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Summary 
The present thesis focuses on social skills of children with intellectual disabilities 

(mental retardation), whereby the acquisition of such skills by these children can have a 

fundamental influence on their integration into society. The notion of social skills was 

developed on the basis of unstructured participating observation of interactions among 

children with intellectual disabilities. A group of children without disabilities was used for 

comparison. 

The theoretical chapter is aimed at discussing two topics: "social skills" and 

"intellectual disabilities". Their joint treatment in literature is difficult to find, thus the 

main information was drawn from the two separate topics. 

At first the thesis deals with the theoretical definition of social skills and their 

significance for the individual. The definitions and specific examples facilitated the 

formation of a notion of which areas are encompassed by this term. The connection 

between specific manifestations of social behaviour and prior personality development 

proved to be of great importance. The evolutionary perspective has confirmed such a 

connection, while at the same time a general idea emerged of what social skills necessary 

for social interaction a young child at an early school age should master. Social skills play 

an important role at school during the formation of relationships and positions in the 

classroom, while at the same time school attendance brings new social experiences. In the 

classroom, a child's lack of social skills (together with other factors) can lead to his or her 

refusal by others, which can subsequently make the child's development more 

complicated. 

Another theoretical part looks at intellectual disabilities focusing on psychological 

development and its differences. A notion was gained about certain characteristics of 

children, which can influence their acquisition of social skills. And precisely in this part it 

is gain confirmed that the development of individual areas of personality is interconnected 

and cannot be separated. 

The research was therefore interested in social skills of children with intellectual 

disabilities, about whom we presupposed, that they can partially have the character of 

lower level of development that the corresponding to the chronological age of the children. 

At the same time their strategies can have a completely different character from the 

behaviour of children without disabilities. It is expected that the social skills could be 

derived from the observed interactions among children. Literature offers only a few 
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assumptions (e.g. increased tendency to aggressive reactions) that can be compared with 

the results of the research, because this topic has not been described at length (see above). 

Social skills of children without disabilities provide a notion of the social development 

without the influence of a noticeable handicap. They can be compared with the 

aforementioned developmental profile obtained from literature. 

The subsequent research chapter contains first a methodological part (justification of 

the choice of qualitative research, data gathering observations, choice of subjects). The 

processing and analysis of data was performed in the form of coding and creating 

categories, which classify the observed interactions. Four main categories were created, 

which could be outlined schematically: 1. YES -YES , 2. NO - NO , 3. YES - NO , 4. NO 

- YES. The classification of interactions enables the orientation in their character and 

facilitates the subsequent interpretation of the behaviour and skills of the children. The 

presentation of the results of the analysis applies these created categories. The 

classification is followed by the interpretation of the results, at first separately within each 

group, then as a comparison of both groups. Literature was used during the interpretation 

for better understanding of the observed phenomena and for comparison, if the findings 

corroborate or disprove the statements made in the theoretical part. 

The final recapitulation of the results, together with the interpretation, contains 

interesting findings brought by the research. First and foremost, it can be said that it 

confirmed some expectations while refuting others. It was demonstrated that in many 

respects the social skills of children with intellectual disabilities show the characteristics of 

lower developmental level (e.g. great self-focus, an unwillingness to relinquish something 

for the sake of others). Some types of behaviour, which acted as an obstacle to successful 

interaction, appeared as bad habits caused by "getting stuck" at a lower stage. But a strong 

point of the children was an "interest" and a willingness to express it. In simple terms: the 

children want to interact, they try, at some moments they seem empathie, but they often 

lack the subsequent skills. The comparison with children from an elementary school has 

pointed to possible deficiencies of some children, which could be deduced from their more 

distinct expression and conflicts with others. These deficiencies proved to be an obstacle in 

terms of the quality of their handling of the interactions, but they did not attain such a 

degree of difficulty as with the children from a special needs school. On the whole, the 

observation of children without disabilities provided more information about group 

processes in the class than about specific deficiencies in social skills. It seemed that on the 

basis of these processes as a certain structuring of the class, some children express 
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themselves as if they lack some social skills. However, this can be (only) a "submission" to 

the influence of the other children, which at such an age cannot be considered as a 

noticeable deficiency, for the identification with the group is common, and to a certain 

extent also necessary. 

The main distinguishing characteristic of both groups is their "potential for further 

development". Children with intellectual disabilities demonstrated an interest in others and 

an effort to be in contact with them, albeit often unsuccessful. This positive finding could 

be used for a practical support of social skills. Further research could deal with the creation 

of programmes for the development of these skills and the verification of their 

effectiveness. 
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1. Úvod 
Sociální dovednosti u dětí s mentálním postižením působí jako téma, které není 

jednoznačně psychologické. Tento dojem především vyvolává právě zájem o děti 

s postižením, který je často spojován jenom se speciálními pedagogy. Tento přístup podle 

mého názoru škodí spolupráci různých odborníků, ale především samotným dětem. Věřím, 

že v mnoha institucích se daří tyto bariéry překonávat a plně využívat přínosu 

psychologického pohledu v rozvoji a podpoře dětí a dospělých s postižením. Mým cílem 

bylo zkoumat sociální dovednosti z psychologického hlediska. 

Toto téma diplomové práce jsem si zvolila z osobních a profesionálních důvodů. Od 

roku 1999 jsem se pohybovala (nejprve jako dobrovolnice, později jako zaměstnankyně) 

v neziskových organizacích, které poskytují podporu dospělým lidem s mentálním 

postižením. Jednu z oblastí, na kterou jsem se měla možnost zaměřit, tvořil právě rozvoj 

sociálních dovedností. Ze svých praktických zkušeností, které nejsou bohužel podložené 

žádným výzkumem, jsem získala dojem, že subjektivní a částečně objektivní úspěšnost lidí 

s mentálním postižením nezávisí tolik na inteligenčním kvocientu, ani na praktických 

znalostech a schopnostech, ale právě na sociálních dovednostech. Dalším mým osobním 

závěrem je, že z různých důvodů nelze vytvořit konkrétní program rozvoje sociálních 

dovedností, který Jednoduše naučí" lidi s mentálním postižením, jak se chovat 

v rozmanitých sociálních situacích. To znamená, že podle mne nejde aplikovat model 

používaný u lidí bez postižení či s jiným postižením, kdy skupinové „výcviky sociálních 

dovedností" vedou u většiny účastníků k výraznému zlepšení. Zároveň musím sama 

namítnout (ze zkušeností z let 2003 - 2005), že úspěchy individuálního tréninku v této 

oblasti byly pravděpodobně ještě menší než probíhající skupinové tréninky. Z toho 

vyplývá, že moje osobní a profesní hledání nejlepší cesty, jak umožnit lidem s mentálním 

postižením zlepšení jejich sociální kompetence, zatím neskončilo uspokojivě. 

Zmíněné osobní zkušenosti a úvahy ukázaly, že jsem se tématu sociálních dovedností u 

lidí s mentálním postižením již věnovala, i když pouze prakticky. Z toho důvodu jsem 

využila své diplomové práce jako možnosti podívat se na tuto problematiku s teoretickým 

a výzkumným odstupem. Právě snaha o nadhled mě vedla k volbě dětí jako účastníků 

výzkumu, čímž jsem chtěla překonat „zatíženost" svého pohledu, kterou by způsobila 

podobnost zkoumaných osob se známými osobami s mentálním postižením. Ve výzkumu 

jsem použila zúčastněné pozorování sociálních interakcí ve skupině dětí s mentálním 

postižením a ve skupině dětí bez postižení. 
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V diplomové práci jsem se nejprve věnovala teoretickému vymezení sociálních 

dovedností a jejich významu pro jedince. Na definování a konkrétní příklady navazovalo 

vývojové hledisko a zaměření na roli sociálních dovedností ve škole. Další teoretickou část 

tvoří pohled na mentální postižení se zaměřením na psychický vývoj a jeho odlišnosti. Na 

teoretickou část navazuje výzkumná, která nejprve zahrnuje popis zvolených metod. 

Metody zpracování a analýzy dat obsahují vytváření kategorií, které rozčleňují pozorované 

interakce. Prezentace výsledků analýzy využívá těchto kategorií. Následuje interpretace 

výsledků nejprve odděleně ve skupinách dětí, dále jako srovnání obou skupin. Již 

v interpretaci jsem využívala literaturu k lepšímu porozumění pozorovaným jevům. 

Závěrečné shrnutí výsledků společně s předchozí částí přináší očekávaná, ale i překvapivá 

zjištění. 
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2. Teoretická část 

2.1 Sociální dovednosti 

2.1.1 Sociální dovednosti - známý či neznámý fenomén? 

Sociální dovednosti jsou důležitým předpokladem úspěšného fungování jedince ve 

společnosti, v kultuře, v níž žije. Jsou součástí dalších dovedností, které člověk získává 

během socializace či obecně řečeno během svého vývoje. Umožňují mu úspěšně žít 

v lidské společnosti. Díky nim člověk zvládá interakce s ostatními lidmi ke spokojenosti 

všech účastníků, navazuje vztahy, které mu přinášejí uspokojení. Těchto pár vět se nám 

možná vybaví pod pojmem „sociální dovednosti". 

Jedná se o pojem, jenž se často používá, ale málokdy je přesněji definován. Pokusím se 

nastínit různé definice, způsoby chápání těchto dovedností. Z nich vytvořené vymezení a 

doplnění o příklady usnadní následnou orientaci ve výzkumu. 

„Sociální dovednosti jsou předpoklady pro adekvátní sociální interakce a komunikaci 

získané učením" (Gillernová in Výrost, Slaměník, 1998, s. 288). Tato jednoduchá definice 

nepojmenovává přímo, co jsou to sociální dovednosti, ale k čemu jsou potřebné. 

Bidlová (1997) hovoří o sociálních dovednostech jako o komplexní způsobilosti 

jedince jednat v různě složitých a náročných sociálních situacích, tj. vyznat se v nich a 

umět je řešit optimálním způsobem. Poukazuje tedy na složitost tohoto souboru 

dovedností. Vztahuje je k orientaci v situacích a k vhodnému či adekvátnímu řešení. 

Další pohled či doplnění je, že se jedná o „učením získané předpoklady pro naplňování 

sociálních vztahů" (Gillernová, Hermochová, Šubrt, 1990, s. 8). Toto vyjádření můžeme 

chápat jako posunutí významu sociálních dovedností od zvládání jednotlivých interakcí ke 

složitějším mezilidským vztahům. 

Sociální kompetenci (sociální dovednosti jsou její hlavní součástí) definuje Smékal 

(1995) jako obratnost a efektivitu v jednání s lidmi v sociálním styku. Obratnost: 

dovednost sociálně komunikovat, tj. např. navázat kontakt, udržet konverzaci, jednat 

kooperativně. Efektivita se týká dosahování cílů a záměrů jedince či skupiny. Příklady 

dovedností: identifikovat problém v sociální situaci, zvolit a realizovat strategii jeho řešení, 

získat partnera pro spolupráci, předejít konfliktním situacím. Za jádro sociální kompetence 

lze považovat sebereflexi - potřebu a dovednost vyhodnocovat účinky svého jednání na 
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druhé lidi, zpětně vyvozovat vhodné změny svého chování. Obratnost se dotýká citu pro 

volbu jednání, efektivita zahrnuje určitou míru prosazení se. Příklady konkretizují obecnou 

definici. 

Ve své práci budu vycházet z následující definice: Soubor sociálních dovedností 

zahrnuje dovednosti potřebné k orientaci ve složitém systému sociálních situací. Jedná se o 

porozumění odlišnosti situací, identifikaci a realizaci potřebného chování. Dosažení zájmu 

účastníků a spokojenost s průběhem interakce může být signálem optimálního zvládnutí. 

Mohou se objevit otázky, jak poznat či vymezit, jestli určitá dovednost do tohoto 

souboru patří či nikoliv. Můžeme si říci, že kritériem je, zda je v přímé souvislosti se 

zvládnutím sociální interakce. Lze to takto definovat? Nejsou případy, kdy to neplatí? Na 

tyto otázky nám pomůže odpovědět konkretizace souboru sociálních dovedností v další 

části. 

2.1.2 Konkretizace souboru dovedností 

Oblast sociálních dovedností má podle mého zjištění charakter známého jevu, o kterém 

se mnoho autorů zmiňuje ve vztahu k jiným fenoménům (např. sociální zralost jako 

součást školní zralosti). Celkově si většina lidí (odborníků i laiků) pod tímto termínem 

představí určité dovednosti. Z tohoto důvodu se může zdát, že tato oblast je dostatečně 

známá, proto není třeba věnovat mnoho energie přesnému definování či popisování. 

Možnosti malého zájmu mohou souviset i s tím, že odborníci nepovažují tuto oblast za 

důležitou. Fontana se proti tomuto názoru ohrazuje v úvaze, jak a proč se této oblasti 

věnovat ve školní praxi: „Značná část pokroku v našem životě, ať už ve škole nebo později 

v zaměstnání, závisí na naší schopnosti ovládat a uplatňovat nezbytné sociální dovednosti. 

Velkou měrou na tom závisí i naše úspěšnost v rodinných vztazích a ve vztazích s přáteli a 

spolupracovníky" (Fontana, 1997, s. 307). Ruku v ruce se zmíněním důležitosti sociálních 

dovedností komentuje malou pozornost, která je této oblasti ve škole věnovaná. 

I když je jasné, že vyjmenovat všechny sociální dovednosti by bylo velmi obtížné, ne-li 

nemožné, měli bychom být schopni vyjmenovat a popsat alespoň oblasti, do kterých 

zasahují. Při vymezování nám může pomoci i pojmenování problémů, které jsou podle nás 

způsobeny nedostatkem v těchto dovednostech. Fontana (1997) pojmenovává nesmělost a 

osamělost jako důsledky nedostatků v sociální kompetenci žáků. 

Jako související pojem uvádí asertivitu. Vyjmenování několika asertivních dovednosti 

nám ukazuje, jak souvisí se sociálními dovednostmi: 

-> „říci ,ne', když to situace vyžaduje 
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-» požádat o pomoc či o laskavost 

—» vyjádřit kladné i záporné city 

-> zahájit, vést a ukončit konverzaci" (cit. d., s. 308). 

Zmíněné dovednosti představují oblasti, které jsou důležité pro fungování člověka mezi 

lidmi. Přímo souvisejí s úspěchem při kontaktu dvou lidí. Můžeme si definovat asertivitu, 

abychom lépe porozuměli, jak souvisí s pojmem „sociální dovednosti". Šípek ji popisuje 

jako dovednost „3P": „Jde o Poznání (rozeznání příslušných pocitů a potřeb v sobě), 

Projevení (vyjádření vlastních pocitů, stavů, potřeb, názorů a schopnost vnímat je i u 

druhých lidí) a Prosazení (klasické téma asertivity). Tedy ještě jinými slovy: musím se učit 

být vnímavý k sobě, k tomu, co cítím, musím se učit to nechat projevit, nebát se toho a 

nakonec se mohu pokoušet to i prosazovat, pokud to jsou požadavky, přání apod." (Šípek 

in Komárková, Slaměník, Výrost, (ed.), 2001, s. 89). Ve vztahu k těmto dovednostem u 

dětí Fontana trefně poznamenává, že takové chování (např. odmítnutí, prosazení se) může 

být trestáno a považováno za „nezdvořilé, bezohledné, nevázané, drzé nebo přímo 

nestydaté" (Fontana, 1997, s. 308). Autor upozorňuje na potřebu rozpoznání, kdy jaké 

z těchto dovedností je možné použít, aby dítě nebylo káráno pokaždé, když se tak projeví. 

Zahrnuje pojem asertivita všechny schopnosti a dovednosti potřebné k úspěšnému 

kontaktu s ostatními lidmi? Ze zmíněných příkladů můžeme usuzovat, že zahrnuje 

významné, ale pravděpodobně ne všechny. Mohly bychom ji vnímat jako jednu z oblastí 

sociálních dovedností. 

Fontana (1997) pojmenovává dvě další proměnné v sociálních dovednostech: vřelost a 

sebeotevření. První pojem používá jako schopnost vyjádřit přízeň, sympatie nebo sdílet 

radost. Upozorňuje na význam pro mezilidské vztahy a zároveň na riziko, že děti jsou 

vedeny k přílišnému potlačování takových projevů. U schopnosti sebeotevření zdůrazňuje, 

že má význam pro intimitu ve vztazích, zároveň i v tomto případě je třeba odhad vhodné 

míry. 

Sociálně psychologický výcvik nám může napovědět, na jaké oblasti lze rozčlenit 

dovednosti důležité pro soužití s lidmi, tedy sociální dovednosti. 

Zajímavá je kapitola, kde autoři sami uvádějí, co lze od sociálněpsychologického 

výcviku očekávat (Štětovská in Komárková, Slaměník, Výrost, (ed.), 2001, s.205). 

-rozvíjet obecné komunikační a jiné sociálněpsychologické dispozice 
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-zvýšit a tréninkem kultivovat schopnost reflexe sebe sama i druhých lidí 

-upozornit jedince na jeho silné stránky i rezervy v jednání s lidmi 

-pomoci zmapovat osobní komunikační či percepční styl 

-kultivovat vyjadřování i přijímání emocí 

-rozvinout citlivost k neverbální komunikaci 

-rozvinout specifické sociálněpsychologické dovednosti (ve vztahu k určité profesi) 

-snížit rozpor mezi vnitřním laděním osobnosti a navenek vysílanými informacemi 

-potenciálně přispět k porozumění a dorozumění mezi různými kulturami 

-obohatit prožívání o různorodost reality 

Z tohoto výčtu lze získat konkrétnější představu. Důležitou součástí je oblast percepce 

sebe sama a druhých. S tím souvisí uvědomení si vlastností této percepce, tedy jde o 

jakousi metapercepci. Dále významnou oblast představují emoce - schopnost je vyjádřit i 

je přijímat od druhých. První bod zůstává v zajetí všeobecných pojmů - „komunikační a 

jiné sociálněpsychologické dispozice". 

Celkově nám napoví i jednotlivé kapitoly a podkapitoly knihy: 

1. Sociální percepce - zahrnuje v sobě sebereflexi a poznávání druhých (oboje jsme 

již zmínili jako významné) 

2. Sociální komunikace - komunikační dovednosti (aktivní naslouchání, zpětná 

vazba - sdělení v první osobě, vědomí omylných předpokladů a překážek 

v komunikaci), neverbální komunikace 

3. Sociální interakce ve skupině - výhody a nevýhody kooperace a kompetice, 

schopnost navázat kontakt s novými lidmi 

4. Konflikty a jejich zvládání - porozumění konfliktu (rozeznání důvodů vzniku, 

průběh), vědomí různých stylů řešení, hledání konstruktivních alternativ 

5. Asertivní j ednání - viz definice výše 

6. Zvládání zátěžových situací ve skupině - zátěž a stres a jejich různé prožívání, 

různé postupy zvládání (zaměření na problém, na zvládnutí emocí, na únik) 

Vyjmenování oblastí (a konkrétních dovedností) ukazuje zajímavě a přehledně pojaté 

dělení. Vidíme, že některé oblasti se překrývají a některé dovednosti se prolínají s více 

nebo dokonce se všemi oblastmi (např. percepce sebe a druhých). 
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Ze souhrnu dovedností, které jsou obsaženy v pojmu sociální dovednosti, můžeme 

podrobněji ukázat komunikační dovednosti pomocí metody videotrénink interakcí 

(Beaufortová, 2002). Tato metoda je dnes již relativně známou a uznávanou metodou, jak 

se vyrovnat s problémy v komunikaci. Používá se v různých prostředích, například i ve 

škole. Podle názvu je patrné, že se využívá natáčení interakcí na video a jejich následného 

rozboru. Jako velmi zajímavé se zdá být vývojové schéma úspěšných interakcí. V našem 

výzkumu nemůžeme plně využít tyto kategorie, protože informace o interakcích máme 

pouze zpozorování. To je pochopitelně méně podrobné než videonahrávka. Přesto 

některých dílčích dovedností si v záznamu z pozorování můžeme všímat, proto jejich 

vyčlenění můžeme použít pro představu, jak je možné komunikační proces analyzovat. 

Vývojové schéma interakcí (podle Beaufortová, 2002, s. 20) 

Vék dítěte Základní klastr Vzorce komunikace Prvky komunikace 

0-6 J. Iniciativa a přijem Věnování pozornosti 

Naladění se 

Oční kontakt 

Otočení se 

Dívání se stejným směrem 

Účast na tom, co druhý dělá 

Pojmenování, co dělá druhý (cítí, myslí) 

Říkání „ano" 

6-12 11. Interakce Utváření skupiny 

Střídání se 

Kooperace 

Zapojení (se) do skupiny 

Rozhlížení se 

Potvrzení příjmu 

Předávání a převzetí si slova (řady) 

Pravidelné střídání se 

Společné jednání 

Vzájemná pomoc 

12-16 III. Diskuse Předávání obsahu 

Utváření názorů 

Rozhodování 

Prvky jako v předchozím klastru 

16+ IV. Zvládání rozporů 

(řešení konfliktů) 

Pojmenování rozporu 

Obnovení kontaktu 

Vytváření transakcí 

Prozkoumávání závěrů 

Propojování chování a emocí 

Potvrzení příjmu 

Návrat k I.-III. 

Zaujímání stanovisek 

Přizpůsobování se pravidlům 
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Pojem sociální zralost v sobě zahrnuje také informaci o sociálních dovednostech dětí, 

protože definuje, co by dítě mělo v určitém věku umět, jaké chování je tedy považováno za 

zralé. Ktomu můžeme využít Vinelandskou škálu sociální zralosti (Doll, 1974). Jedna ze 

zkoumaných oblastí se týká sociální začleněnosti a zahrnuje konkrétní chovám, které 

odpovídá určitému věku: 

-» Hraje pro ostatní ( 3 - 4 roky) - Předvádí různé výstupy pro ostatní. 

-> Zúčastňuje se pohybových her ( 4 - 5 let) - Ve skupině tří nebo čtyř dětí hraje 

venku soutěživé hry, např. na schovávanou. 

-» Hraje jednoduché stolní hry (4 - 5 let) - Hraje hry, které vyžadují čekání, až přijde 

na řadu, zachovávání pravidel a hodnocení (např. člověče nezlob se). 

-» Nevěří již na Ježíška ( 6 - 7 let) - Nevěří na antropomorfizovanou koncepci Ježíška, 

odmítá personifikaci předmětů a jevů. 

-> Účastní se spontánních skupinových her ( 6 - 7 let) - Účastní se her, které mají 

volnější pravidla. Charakter her se může odlišovat mezi dívkami (symbolické 

rolové hry) a chlapci (sportovní hry). 

Nejedná se přímo o vyjmenované dovednosti, ale o složitější typy interakcí, jejichž 

zvládnutí vypovídá o dosažených kompetencích. Zaměření na hry je pochopitelné, protože 

se jedná o nejčastější interakce mezi dětmi, které se dají hodnotit. Překvapivý se zdá bod 

víry v Ježíška, který možná více vypovídá o kognitivním než o sociálním vývoji. 

U této diagnostické metody můžeme uvést zajímavou studii, která porovnává sociální 

kompetenci venkovských a městských dětí v Jižní Africe. K porovnávání dětí využívali 

autoři právě „sociální kvocient" (SQ) vytvořený na základě Vinelandské škály sociální 

zralosti (Doll, 1965). Ukázalo se, že venkovské děti měly celkově vyšší SQ, zároveň i 

vyšší poměr SQ:IQ. Autoři studie to dávali do souvislosti s jiným způsobem života obou 

skupin dětí, přičemž děti na venkově jsou více zapojeny do domácích prací a dalších 

důležitých činností pro rodinu mimo domov (např. příprava dřeva). Zároveň jsou děti 

pravděpodobně i jinak začleněny do širší komunity. Jako další možný vliv uváděli autoři 

větší schopnost venkovské komunity vyrovnat se s těžkostmi a „přežít". Z tohoto výzkumu 

vyplývá význam přístupu rodiny k možnostem dětí s mentálním postižením, kdy jejich 

zapojení do života rodiny umožní důležitý rozvoj dovedností a tím i samostatnosti. 

Bohužel nebylo možné vyčíst ze studie více o konkrétních sociálních dovednostech, 
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protože diagnostická škála spojuje v pojmu sociální kompetence více oblastí (např. 

soběstačnost při jídle a oblékání, motorika, obecně samostatnost). 

Další související pojmy 

Využili jsme zjištění a tvrzení autorů, kteří se přímo věnovali sociálním dovednostem, 

jejich významu a rozvoji. Díky tomu jsme si udělali konkrétnější představu o tom, co se 

pod tímto souslovím může skrývat. Při zabývám se otázkou, co má přímý vliv na úspěch 

v interakcích, jsem narazila na další pojmy, které s tím souvisí. Jedná se o jiný název téhož, 

jiný pohled či jen vydělení části? Jejich přiblížení nám umožní na tyto otázky odpovědět. 

Interpersonální inteligence 

Gardner pojmenoval personální formy inteligence - intrapersonální a interpersonální. 

První forma představuje schopnost poznat a pojmenovat svoje city, na základě toho 

porozumět svému chování a řídit ho. Druhá forma se bezprostředně dotýká našeho 

předmětu zájmu, tedy schopností a dovedností vycházet s lidmi. „Základem je schopnost 

všímat si jiných jednotlivců a rozlišovat mezi nimi, a to zejména jejich náladami, 

temperamenty, motivacemi a záměry" (Gardner, 1999, s. 261). Jedná se o vnímání a 

porozumění jiným lidem a různým sociálním situacím, tyto schopnosti můžeme vnímat 

jako významné pro kontakt s druhými lidmi. Autor uvádí obě formy personální inteligence 

dohromady, protože se ve vývoji člověka mísí a ovlivňují. „Porozumění vlastní osobě je 

neustále ovlivňováno pozorováním toho, jak se chovají ostatní. Lidi okolo sebe se naopak 

učíme chápat tím, že vnímáme, co se děje v nás samých" (cit. d., s. 262). Tuto provázanost 

můžeme vnímat na jednu stranu jako komplikaci při definici sociálních dovedností, na 

druhou stranu můžeme toto vnímat jako podporu pro zařazení sebereflexe jako součásti 

sociální percepce mezi zmíněné dovednosti. 

Emoční inteligence, emoční kompetence, emoční vývoj 

Jiný pohled na schopnosti porozumění druhým můžeme nalézt v termínech 

dotýkajících se emočního vývoje. Pro rozdíly mezi různými pojetími emoční inteligence 

jsem vybrala pouze jednu, která vycházela z výzkumů na začátku 90. let. Emoční 

inteligence je v tomto pojetí chápána jako schopnost poznávat významy vlastních i cizích 

emocí, která je využívána při usuzování a řešení problémů. Jde nejen o vnímání vlastních 

pocitů, ale i o jejich přijímání a řízení, dále porozumění informacím v nich obsažených 

(Mayer, Caruso, Salovey, 1999 in Stuchlíková, 2005). Termín emoční kompetence vychází 
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z porozumění emoční inteligenci, ale na tomto základě se zaměřuje na znalosti a 

dovednosti, které jedinec již získal neboje získat může. 

„Emoce mohou ovlivňovat proces i obsah sociálního uvažování, hodnocení a chování" 

(Stuchlíková, 2005, s. 23). Toto tvrzení můžeme chápat jako jednoduché vysvětlení vztahu 

k sociálním dovednostem. 

„Proto je snaha o včasné rozšíření emočního rejstříku u dětí a posílení jejich schopnosti 

své emoce reflektovat (mluvit o nich a diferencovaně je označovat) předpokladem pro to, 

aby se naučily své emoce dobře regulovat. Regulace emocí neobsahuje jen ovlivnění 

intenzity prožitku a kontrolu vyjádření negativních emocí, jako jsou třeba hněv, 

znechucení, strach. Znamená i zesílení pozitivních emocí nebo jejich udržování po delší 

dobu" (cit. d., s. 31). Schopnost regulovat emoce se projevuje nejen v kontaktu s druhými 

lidmi, ale z citátu vyplývá, že mají význam i pro jedince samotného. Pozitivní či negativní 

ladění jedince se však zpětně může promítat do vztahů s lidmi. 

Zajímavé je vyjmenování klíčových složek emoční kompetence, které by mohly či 

měly být ve škole rozvíjeny (Prokešová in Stuchlíková, (ed.), 2005): 

-» Sebeuvědomění (vnímání, porozumění emocím, jejich verbalizace, porozumění 

vyjádření pocitů druhých); 

-» organizace vlastního života (ovládání svých nálad, zpracování negativních pocitů); 

-> motivování sebe samého (vytvoření vnitřní motivace, překonání neúspěchů); 

-> empatie (spoluprožívání, chápání pocitů); 

-> angažovanost v kontaktu s druhými lidmi (aktivní a kvalitní kontakt s druhými, 

který přináší uspokojení). 

Vyjmenované oblasti ukazují, že některé mají přímou souvislost se 

zvládáním sociálních interakcí (např. rozpoznání a porozumění pocitům druhých, společné 

sdílení, angažovanost v sociálním kontaktech). Některé další oblasti mají pravděpodobně 

nepřímý vliv, přičemž hodnocení tohoto vlivu záleží na interpretaci. Poslední oblast 

dovedností (angažovanost) se v předchozích definicích a popisech neobjevila, představuje 

nejen zvládání interakcí, ale i jejich iniciování a aktivní zapojování. 

Jak spolu výše popsané pojmy souvisí? „Sociální inteligence, interpersonální 

inteligence, emoční inteligence, sociální dovednosti - jsou pojmy, které vyjadřují část 

schopností a dovedností jedince pro psychologicky přiměřené poznání a ovládání sebe a 

jednání s ostatními" (Gillernová in Výrost, Slaměník, (ed.), 1998, s. 289). Autorka 
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pojmenovává souvislost pojmů, ale nezabývá se jejich vzájemným vztahem. Zajímavé je 

zmínění, že pojmy nezahrnují všechny dovednosti potřebné pro sociální fungování jedince. 

Prosociální chování 

„Kategorie prosociálního chování se vyznačuje skutky a činy, vykonanými ve prospěch 

druhého bez očekávání odměny (materiální či finanční) nebo sociálního souhlasu. Tyto 

akty chování mají charakter poskytnutí nezištné pomoci, kdy není očekávána odměna ani 

opětování pomoci v budoucnu" (Slaměník in Výrost, Slaměník, (ed.), 1997, s.339). 

Prosociální chování má rozmanité formy: darování, sympatie a porozumění, pomoc, 

nabídka ke spolupráci, podpora (s. 340). Altruismus a prosociální chování lze používat 

jako synonymum. 

„Současná sociální psychologie považuje argumenty o genetické určenosti altruismu za 

neudržitelné. Většina autorů se kloní k názoru, že motivační zdroje prosociálního chování 

je třeba hledat ve vlivech prostředí a výchovy" (cit. d., s. 341). 

Spadá prosociální chování do sociálních dovedností, nebo se jedná o jakousi 

nadstavbu? Nebo je to dokonce nedostatek, protože to můžeme chápat i jako opačný pól 

asertivity, kdy příliš hledíme na potřeby druhých a zanedbáváme své vlastní? Odpovědět 

na tyto otázky je obtížné, možná dokonce nemožné. Z výše uvedené definice sociálních 

dovedností vyplývá, že zahrnují schopnost vyznat se ve složitých sociálních situacích, a na 

základě tohoto porozumění zvolit vhodné jednání. To znamená, že někdy jedinec zvolí 

prosociální a někdy asertivní chování, přičemž se nebude jednat o rozpor. 

Shrnutí 

Co důležitého jsme zjistili o sociálních dovednostech? Máme konkrétnější představu, 

jaké dovednosti mezi ně patří a jaké ne? Potvrdili jsme, vyvrátili, nebo poopravili naši 

definici? Potvrdili jsme neznámost tohoto pojmu? 

Lze říci, že se potvrdila domněnka, že sociální dovednosti mají charakter známého i 

neznámého fenoménu. Na jednu stranu má pravděpodobně většina lidí představu, co tento 

pojem znamená, na druhou stranu podrobnější a konkrétnější definice a vymezení 

podpořené zkoumáním spíše chybí. Definici, kterou jsem si stanovila, procházení literatury 

a konkretizace pojmu nezměnila, spíše ji dokreslila. Definice na začátku působila jako 

jednoduché a jasné vymezení, ale v průběhu bližšího zaměření na soubor dovedností se 

ukázalo, že neodpovídá na všechny vyvstávající otázky. Především rozlišení, co je sociální 

dovednost a co ne, nelze zřejmě spojovat pouze s přímým vlivem na zvládnutí sociální 
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interakce, jak jsem se domnívala. Toto vydělování pojmu sociální dovednosti může působit 

jako zbytečné slovíčkaření, které přespříliš omezuje zkoumanou oblast. Na druhou stranu 

úplná absence vymezení by komplikovala výzkum, protože by mohla způsobit přílišné 

rozšíření jeho záběru. Kompromisem mezi dvěma zmíněnými přístupy je zachování 

původní definice a její doplnění o vědomí konkrétní podoby naznačených dovedností a 

vědomí dalších vlivů, které mohou hrát roli při řešení sociálních situací. To nám umožní 

zasadit dovednosti, u kterých předpokládáme vliv na sociální interakce, do širšího kontextu 

dalších znalostí a schopností dětí. 

2.1.3 Sociální dovednosti z vývojového hlediska 

Z předchozích definicí vyplývá, že sociální dovednosti jsou předpokladem k úspěšné 

sociální interakci a navazování vztahů. Jejich získávání umožňuje začlenění do společnosti 

jako výsledek socializace. „Socializace je souhrn procesů vzájemné interakce mezi 

společností a jedincem, v nichž společnost působí na jedince tak, aby v sobě svým učením 

vytvořil vnitřní psychologické předpoklady nezbytné k participaci ve společnosti současně 

jako člen společnosti i jako relativně samostatná osoba schopná řídit své jednání a 

odpovídat za ně; v důsledku toho se jedinec postupně přeměňuje z biologického organismu 

novorozeněte v dospělého kulturního člověka, který je určitým způsobem začleněn do 

společnosti a který pak postupně tento svůj způsob začlenění do společnosti v dospělosti a 

stáří mění a ve shodě s tím neustále mění i sám sebe" (Odehnal in Janoušek a kol., 1988, s. 

134). Z citátu vyplývá několik důležitých rysů socializace. Jedná se o vzájemnou interakci, 

její průběh tedy závisí na společnosti (rodina, škola, další vlivy) a na jedinci (vnitřní 

dispozice, vlohy atd.). Výsledkem socializace je schopnost být členem společnosti, ale 

zároveň i schopnost být nezávislou bytostí. To můžeme chápat jako naznačení potřebných 

sociálních dovedností: uvědomovat si sebe i druhého, i společnost jako celek. Citát ještě 

připomíná, že socializace není otázkou dětství, ale že probíhá kontinuálně celý život. 

Z hlediska sociálních dovedností je to pozitivní uvědomění, které umožňuje určité 

nedostatky doplnit v dalším vývoji. I když je jasné, že náprava protispolečenského 

působení okolí na dítě v budoucnu probíhá obtížněji, než výchova za obvyklých podmínek. 

Helus užívá pojem socializace osobnosti: „...proces utváření a vývoje člověka 

působením sociálních vlivů a jeho vlastních aktivit, kterými na tyto sociální vlivy 

odpovídá: vyrovnává se s nimi, podléhá jim, či je tvořivě zvládá" (Helus, 2001, s. 70). 

Zdůrazňuje, že socializace se dotýká člověka v jeho celistvosti (proto termín socializace 

osobnosti). Pro konkretizaci výsledků socializace uvádí tři oblasti: začleňování do 
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mezilidských vztahů, zapojování do společných činností, integrování do společensko-

kulturních poměrů. Pokud naším hlavním zájmem zůstávají sociální dovednosti, zajímají 

nás všechny tři oblasti. Člověk musí mít přiměřené dovednosti, aby mohl ve vztazích 

s lidmi uspět a aby se mohl účastnit společných činností. Třetí oblast představuje nejširší 

okruh, zároveň všechny tři oblasti spolu logicky přímo souvisejí a prolínají se. Dá se říci, 

že toto dělení má význam především didaktický, pro lepší představu čtenářů. Hodnoty a 

normy, které nese společnost (spadají pod zmíněnou třetí oblast, zasahují i do prvních dvou 

oblastí. 

„Společnost v průběhu svého vývoje vytvořila určité představy o tom, jaké by měly být 

optimální způsoby participace jedinců v životě společnosti, např. jak by měli jedinci užívat 

jazyka a jiných komunikačních prostředků obvyklých v dané společnosti, jaké by měly být 

způsoby jejich mezilidského styku, jaké by měli mít informace o přírodě, člověku a 

společnosti, jakým způsobem by měli vykonávat sociální role dané jejich pohlavím, 

věkem, třídním postavením, profesí apod., které hodnoty společnosti by měli sdílet atd. 

Tyto své představy vtělila společnost do soustavy norem a z nich vyplývajících požadavků, 

jimiž reguluje chování a prožívání jedinců" (Odehnal in Janoušek a kol., 1988, s. 137). 

Z úryvku vyplývá, že obsah socializace představuje soustavu určitých norem. Autor 

vyjmenovává některé příklady, které se vztahují k sociálním dovednostem jako 

k předpokladům pro začlenění do společnosti a jako k úmluvě o způsobech chování 

v určitých situacích. 

Lze říci, že socializační proces zahrnuje tři vývojové aspekty. Vývoj sociální reaktivity 

znamená vývoj diferencovaných emočních vztahů klidem v bližším i vzdálenějším 

společenském okolí. Vývoj sociálních kontrol a hodnotových orientací představuje přijetí 

norem, které mu jsou předkládány významnými dospělými. Osvojení sociálních rolí 

zahrnuje vzorce chování a postojů, které jsou od jedince očekávány (Langmeier, 

Krejčířová, 1998). 

Vývoj sociálních dovedností v jednotlivých fázích 

Předchozí pohled na socializaci nám umožnil celkovou představu o tomto procesu, 

který ovlivňuje osvojování potřebných dovedností pro soužití s lidmi. Následující část se 

bude zaměřovat na sociální a emoční vývoj v jednotlivých obdobích od narození po mladší 

školní věk. Budeme se zaměřovat jen na tyto aspekty vývoje, které jsou pro nás 

nejdůležitější, zároveň ale zmíníme i provázanost s dalšími složkami. Naším cílem 

zůstávají sociální dovednosti a jejich postupné osvojování, abychom měli představu, jak 
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vývoj probíhá a na jaké úrovni by teoreticky měli být účastníci a účastnice našeho 

výzkumu. 

Novorozenecké období 

Novorozenec je podle různých zjištění protosociálně nastaven, např. reaguje na lidský 

hlas mnohem živěji než na jiné zvuky, zkoumá lidský obličej více než jiné vizuální 

podněty (Langmeier, Krejčířová, 1998). Ačkoli dítěti chybí sociální zkušenost, má určitý 

smysl pro některé sociální signály (např. pláč jiného dítěte), dokáže napodobovat 

jednoduché mimické výrazy. Dokonce i jeho pláč je diferencovaný, ačkoli to může být pro 

rodiče někdy obtížně rozpoznatelné. S touto dispozicí vstupuje dítě do interakcí s rodiči, na 

jejichž chování záleží další vývoj. Dítě v okamžiku narození začíná získávat zkušenosti se 

sociálními interakcemi, jejich podoba je především v rukou jeho rodičů. Dítě přináší do 

kontaktu další svoje charakteristiky (např. zvýšenou dráždivost), které mohou komplikovat 

porozumění jeho stavům. 

Kojenecké období 

Toto období je velmi významné pro další vývoj dítěte především z hlediska navázání 

vztahů s nejbližšími lidmi. K tomu se vztahují známá zjištění badatele Spitze o vývoji 

vztahu dítěte k pečující osobě („objektu") (Langmeier, Krejčířová, 1998). První 

„preobjektální" stádium (zhruba do tří měsíců) dítě neprojevuje žádné rozlišené trvalejší 

vztahy. Stádium „předběžného objektu" (od 3 do 6 - 8 měsíců) představuje změnu, kdy dítě 

rozlišuje lidský obličej (respektive základní rysy) a reaguje na něj úsměvem. To má 

význam ve dvou rovinách, jednak jako pokračování vývoje připravenosti k sociální 

interakci. Za druhé úsměv představuje výraznou pozitivní zpětnou vazbu pro pečovatele, 

pro kterého je podnětem k další a rozmanitější hře s dítětem. Třetí stádium „objektu" (od 

šestého až osmého měsíce) znamená, že dítě rozlišuje známou a cizí tvář. To souvisí 

s navázáním specifického vztahu k pečující osobě (případně osobám v úzkém okruhu). 

Toto zjištění potvrzují fenomény „separační úzkost" a „strach z cizích", kdy dítě reaguje 

negativně na odloučení od pečující osoby a blízkost neznámých lidí. Vytvoření tohoto 

vztahu může být dalším signálem pro rodiče, že jsou pro dítě velmi důležití. Zároveň dítě 

může navazovat diferencovanější vztahy i k dalším lidem (např. širší rodině). 

Postupné utváření vztahu k matce studovala Mahlerová (1975, in Langmeier, 

Krejčířová, 1998), některá její zjištění o prvních dvou fázích vývoje byla pozdějšími 

výzkumy poopravena. I z tohoto důvodu se na tomto místě budeme věnovat třetí fázi 
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„separace - individuace" (od 4 měsíců do 3 let). První subfáze „diferenciace" (4. - 10. 

měsíc) v popisu Mahlerové odpovídá předchozím zjištění Spitze, tedy rozlišování známých 

a neznámých tváří. Zároveň dítě projevuje velký zájem o objevování okolí. Druhá subfáze 

„procvičování" (10. - 16. měsíc) představuje charakteristické vzdalování od pečující osoby 

a opakovaný návrat. To umožňuje upevňování tohoto vztahu, stále se projevuje separační 

úzkost. Při oddělení od pečující osoby se dítě snaží vybavit si vznikající mentální 

reprezentaci této osoby. Další fáze spadají do batolecího období, přesto je uvedeme zde, 

abychom nerozdělovali zjištění Mahlerové. Třetí subfáze „navazování přátelských vztahů 

(16. - 25. měsíc) zřetelně souvisí s osvojováním sociálních dovedností. Dítě v tomto věku 

vstupuje aktivně do interakcí s dalšími lidmi a navazuje s nimi vztahy. Ve vztahu k matce 

se objevuje ambivalence (vyžadování přítomnosti kontra vzdor, agrese). Poslední subfáze 

„individuace" (nebo „stálosti objektu", 25. - 36. měsíc) zahrnuje vytvoření mentální 

reprezentace pečující osoby, ve které jsou integrovány uspokojující i frustrující vlastnosti 

matky. Dítě může fungovat samostatně, dosáhlo individuace (vytvoření „psychologického 

já"). 

Dnes již dobře známá a významná zjištění ohledně kvality prvních vztahů dítěte 

k pečující osobě přinesla Ainsworthová (1978, 1989, in Langmeier, Krejčířová, 1998). Na 

základě sledování chování dětí po návratu matky po krátké separaci rozlišila tri typy 

vztahů: ,jistý", „nejistý - vyhýbavý", „nejistý - rezistentní". Pojmenovala vliv chování 

matky na vytvoření určité kvality vztahu (např. vnímavé, citlivě reagující kontra méně 

citlivé). Také zjistila důsledky tohoto vztahu pro další vývoj dítěte: „Všechny děti byly 

dále sledovány a ukázalo se, že děti s jistým vztahem byly v předškolním věku hodnoceny 

jako sebejistější, lépe navazovaly vztah s učitelkou ve školce a měly celkově méně 

problémů v chování než děti s jiným typem připoutání" (Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 

66). 

Předpokládáme, že ve většině případů je pečující osobou matka nebo jiná mateřská 

osoba. V takovém případě se vytváří vztah k otci (či jiné mužské postavě) jinak i díky 

výrazně kratší době, kterou spolu během dne tráví. Hra s otcem je podle Lagmeiera a 

Krejčířové obvykle rychlejší a dramatičtější než hra s matkou. „Kvalita interakce otec -

dítě je pak zřejmě důležitou determinantou další sociální reaktivity dítěte: důležitý je 

zejména fakt, že v emočně více aktivující hře s otcem se dítě lépe učí rozeznávat a vysílat 

emoční signály během sociální interakce, učí se tedy emoční komunikaci i jejímu významu 

pro druhé" (cit. d., s. 67). Výrazné projevy emocí jsou tedy významné pro emoční vývoj 

dítěte. 
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Popis tohoto vývojového období jasně ukazuje, jak jsou sociální dovednosti dítěte 

velmi úzce provázané s jeho psychickým vývojem. Význam připoutání k pečující osobě 

zmiňuje mnoho autorů (Gardner, 1999, Vavrda, 2005). 

Batolecí období 

Na začátek tohoto období můžeme připomenout subfázi „procvičování" podle 

Mahlerové. Dále je významné rozšiřování okruhu sociálních vztahů, hlavně v rámci širší 

rodiny. Dítě si postupně vytváří svou roli uvnitř rodiny, takže jedná podle očekávání a 

očekává určité reakce okolí. Kolem dvou let dítě začíná navazovat vztahy ke stejně starým 

dětem, i když vztahy k dospělým mají větší význam. „Vzájemná interakce dětí ve druhém 

roce života je zprvu omezena na krátké výměny pozornosti, tahanice o různé věci, ale i 

podávání hračky druhému dítěti či neumělé pokusy o jeho utišení" (Langmeier, Krejčířová, 

1998, s. 81). Interakce s dalším dítětem či dětmi mohou přinášet nové sociální zkušenosti. 

Hra má podobu paralelní hry (zhruba ve dvou letech), spolupráce či soutěžení se objevuje 

až ve třetím roce. Důležitým zjištěním je, že „batolecí období je rozhodující pro osvojení 

prosociálního (altruistického) chování" (Tamtéž). 

Významným rysem tohoto období je vzrůstající samostatnost a autonomie dítěte. To 

sebou přináší fázi vzdoru či negativismu, kdy se dítě prosazuje a dává najevo vědomí sama 

sebe (viz vznik „psychologického já" podle Mahlerové). Negativismus se může projevovat 

i odmítáním téměř všeho, případně jakéhokoli příkazu. Vzdorování patří k vývoji jako 

snaha dítěte prosadit svoji samostatnost, která naráží na hranice dané rodiči kvůli nezralosti 

dítěte. Pro rodiče může být obtížné najít vhodný kompromis - bezpečný ohraničený 

prostor pro rozvoj. 

Řečový vývoj má bezpochyby vliv na sociální dovednosti, respektive ovlivňuje 

komunikační dovednosti jako jednu z jejích součástí. V tomto období dochází k rozvoji 

řeči, k pasivnímu rozumění i aktivnímu používání slov. Až v druhé polovině druhého roku 

začíná dítě opravdu chápat symbolický význam slov (Langmeier, Krejčířová, 1998). 

Během druhé poloviny prvního roku se dítě učí důležité dovednosti lidského rozhovoru, 

tedy střídání partnerů v promluvách. Kolem jednoho roku by dítě mělo již tuto dovednost 

ovládat a naslouchat druhému a nepřerušovat ho. Další významná komunikační dovednost 

představuje sdílení pozornosti, kdy v druhé polovině prvního roku dítě dokáže gestem 

dávat najevo zaměření pozornosti a její přesun. Například se dítě podívá na matku 

v neznámé situaci a na základě její odpovědi se zachová. S tím je spojena snaha o 

spoluprožívání emocí. Používání řeči přináší nové kvality do sociálních interakcí. Zmíněné 
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komunikační dovednosti (střídání, sdílení) mají bezpochyby význam pro úspěšnou 

komunikaci, zároveň se mohou projevit v dalších sociálních dovednostech. 

Toto období přináší mnoho nového: zájem o interakce a vztahy s dětmi, samostatnost a 

autonomie, řeč jako nová kvalita kontaktu. Můžeme uvažovat o tom, že se v tomto věku 

dítě učí dodržovat základní pravidla interakce s druhými dětmi i dospělými. V těchto 

nepsaných pravidlech se objevují konkrétní sociální dovednosti (např. navázání kontaktu, 

výzva ke společné činnosti). 

Předškolní období 

V tomto věku dítě obvykle začíná výrazně pociťovat socializační tlaky zaměřené na 

vývoj sociálních kontrol. V předchozích obdobích bylo dítě řízeno vnějšími pokyny, 

v tomto období dítě internalizuje některé pokyny. Někdy přesto samo sobě říká zvnitřnělé 

příkazy a až po pátém roce dokáže sebeinstrukce zbrzdit chování (Langmeier, Krejčířová, 

1998). Vývoj svědomí (vnitřních sociálních kontrol) závisí na množství podmínek, hlavně 

na vztahu dítěte k rodičům, zřejmě více na probíhajících interakcích v rodině než na 

záměrném ovlivňování. 

Sebepojetí se rozvíjí, dítě pojmenovává své fyzické rysy, vlastnictví i vlastní 

preference, zaměřuje se tedy na objektivní rysy. Navazuje na základy z předchozího 

období, kdy mnohé děti uvádějí své pohlaví i to, že jsou dětmi a ne dospělými. 

Sebehodnocení dětí je poměrně vysoké, ale nestabilní, závislé na situaci a pozitivně 

koreluje s jistotou ve vztazích s rodiči. 

Emoční vývoj v tomto věku zahrnuje postupnou diferenciaci a regulaci vlastního 

prožívání a vyjadřování pocitů i porozumění druhým. Tím navazuje na předchozí proces, 

kdy od narození emoce tvořily základ komunikace s rodiči, jejich reakce přinášely 

informace o sdělitelnosti prožitků. Dochází k útlumu okamžitých emočních reakcí, 

k přehodnocení situace a k vývoji složitějších pocitů (např. i pocity hrdosti, viny). Malé 

děti vnímají pocity druhých již od počátku (např. úzkost matky). „Mezi druhým a třetím 

rokem děti dobře poznávají a dovedou slovy označit výraz emocí druhých a na negativní 

emoce reagují prosociální m chováním (např. snahou druhého člověka utěšit nebo mu 

pomoci)" (Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 94). Dítě tedy o emocích dokáže mluvit i 

pojmenovat důvody, ale nejdřív je považuje za bezprostřední reakce na události. Až mezi 

třetím a pátým rokem začíná dítě rozumět subjektivní povaze emocí, přesto si v tomto věku 

neuvědomuje, že se emoce nemusí v chování projevit, že je možné je předstírat. Zajímavé 

je, že dítě je vedeno více brát ohledy na druhé při interakci s dětmi než s dospělými, kteří 
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se mu více přizpůsobují. Z toho vyplývá velký význam sociálních zkušeností získaných 

kontaktem s dětmi v tomto věku. Nové způsoby jednání si děti procvičují v symbolických 

hrách, v pohádkách i v rozvoji humoru. 

V tomto období také významně probíhá vývoj sociálních rolí, objevuje se hra společná 

a dokonce i kooperativní (každé dítě nějak přispívá, role jsou rozděleny). Různé role si děti 

osvojují i v mateřské škole (např. častý dominantní iniciátor, submisivní účastník), více se 

projevují charakteristiky přisuzované mužské a ženské roli. Obrovský význam má v tomto 

období hra, která představuje hlavní činnost. Ačkoli definice i rozlišení her se mezi 

jednotlivými autory liší, shoda panuje vtom, že je pro vývoj nezbytná. Děti se 

prostřednictvím her učí nejrůznější dovednosti, zkoušejí si různé sociální role, domlouvají 

se mezi sebou, řeší konflikty. Dva rozdílné pohledy na hru odůvodňují její potřebu: hra 

jako činnost napomáhající v dalším životě a hra jako aktivita mající smysl sama o sobě. Ve 

hře je prostor pro volnost, fantazii a tvořivost, pro odžití negativních emocí, také prostor 

pro porozumění pohledu dítěte na svět. 

Při analýze slovních projevů „lze podrobněji zkoumat, do jaké míry dokáže dítě zajistit 

nějakou činnost svými slovy, kterými se obrací k jinému dítěti. Je to např. situace, kdy dítě 

něco vysvětluje jinému dítěti nebo když děti mezi sebou diskutují. V obou případech děti 

narážejí na systematické nesnáze, když mají zaujmout stanovisko svého partnera, vysvětlit 

mu přiměřeně potřebnou informaci a změnit jeho původní názor. Až po dlouhém učení 

dokáže dítě (na operační úrovni) mluvit ke druhému z jeho hlediska a nehovořit jen pro 

sebe" (Piaget, Inhelderová, 1997, s. 108). Toto tvrzení ukazuje na souvislost určité sociální 

dovednosti (vžít se do druhého) s úrovní kognitivního vývoje, „...sociální výměny na 

předoperační úrovni mají předkooperativní povahu, to znamená, že z hlediska subjektu 

mají sociální charakter a z hlediska pozorovatele jsou centrovány na samotné dítě a jeho 

činnost" (cit. d., s. 106). Tím vysvětlují jimi používaný termín „dětský egocentrismus". 

Toto vysvětlení doplňuje předchozí, dotýká se nejen verbální komunikace, ale i například 

hry. Vědomí této výrazné souvislosti úrovně myšlení a sociálních dovedností je pro nás 

významné z důvodu zaměření na děti s mentálním postižením. 

V tomto věku je pro dítě velmi důležité setkávat se s dalšími dětmi, ne tolik pro 

navazování dlouhodobých vztahů, ale pro učení se různým typům interakcí a různým 

rolím. Toto období je zároveň hravé, ale i svazované očekáváními a tlaky, které se začínají 

internalizovat. Děti se mezi sebou mohou velmi lišit jak úrovní sociální zkušenosti, tak i 

právě stupněm sebekontroly. 
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Mladší školní období 

Tomuto období se budeme věnovat více, protože v tomto věku se nacházejí účastníci 

našeho výzkumu. Vstup do školy představuje významný, ale i zátěžový krok v životě 

dítěte. Přináší do jeho života mnoho změn, adaptace je důležitá pro další školní úspěchy, 

ale i celkový vývoj dítěte. 

Vstupem do školy přibývají k rodičům další významné osoby - učitelé a spolužáci. 

To má význam pro rozšíření sociálních zkušeností, protože děti se v interakci s druhými 

dětmi učí jiné způsoby chování než při interakci s dospělými. 

Emoční vývoj přináší schopnost „podle potřeby vlastní vůlí své city potlačit nebo je 

naopak zřetelně vyjádřit. To je důsledkem skutečnosti, že již rozumí svým vlastním 

pocitům v dané situaci a současně bere ohled na očekávání, požadavky a postoje sociálního 

okolí. (...) Školní děti s dobrou emoční kompetencí (...) vyjadřují své prožitky 

přiměřeným způsobem a jsou schopny své pocity kontrolovat a regulovat podle okamžité 

situace tak, aby to zvládnutí přítomného problému usnadnilo" (Langmeier, Krejčířová, 

1998, s. 129). Kontrola projevu vlastních emocí je velmi významná i v sociálních 

interakcích, např. při řešení konfliktů. Ve školním věku také dítě dokáže chápat možnou 

ambivalenci pocitů, což souvisí s určitou kognitivní zralostí. Schopnost seberegulace se 

tedy v tomto období výrazně zlepšuje, důležitou a pro školní práci velmi významnou 

dovednost představuje schopnost odložit na určitou dobu bezprostřední uspokojení svých 

potřeb. 

Dítě v tomto věku už má zvnitřněné základní normy sociálního chování i hodnoty. 

Obojí je labilní a závislé na situaci, je třeba je podporovat zvnějšku. Během školního věku 

se stabilizují normy morálního jednání, jejich vývoj závisí na celkovém vývoji, zejména na 

kognitivním. Morální vývoj je složitý proces, který postupuje od hodnocení situací podle 

následků, přes hodnocení podle znalosti sociálního očekávání, až k nezávislé osobní 

morálce. V mladším školním věku můžeme předpokládat, že většina dětí uvažuje podle 

Kohlberga na předkonvenční úrovni, kdy jako základ hodnocení určitého chování používá 

vědomí konkrétních následků (Colby, Kohlberg, 1987 in Heidbrink, 1997). Podle Piageta 

má autonomní morálku, kdy ale platí pravidla bez jakýchkoli výjimek (Langmeier, 

Krejčířová, 1998). Heidbrink (1997) toto období pojmenovává jako „mezistádium" mezi 

heteronomní a autonomní morálkou, která se vyznačuje důrazem na rovnost dětí před 

autoritami. Kohlberg upozorňoval na to, že mezi dětmi jsou významné rozdíly 

v dosahování vývojových fází a zároveň, že dítě může používat v různých situacích různé 
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typy uvažování. Kritici tohoto pojetí fází morálního vývoje pojmenovali další nejasnosti, 

například proč některé děti ví, co je správné, a přesto jednají odlišně. 

Rozvoj sociálních rolí přináší především osvojování role žáka a spolužáka. To přináší 

nová očekávání a požadavky na dítě, i nové zkušenosti. Dochází také k upevnění mužské a 

ženské role a k identifikaci s vlastním pohlavím. S rozvojem různých rolí souvisí i rozvoj 

sebepojetí a sebehodnocení. Dítě ve školním věku připisuje samo sobě i psychologické 

vlastnosti a schopnosti na rozdíl od předškoláka. Na sebehodnocení mají od narození 

významný vliv rodiče, ve škole přibývá vliv dětské skupiny. „Kladné sebehodnocení je pro 

duševní zdraví velmi významné. (...) Člověk, který si sám sebe realisticky necení - tedy 

buď se podceňuje a v ničem si nevěří, nebo se nadměrně přeceňuje - má obyčejně 

problémy i ve styku s druhými lidmi" (Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 135). Toto zjištění 

naznačuje opět velkou provázanost vývoje osobnosti a sociálních dovedností, které není 

možné jednoduše oddělit a rozvíjet samostatně. Dítě si vytváří sebehodnocení podle svého 

postavení ve skupině dětí, které záleží na různých vlivech i na již získané sociální 

kompetenci. Problémy v hodnocení sama sebe se zpětně promítnou do interakcí a vztahů 

s lidmi. 

Vztahy mezi dětmi na začátku školní docházky se více odvíjejí od vnějších faktorů, 

např. sezení v lavici, společná hra. Až kolem deseti let vznikají přátelství na základě 

osobních vlastností. „S příchodem období konkrétních mentálních operací začíná i 

navazování složitějších vztahů k druhým lidem. Děti se učí chápat princip vzájemnosti: 

budou-li se chovat k lidem hezky, budou k nim pravděpodobně i lidé laskaví" (Gardner, 

1999, s. 268). Toto chápání důsledků vlastního chování pro druhé a zpětně pro ně samotné, 

umožňuje dítěti regulovat své jednání. V tomto věku se více projevuje proces, ve kterém 

dítě socializuje samo sebe. Jedná se o způsob, jak dítě přijímá a vysvětluje informace 

z prostředí a jak z nich vytváří vlastní teorie. 

Dítě na začátku školní docházky má více či méně osvojené důležité sociální dovednosti 

(např. rozpoznává emoce druhých, vyjadřuje a reguluje své vlastní, odloží bezprostřední 

uspokojení svých potřeb, navazuje vztahy s ostatními dětmi). Kvalita těchto dovednosti 

záleží na celém předchozím vývoji, významně na kontaktech s dětmi v mateřské škole. 

Zároveň v tomto období získává nové sociální zkušenosti právě díky školnímu prostředí. 

Krátký popis složitého sociálního a emočního vývoje dítěte nám především připomněl 

množství vlivů, které do tohoto procesu zasahují. Sociální kompetence se vyvíjí již od 

narození od prvních interakcí s rodiči, proces učení pak probíhá neustále jejich vědomými i 
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nevědomými zásahy. Velmi významné je vědomí propojenosti sociálních dovedností 

s osobnostním vývojem, např. význam připoutání k pečující osobě pro utváření dalších 

vztahů. Na toto zjištění jsme již narazili v předchozí části při snaze přiblížit si tento pojem, 

vývojové hledisko tento fakt ukázalo podrobněji. 

2.1.4 Sociální dovednosti ve škole a školní třídě 

Socializace ve školním prostředí 

Jak bylo již uvedeno, socializace probíhá prostřednictvím různých osob a institucí. 

Významný je v našem případě na začátku života vliv rodiny a později školy. „V počátcích 

školní docházky je důležité naučit dítě především sebeovládání, soustředění pozornosti, 

dodržování pravidel společenského styku a vztahu ke spolužákům, respektování 

autority učitele, systematické a cílevědomé práci, odpovědnosti za své chování. Postupně 

škola předkládá mnoho norem, jejichž interiorizace je považována za nezbytný předpoklad 

pro začlenění jedince do společnosti. Dítě se má naučit soužití s jinými jedinci, má se 

naučit ovládat projevy svých emocí, naučit se vystupovat před skupinou, spolupracovat 

ve skupině, podřídit se skupinovým cílům (konformita), má se naučit nést důsledky za 

porušení pravidel soužití ve skupině, vyrovnávat se s názorem skupiny na vlastní chování, 

prožít pocit sounáležitosti ke skupině, má se naučit přijímat hodnocení svých výkonů aj. 

To všechno vede k zásadnímu rozšíření sociální zkušenosti, nezbytné pro život ve 

skupinách a společenstvích v dospělosti. Každá společnost vyžaduje, aby působení školy 

na žáky vycházelo a směřovalo k přijetí obecně závazných hodnot a norem dané 

společnosti. Naplnění tohoto poslání školy je však ztíženo několika okolnostmi. Předně je 

tu potenciální střet hodnot přenášených z rodinného prostředí do školy" (Gillernová in 

Výrost, Slaměník, (ed.), 1998, s. 265). Tento citát jsem použila pro jeho výstižnost, kterou 

odpovídá na otázku, jaký má škola vliv na sociální dovednosti. Tato instituce 

zprostředkovává normativní působení společnosti, čímž ovlivňuje sociální chování žáku. 

Vyžaduje a očekává dodržování určitých formálních i neformálních norem získaných v 

rodině, které svým působením dotváří či přetváří, zejména pokud se jejich podoba liší od 

rodinných norem. Tento vliv na sociální chování se projevuje v konkrétních sociálních 

dovednostech (např. ovládání emocí, spolupráce), kdy škola je očekává a zároveň 

doplňuje. Toto působení se děje prostřednictvím učitele, ale i školní třídy jako skupiny. 
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Vzájemné působení žáků jako jednotlivců a školní třídy jako skupiny ovlivňuje uspořádání 

interakcí, vztahů, pozic a rolí, které působí na sociální učení jednotlivců. 

Sociální dovednosti nejsou hlavním tématem hodnocení žáků učiteli, ani nejsou 

jediným vlivem na atmosféru ve třídě a pozice jednotlivých žáků, přesto se určitým 

způsobem odráží v životě třídy. Vágnerová (2001, s. 255) upozorňuje na provázanost, kdy 

zvládnutí role spolužáka vypovídá o úrovni sociálních kompetencí a zároveň je zdrojem 

důležitých sociálních zkušeností, významných pro další vývoj dítěte. 

Charakteristika mladší školní třídy 

Dalším vlivem je věk dětí, proto je důležité brát v úvahu zjištění týkající se mladší 

školní třídy. Některé zjištění se objevila už i v popisu celého vývoje, ale zasazení do 

kontextu školní třídy uvádíme pro jeho významnost. V mladším školním věku, hlavně na 

počátku školní docházky (1. a 2. třída), závisí vztahy mezi žáky a struktura skupiny 

výrazně na učiteli, který je spontánně přijímanou autoritou. Hrabal toto dále potvrzuje 

zjištěním, že existují vztahy nadřazenosti a podřazenosti i mezi spolužáky, zvláště když 

učitelka zdůrazňuje hierarchii. Žák či žákyně, kteří jsou preferováni učitelkou, se stávají 

strážci norem pro ostatní děti. Ostatní děti jsou hodnoceny právě podle toho, jak normy 

plní a jak je hodnotí učitelka. Objevující se prvky skupinové struktury (normy, pravidla, 

zákony) jsou zatím dány shora. Hrabal jako potvrzení uvádí výsledky výzkumu 

vzájemných charakteristik žáků druhého ročníku. „Při odůvodňování sympatičnosti či 

neoblíbenosti spolužáků stejného pohlaví sahaly děti nejčastěji k charakteristice ,hodný', 

resp. ,hodná' (14,6% a 30,6%) a teprve na druhém místě k označení ,kamaráď, 

,kamarádka' (12% a 7,1%), tedy k označení, které v pozdějším vývoji,ovládne pole'. (...) 

Potvrzuje to i 3. a 4. nejfrekventovanější charakteristika ,zlobí' (6,1%) a ,dobře se učí' 

(3,5%) ukazující, že požadavky učitele a rodičů platí pro děti jako norma" (Hrabal, 2003, s. 

45). Tento výzkum dokládá, jak děti normy dospělých přijímají a používají je k hodnocení 

ostatních dětí. Postupně se rozvíjí skupinové aktivity, které mají většinou paralelní 

charakter a obsahují prvky nápodoby a emocionálně zabarveného „hromadného chování". 

Hrabal uvádí jako příklad ochotu třídy odpovídat na jakkoli náročné otázky učitele, kdy se 

hlásí i děti, které otázku ani nepochopily. Někdy se může objevit odmítání některého dítěte 

kvůli ,jinakosti" (např. vzhled, jiné chování, brýle, neúspěchy v učení). Negativní postoj 

posiluje, když se učitelka verbálně či nonverbálně negativně vztahuje k danému dítěti a 

kjeho odlišnosti. Negativní skupinové postoje jsou posilovány napětím mezi chlapci a 
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děvčaty. To se zajímavě promítlo již do zmíněného výzkumu v druhém ročníku (volně 

podle Hrabal, 2003, s.46): 

-vzájemné charakteristiky chlapců: 3. místo „zlobí" (6%), 6. „pere se" (2,5%) 

-chlapci o děvčatech: 2. místo „zlá" (8%), 3. „opisuje" (7%), 5. „žaluje" (4%) 

-vzájemné charakteristiky dívek: 5. místo „zlá" (3,5%) (jedno negativní hodnocení ze 6) 

-děvčata o chlapcích: pět ze šesti nejčastějších hodnocení bylo negativní 

Ve vyšších třídách prvního stupně ZŠ dochází k postupným změnám, jejichž rysem je 

prohlubování dyadických kamarádských vztahů. Nejčastější charakteristiky již často 

zahrnují pojem „kamarád". Vztahy ve dvojicích vznikají mezi dětmi stejného pohlaví, 

napětí mezi děvčaty a chlapci se naopak ještě prohlubuje. Zajímavé je, jak uvádí Hrabal 

(viz s. 48), že děti ještě nevytváří skupiny v pravém slova smyslu. Zájem o skupinu a 

členství v ní je přechodný, pocit sounáležitosti nemívá dlouhé trvání. 

Z této charakteristiky mladší školní třídy můžeme uvažovat o vlivu sociálních 

dovedností na úspěšnost dětí ve třídě. Ačkoli se Hrabal v této charakteristice nevěnoval 

přímo sociálním dovednostem, můžeme z jeho zjištění leccos odvodit. Významný je vliv 

učitele, který ovlivňuje i vzájemné hodnocení dětí. Na začátku školní docházky budou mít 

úspěch děti, které spíše plní představy učitele, dále děti, které zapadají do průměru, tedy 

dokáží se přizpůsobit požadavkům učitele a školy. Děti, které se příliš brzy vymaňují ze 

závislosti na učiteli, a začínají „bojovat" s autoritou, jsou spíše v nevýhodě. Ačkoli toto 

vymanění ze závislosti je logický a nutný vývoj, kterým musí projít všechny děti: „Některé 

učitelky si např. stěžují, že se z téže hodné a poslušné třetí třídy stala ve čtvrté třídě ,přes 

prázdniny' odbojná, neposlušná smečka. I když nejsou v tomto i jiných případech všechny 

nové projevy třídní skupiny výchovně pozitivní, přesto se jimi a v nich projevuje nutný 

krok k uvolnění závislosti třídy i jednotlivých žáků na učiteli a později na dospělých 

vůbec; jde o jeden článek z řetězu změn vedoucích od naprosté dětské závislosti k vědomé 

lidské sounáležitosti a zároveň autonomii dospělého, což je hlavní trend v sociálním a 

morálním vývoji" (cit. d., s. 43). 

Sociální dovednosti a pozice ve třídě 

Jakou roli hrají sociální dovednosti při vytváření pozice v rámci třídy? Platí, ze 

sociálně zdatné dítě bude mít dobré postavení? Vágnerová naznačuje tuto souvislost: 

„Jednoznačnou výhodu mají sociálně zdatné děti, které mají potřebné kompetence a mohou 

skupině nějak imponovat" (Vágnerová, 2001, s. 262). 
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Hrabal (2003) jmenuje tři základní dimenze pozice dítěte ve třídě - kompetence, vliv, 

obliba. V rámci jejich vysvětlování se věnuje i vlivu sociálních dovedností. Kompetence 

v sobě nese především školní zdatnost, jejíž význam je nejvyšší v počátečních třídách 

školní docházky, a jiné „životní" kompetence. Sociální zdatnost může hrát sekundární roli 

právě v celkové míře úspěšnosti. V rámci dimenze vlivu vymezuje autor jednu složku: 

„osobnostní dispozice v oblasti motivace a sociálních schopností a dovedností, které se 

projevují jako potřeba a schopnost ovlivňovat a regulovat partnery v interakci" (Hrabal, 

2003, s. 61). Tyto dovednosti mohou být významné i v dalším v životě (např. 

v pracovním), ale mohou hraničit i s manipulací. Nejvýznamnější vliv sociálních 

dovedností se projevuje v oblibě dítěte, kde tvoří základní zdroj (vedle Siřeji pojaté 

zdatnosti a sexuální přitažlivosti). Z hlediska teorie „výměny" (porovnávání nákladů a 

zisku) „má žák šanci stát se ve ,zdravé' třídě oblíbený, dovede-li ve vztazích ke 

spolužákům udržovat rovnováhu dávání a braní, vnikla-li u něho potřeba uspokojovat 

potřeby druhých a celé skupiny altruistickým prosociálním chováním, umí-li se přiblížit 

k lidem, akceptovat je, je-li schopen činorodé empatie, vcítění do situace druhého" (cit. d., 

s. 66). Tento citát můžeme chápat jako vyjmenování důležitých sociálních dovedností, kdy 

dítě překročilo egocentrické hledisko a bere v úvahu i druhé, zároveň si zachovává vědomí 

vlastních potřeb („rovnováha dávání a braní"). K tomu autor doplňuje důležité poznámky, 

kdy toto chování nevede k oblibě, ale naopak. Jde o pomoc a podporu, která je 

promyšlenou taktikou k získání sympatií ostatních, dále o nadměrně pozitivní a 

přizpůsobivou reakci na každého partnera. Tyto dva typy chování představují vnější 

dodržení pozitivních rysů, které ale vnitřně neodpovídá, na což ostatní reagují 

ambivalentně či negativně. 

Můžeme tedy říci, že sociální dovednosti se významně odráží především na oblibě 

konkrétního dítěte, ale nepřímo zasahují i do dalších dimenzí. Tím pádem mají vliv i na 

získání určité pozice a role ve třídě. 

Typické sociální chování v (mladší) školní třídě 

Zajímavý pohled na sociální chování dětí nabízí Vágnerová (2001), která uvádí typické 

způsoby chování: sdílení (společná činnost, vzájemná akceptace), podpora a pomoc 

(pozitivní vztah k určitému dítěti, např. zastání před učitelkou či spolužáky, objevuje se 

více až ve starším školním věku); dále napodobování (u mladších žáků více napodobování 

toho, kdo má vysokou prestiž, u starších spíše jako příslušnost k určité skupině), 

předvádění a vytahování (způsob potvrzení vlastní hodnoty ve srovnání s ostatními, 
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chlubení, upoutávání pozornosti). Dále uvádí soupeření, rivalitu (způsob potvrzení kvalit, 

v mladším věku více ve spojení se školními výkony), žalování (především v mladší třídě, 

projev obrany v situacích, kdy se dítě nedokáže ubránit samo); posmívání (znehodnocení 

pozice druhého, žák musí umět oplatit přiměřeně), vnucování se (způsob upoutávání 

pozornosti, „iniciování kontaktu s cílem získat alespoň nějakou alternativu sociální 

akceptace" (cit. d., s. 260)). Jako poslední typ uvádí autorka agresivní chování, které 

může být projevem neschopnosti získat postavení adekvátnějším způsobem. Toto chování 

má i druhý pól, kdy rvačka není mezi chlapci problémem, naopak schopnost bránit se může 

být pozitivně hodnocena, pokud dítě nepřekročí tolerovanou hranici. Pokud je dítě 

odmítané kvůli agresivitě, může to být kvůli nedostatkům v porozumění sociální situaci, 

tedy i v překračování zmíněné hranice. 

Tato typologie chování byla zajímavým přehledem, který nám může pomoci jako 

vodítko při interpretaci pozorovaných interakcí. Autorka nám ukázala projevy chování, 

které mohou svědčit o nedostatcích v dovednostech (např. vnucování se, agresivní 

chování). Zároveň upozornila na jednání, které bychom mohli hodnotit negativně, ale ono 

spíše patří do rejstříku běžného chování na tomto stupni vývoje (např. předvádění, 

posmívání, soupeření). Agresivní chování z tohoto pohledu představuje obě varianty, může 

být projevem nedostatků, ale také běžným sociálně podporovaným jednáním v tomto věku. 

Autorka se věnuje interpretaci agresivního chování z hlediska poruch chování: „Konflikty 

se spolužáky řeší mladší školáci různým způsobem, ale dost často se zde projevuje 

tendence k impulzivní agresivitě, jak říká jeden chlapec: ,Když bude provokovat, dám mu 

do držky.' Různé drobné rvačky, strkání, provokování apod. nejsou v tomto věku 

považovány za něco nesprávného. Malý školák je přesvědčen, že není nic špatného, když 

se bude bránit" (cit. d., s. 290). Podle autorky v raném školním věku nejsou tyto projevy 

znakem poruchy, ale nedostatkem socializace a projevem nezralého sebeovládání, 

impulzivity a egocentrismu. Většina školáků se další socializací (školy, rodiny) naučí 

přijatelnějším způsobům chování. 

V souvislosti s agresivním chováním můžeme uvést několik rozdílů v chování dívek a 

chlapců. Podle Vágnerové chlapci více používají fyzické síly a dívky verbální agrese, to 

může být výrazně podmíněno sociokulturními stereotypy. Podobně jako Hrabal (viz výše) 

uvádí autorka vznikání jednopohlavních skupin. Doplňuje rozdíly v chování a v zaměření 

na vztahy. „Chlapci jsou více zaměřeni na společnou aktivitu a vzájemné vztahy pro ně 

nejsou tak důležité. Chlapecká skupina bývá otevřená a kontakty mezi jejími členy 

nebývají tak osobní a intenzivní. Dívky preferují kamarádství v menších skupinkách, velmi 
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íasto jsou to pouze dyády nebo triády, jejichž složení se může často měnit. Více se 

soustředí na vzájemné vztahy, z nichž společná aktivita už nějak vyplývá" (cit. d., s. 271). 

Tyto rozdíly ovlivňují i požadavky na dovednosti dětí, které se liší podle příslušnosti 

k pohlaví. 

2.1.5 Vliv učitele a organizace výuky na sociální kompetenci dětí 

Z předchozích kapitol vyplývá, že sociální dovednosti hrají ve školní třídě významnou 

roli v různých ohledech. Zkušenosti a dovednosti, které si dítě do školy přináší, ovlivňují 

jeho interakce a vztahy s ostatními dětmi. Na základě toho získává svoje místo ve třídě, 

což dál ovlivňuje jeho další osvojování dovedností potřebných pro sociální začlenění. 

Jednotliví autoři zmiňují z různých pohledů význam tohoto období pro další vývoj (např. 

Vágnerová, 2001, Hrabal, 2003, Gardner, 1999). S p o l e č n ý m jmenovatelem je, že začlenění 

do školní třídy ovlivňuje charakter zapojení do dalších skupin v průběhu života. Na 

začátku této kapitoly jsme zmínili význam dovedností, které si dítě již osvojilo jako 

základny pro další úspěšný vývoj. To by mohlo znamenat, že pokud dítě z různých důvodů 

nemá potřebné dovednosti před nástupem do školy, ve škole se tento problém prohloubí, 

ale na řešení je už pozdě. Toto tvrzení by pravděpodobně bylo pro většinu učitelů 

nepřijatelné, protože v poslání školy (viz výše: socializace ve škole) je i vyrovnávání 

rozdílů v působení rodiny. Bylo by odvážné a nepodložené spekulovat, na kolik se toto 

možné uvědomění a přesvědčení projevuje v pedagogické praxi. 

Podobné úvahy mohly vést různé autory k věnování se otázce rozvoje sociálních 

dovedností ve školní třídě. „Při sociálních formách výuky se žáci učí od sebe navzájem. 

Vyberte pro vaši třídu několik obecných cílů zafektivní domény. Jaké osobnostní 

vlastnosti, postoje a hodnoty by si vaši žáci měli odnést ze školy na konci školního roku? 

(...) Možná jste uvedli úctu k bližním, schopnost vcítit se do situace druhých, dovednost 

spolupráce, zájem o jiné lidi. Tyto hodnoty považujeme všichni za důležité. Ovšem 

mnohdy vůbec nevíme, jak bychom je měli žákům vštěpovat. Často žákům připomínáme, 

jak by se k sobě a k dalším lidem měli chovat, napomínáme je, když tak nečiní - je to ale 

vše, co pro dosažení tak důležitých cílů můžeme udělat?" (Pasch a kol., 1998, s. 242). 

Tento úryvek představuje možná příklad, jak mohou toto téma vnímat někteří učitele. 

Lidsky cítí, co jim vadí na chování žáků, co by se mělo změnit, zároveň často používají jen 

slovní napomínání. 

Z pohledu některých speciálních pedagogů je právě inkluze dětí s postižením do 

běžných škol možnou cestou, která přinese pozitivní změny pro všechny zúčastněné. 
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Představa vytvoření školy, která by byla schopná reagovat na individuální zvláštnosti 

každého dítěte, působí lákavě, ale pro mnohé utopisticky. Přes možné pochyby vznikající 

materiály k tomuto tématu mohou být inspirativní i v „obyčejných" třídách, kde 

jsou integrované děti s postižením. „Děti, které jsou postižené intelektově či tělesně, trpí 

často zároveň sociálními, emočními a komunikačními poruchami. Bývá nezbytné poučit 

třídu a informovat i školu o tom, proč některé děti dělají určité věci a proč mluví tak, jak 

mluví. Zjistili jsme, že to výrazně napomáhá porozumění a přijetí odlišnosti. Místo 

rozpaků a tendence stáhnout se každý přesně ví, kde je problém, a je schopen reagovat 

pozitivně. (...) Program sociálních dovedností bývá zábavný, učitelé a žáci se naučí víc o 

sobě a současně od sebe navzájem" (Lang, Berberichová, 1998, s. 21). Autoři pro větší 

srozumitelnost často používají příklady různých konfliktů či obtížných situací a jejich 

řešení. Často používají i rozhovory, které mohou být přímo přepsané záznamy ze školní 

praxe, nebo jen vzorová situace. To se z knihy nelze dozvědět. V některých situacích je 

pozitivní reakce spolužáků na obtíže žáka s postižením až příliš ideální, takže čtenář může 

zapochybovat o reálnosti dané situace. 

Aktivity zaměřené na rozvoj dovedností dětí, které nesouvisí přímo se školním 

výkonem, můžeme rozdělit zjednodušeně na dva typy. Za prvé alternativní organizace 

vyučování a dalších aktivit třídy, která usiluje o změnu vztahů dětí nebo celkově klima 

třídy, ale nemusí být cíleně zaměřená na rozvoj konkrétních dovedností. Za druhé jde o 

programy a činnosti, které aspirují na podporu určitých oblastí nebo dílčích znalostí a 

schopností. 

Mezi první typ můžeme zařadit například projektové vyučování nebo také různé typy 

třídních rituálů, které jsou častěji zařazovány u dětí s postižením. Využívání kooperace při 

vyučování může ovlivňovat klima třídy i konkrétní dovednosti dětí. 

Druhý typ může představovat široké spektrum různých aktivit, které jsou více či mène 

zaměřené na rozvoj určitých dovedností. 

Jako příklad můžeme jmenovat knihu Zvládání emočních problémů školáků, kde 

kolektiv autorek uvádí, jak je možné rozvíjet emoční kompetenci žáků (Stuchlíková (ed.), 

2005). Pojmenovávají jimi identifikované základní typy intervencí: a) intervence 

vycházející z témat vyučovacích předmětů, ale zdůrazňující emocionální prvky a 

využívající prožitkové učení, b) intervence zaměřené přímo na rozvoj určitého prvku 

emoční inteligence na pozadí tématu předmětu, c) využívání propojení témat různých 

předmětů, např. ve formě projektového vyučování, kde je prostor i pro prožitkovou i 
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sociální stránku. Ve všech typech se může jednat o využívání různých her, diskusí, 

společných činností a dějových improvizací. Uvedeme jeden příklad pro dokreslení: a) text 

na začátku hodiny naznačí začátek nějakého konfliktu, který se dětem mohl také stát (např. 

obvinění z krádeže v obchodě), b) rozdělení do skupin, úvahy nad možnými řešeními 

jednotlivých aktérů, c) improvizace - rozdělení rolí, různé varianty, d) diskuse na závěr, 

možné úvahy, proč mohli jednotliví účastníci volit určitá řešení. 

Bylo by možné uvést další příklady konkrétních her, ale pro krátké nastínění a 

vytvoření představy to pravděpodobně stačí. Jak bylo zmíněno, aktivity se mohou lišit 

v různých ohledech, např. spojením s tématem předmětu, mírou „hravosti". Odlišné může 

být i zapojení do života třídy jako samostatná hodina nebo jako součást některých 

předmětů. Mezi významné patří programy, které využívají dobrodružství a rizika 

(Gillernová in Výrost, Slaměník, 1998). Učení prožitkem je při rozvoji sociálních 

dovedností účinné, je využíváno i v různých variantách „hraní rolí". 

„Při procvičování jakoby' probíhajících ,svízelných situací' se při hraní rolí 

rozvinou dovednosti, které poskytnou žákům (a také učitelům) cennou strategii 

k pozdějšímu řešení skutečných problémů. Metoda hraní rolí je užitečná, pomáhá dětem 

porozumět odlišnostem, omezením a potřebám druhých. Lidé se učí různými způsoby a 

všichni se nemohou naučit příslušné sociální dovednosti slovním poučením, četbou nebo 

vyplněním tabulky. Skutečné učení se děje zkušeností, takže hraní si na něco, pokud je 

pečlivě připraveno a zabezpečeno, může být skvělou přípravou na vypořádání se 

s trapnými situacemi, které se často mohou přihodit právě žákům se speciálními potřebami. 

Zaznamenali jsme pozoruhodné zlepšení ve třídách a skupinách, kde programy sociálních 

dovedností byly podpořeny hraním rolí" (Lang, Berberichová, s. 22). Citát pojmenovává 

řadu výhod této metody rozvoje, která se může použít v mnoha různých hrách. 

Z krátkého přehledu možností vlivu učitele na sociální dovednosti dětí vyplývá, že 

existují různé varianty více či méně náročné na čas a přípravu. Autoři upozorňují na 

podmínky, které musí být při podobných aktivitách splněny, především „psychologické 

bezpečí" (Gillernová in Výrost, Slaměník, 1998, Fontana, 1997). To vyžaduje přípravu 

učitelů nebo tvorbu programu jinými odborníky. Především pravděpodobně záleží na 

přístupu školy a ochotě a názorech učitele. Zajímavé mohou být i úvahy, na kolik 

připravené hry a programy opravdu rozvíjí to, co jejich tvůrci zamýšleli. Nejdůležitějším 

závěrem tohoto stručného načrtnutí možností je zjištění a zkušenost autorů, že cílený 

rozvoj konkrétních sociální dovedností je ve škole možný. Někteří autoři si uvědomují 
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potřebu zvyšovat sociální kompetenci žáků, která má podle některých významný vliv na 

úspěch v osobním i pracovním životě (např. Fontana, 1997, Pasch a kol., 1998). 
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2.2 Mentální postižení 

2.2.1 Obecná charakteristika 

„Mentální postižení je souhrnné označení pro vrozené a trvalé omezení adaptačních 

schopností. Americká asociace pro mentálně retardované (AAMR) používá následující 

definici: Mentální postižení je podstatné omezení stávajícího výkonu vyznačující se 

podprůměrnou úrovní intelektových schopností se současným omezením v nejméně dvou 

z následujících adaptačních dovedností - komunikace, sebeobsluha, sociální dovednosti, 

bydlení ve vlastním domě, využití služeb obce, sebeurčení, zdraví a bezpečnost, školní 

výkon, volný čas a práce. (...) Definice vytvořená sebeobhájci čili dospělými lidmi 

s mentálním postižením, kteří se také v České republice snaží prosazovat svoje názory a 

zájmy, má podobný trend jako citovaná americká definice. Podle této formulace jde o lidi, 

kteří mají problémy v učení, porozumění, orientaci a komunikaci" (Hrušková, Matoušek, 

Landischová in Matoušek, (ed.), 2005, s. 111). 

Hlavními rysy tedy jsou vrozenost a trvalost. Dále lze říci, že významným rysem je 

také rozmanitost projevů daná širokou skupinou osob, které spadají pod tento typ postižení. 

„Každý člověk s mentálním postižením je svébytný subjekt s charakteristickými osobními 

rysy. Přesto se však u většiny z nich projevují (ve větší či menší míře) společné znaky, 

jejichž individuální modifikace závisí na hloubce a rozsahu mentální retardace, na míře 

postižení jednotlivých psychických funkcí a na rovnoměrnosti psychického vývoje v rámci 

mentální retardace" (Švarcová, 2000, s. 24). Ačkoli autoři uznávají rozmanitost projevů, 

upozorňují i na možnost zobecnit některé charakteristické rysy. 

Mentální postižení či retardace (MR) se podle 10. revize MKN (Mezinárodní 

klasifikace nemocí, 1992) dělí na šest základních kategorií: 

Lehká MR (IQ 50-69) 

-> Středně těžká MR (IQ 35-49) 

-> Těžká MR (IQ 20-34) 

-> Hluboká MR (IQ nižší než 20) 

-> Jiná MR 

-» Nespecifikovaná MR 
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Diagnostika mentálního postižení s sebou přináší mnoho úskalí, kdy přesné stanovení 

IQ na základě konkrétního testu inteligence může být problematické, jak uvádí Švarcová 

(2000, s.31). Upozorňuje, že „hodnoty IQ se vyznačují určitou kolísavostí, takže při 

opakovaných vyšetřeních lze často získat i dosti odlišné výsledky. Záleží na časovém 

odstupu, momentální psychické dispozici testované osoby, na formě kladení otázek a často 

také na kvalitě testu, jeho konstrukci a vhodnosti pro osobu s mentální retardací" (Tamtéž). 

Dolejší (1978) také upozorňuje na problémy využívání pouze testů IQ, pro kvalitní 

diagnostiku požaduje další nástroje: podrobné klinické zhodnocení chování dítěte při 

vyšetření, zhodnocení podrobné anamnézy. Jmenuje další kritéria pro určení mentálního 

postižení (např. výsledky subtestů inteligenčních zkoušek, výsledky výukových zkoušek, 

citový vývoj a úroveň regulace chování, neurologické vyšetření), což souvisí 

s předchozími požadavky na kvalitu a rozsah diagnostiky. 

Diagnostika mentálního postižení, stejně jako jakákoli jiná diagnostika, je 

problematická především v rovině jejího dalšího teoretického a praktického využití. 

Zajímavý je pohled na diagnózu jako na „psychologické resumé všech nejdůležitějších 

poznatků o psychickém stavu, prožívání i chování daného individua" (Baštecká a kol., 

2003). Tento přístup může ukázat i pozitivní aspekty osobnosti včetně perspektiv vývoje. 

Hlavním principem využití diagnostiky by tedy mělo být, že má pomoci stanovit nej lepší 

výchovně-vzdělávací a terapeutické postupy. Pokud se stane, že dítě získá „nálepku", která 

potom brzdí snahy o jeho rozvoj, je samozřejmé, že pak takováto diagnostika není 

přínosem. 

Například při plánování individuálního rozvoje jedna maminka argumentovala, že její 

dospělá dcera se nemůže naučit jezdit sama do práce, protože má IQ jen 40. Její dcera 

přitom při zmíněném osvojování potřebných dovedností dělala významné pokroky. 

Klinické projevy mentálního postižení mohou přispět k lepší definici obtíží, se kterými 

se daní jedinci mohou potýkat. Jedná se o společné znaky, které se u každého člověka 

mohou lišit, mít jinou podobu či intenzitu. 

Podle Švarcové se mentální postižení projevuje (2000, s. 33): 

-» zpomalenou chápavostí, jednoduchostí a konkrétností úsudků; 
-> sníženou schopností až neschopností komparace a vyvozování logických vztahů; 
-» sníženou mechanickou a zejména logickou pamětí; 
-» těkavostí pozornosti; 
-> nedostatečnou slovní zásobou a neobratností ve vyjadřování; 
-» poruchami vizuomotoriky a pohybové koordinace; 
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-> impulzivností, hyperaktivitou nebo celkovou zpomaleností chování; 
citovou vzrušivostí; 

-> sugestibilitou a rigiditou chování; 
-» nedostatky v osobní identifikaci a ve vývoji ,já"; 
-» opožděným psychosexuálním vývojem; 
-> nerovnováhou aspirací a výkonů; 
-» zvýšenou potřebou uspokojení a bezpečí; 
-» poruchami v interpersonálních skupinových vztazích a v komunikaci; 
-» sníženou přizpůsobivostí k sociálním požadavkům a některými dalšími 

charakteristickými znaky. 

Většina projevů se týká kognitivních procesů a vnímání. Některé zmíněné projevy se 

přímo týkají sociálního vývoje (velmi obecně dva poslední body). Na sociální vývoj 

mohou mít vliv nepřímo všechny projevy, u některých je očekávatelný i přímější vliv 

(např. sugestibilita a rigidita chování, zvýšená potřeba uspokojení). 

2.2.2 Odlišnosti v psychickém vývoji 

V této kapitole se budu opírat především o Dolejšího (1978), který se věnoval otázce 

mentální retardace z psychologického hlediska. Ačkoli je jeho kniha ze 70. let, z mého 

pohledu přináší mnoho zajímavého právě k psychologii konkrétně tohoto typu postižení. 

Při studiu literatury jsem narážela především na speciálně pedagogický přístup, který při 

zájmu o psychický vývoj dítěte s mentálním postižením nepovažuji za dostatečný. 

Dolejší se při úvahách o vývoji dítěte s mentálním postižením věnuje učení, ktere 

považuje za jeden z formativních procesů ve vývoji. I u analýzy osobnosti pojmenovává 

učení jako vliv, který uznávají všechny teorie osobností, ačkoli se liší důrazem na tento 

proces. Dolejší zdůrazňuje: „při mentální retardaci zdaleka nejde jen o prosté časové 

opožďování duševního vývoje, o zpožďování zrání, ale o strukturní vývojové změny. (...) 

Z toho důvodu také pojem mentálního věku vede k nežádoucím zjednodušením a není po 

teoretické stránce vhodným nástrojem při vysvětlování vývojových změn, které se 

odehrávají u mentálně retardovaného subjektu" (cit. d., s. 61). Dolejší uznává, že se 

v určitých oblastech nalézají na věkově mladších úrovních, ale zároveň nechce opomíjet 

změny ve struktuře, které jsou podmíněny zpomalením vývoje určitých oblastí. 

Zajímavý výzkum (Gallagher, 1957, 1959) uvádí Dolejší jako příklad jednoho 

z prvních, který je založen na obecně psychologických koncepcích. Jednalo se o 

porovnávání dvou skupin lidí s mentálním postižením (po 24 jedincích) s odlišnou etiologn 

(dědičná vs. encefalopatická) z hlediska osobních znaků chování. Mimo jiné „shledal, ze 
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encefalopatická skupina byla v porovnání s familiární skupinou duševně opožděných dětí 

hyperaktivnější a úzkostlivější, byla méně schopna odložit uspokojení, tj. získat větší 

odměnu později namísto malé odměny ihned, a byla více žádostivá projevů lásky ze strany 

svých vychovatelů" (cit. d., s. 61). 

Výchova a socializace dítěte s mentálním postižením - obtíže a důsledky 

Významným vlivem, který zmiňují i speciální pedagogové, je velká závislost dítěte 

s mentálním postižením na rodině, kdy je častěji izolováno od ostatních dětí i dospělých. 

Rodiče se mohou za dítě stydět, dítě může styk s ostatními odmítat, protože „se s ním 

nedovede vyrovnat" (Dolejší, 1978, s. 60). Tato situace zhoršuje sociální učení dítěte 

s postižením, protože má méně sociálních zkušeností a některé situace mohou rodiče řešit 

za dítě. K tomuto vlivu, který Dolejší zmiňuje, můžeme říci, že v současné době se tato 

situace v některých regionech (především ve velkých městech) zlepšuje. Rodiče dětí 

s mentálním postižením mají mnohem větší možnost zajistit svému dítěti relativně stejné 

množství sociálních kontaktů jako v případě dětí bez postižení (např. raná péče, speciální 

mateřské školy, rehabilitační stacionáře) (Hrušková, Matoušek, Landischová in Matoušek, 

(ed.), 2005). 

Dítě s mentálním postižením se hůře učí různé sebeobslužné dovednosti. 

Nepřizpůsobením představ rodičů tomuto faktu hrozí fixace na nižší vývojové stádium, což 

je překážkou dalšího intelektového vývoje. 

Dítě s mentálním postižením potřebuje pocit bezpečí stejně jako jiné děti, možná ještě 

více kvůli vznikajícím vnitřním konfliktům. Pro rodiče ale může tento úkol rodičovství 

představovat téměř nedosažitelnou metu, protože dítě těžko splní jejich očekávání. K tomu 

se přidávají další negativní vlivy: pomalý vývoj, zdlouhavé učení, každodenní konflikty 

atd. To vede k „závažným traumatům v sebehodnocení opožděného dítěte a v jeho pocitu 

základního bezpečí" (Dolejší, 1978, s. 65). V rodině, která dítě z různých důvodů 

deprivuje, jsou i intelektové schopnosti dítěte dále omezovány. Důležitým faktorem vývoje 

je, jak se rodiče s postižením vyrovnají a jak dokážou dítě přijmout. 

Schopnost přizpůsobit se a zařadit se do společnosti souvisí s inteligencí, ale působí na 

ni i jiné vlivy (např. povahové a charakterové rysy). Výchova a socializace hraje v tomto 

velmi významnou roli, snížená inteligence neznamená předurčení k sociální neúspěšnosti, 

ale spíše komplikovanější průběh procesu začlenění. „Praxe pedagogů, psychologů a 

vychovatelů s duševně opožděnými dětmi již dlouho ukazuje, že efektivita chování těchto 

dětí je pravděpodobně často - mimo defekt abstraktních mentálních funkcí - narušena 
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naučenými neadekvátními způsoby sociální interakce" (cit. d., s. 72). Důležitým 

výsledkem sociálního učení jsou techniky, jak se vyrovnávat s náročnými životními 

situacemi, které si dítě v rodině a ve škole osvojuje. Dolejší uvádí čtyři předpoklady, které 

je podle něj ještě třeba výzkumně ověřit: 1. omezený rejstřík těchto technik, 2. obtížné 

rozhodování o volbě strategie v konkrétní situaci, 3. fixace na jednu techniku, 4. techniky 

spíše jednodušší (destruktivní spíše než konstruktivní). Tyto předpoklady můžeme 

porovnat se zjištěními z výzkumu. 

Rubinštejnová (1976) i Dolejší kladou na učení u dětí s mentálním postižením velký 

důraz, mnoho jejich očekávání se týká právě výchovy v rodině, která je pro každé dítě 

primárním socializačním prostředím. Některé požadavky byly již zmíněny (např. přijetí 

dítěte, pochopení jeho osobitého vývoje), jiné zmiňují ve svých knihách (např. trpělivost 

při nácviku, přiměřené nároky, tvorba kladných návyků). Další důležité informace o 

psychickém vývoji jsou obsaženy v další části. Otázkou je, zda rodiče mají šanci toto 

zvládnout. Zdá se tu být na místě přístup Matějčka: „Dítě jim už nadále nesmí představovat 

životní nezdar a zklamání, ale naopak životní úkol!" (Matějček, 1992, s. 57). Již jsme 

zmínili, že šance, že rodiče nezůstanou na výchovu dítěte sami, se postupně zvyšují 

s nabídkou státních i nestátních sociálních a pedagogických služeb. Nabízí se otázka, zda 

profesionálové (psychologové, sociální pracovníci, speciální pedagogové) používají takové 

rehabilitační postupy, které vedou k požadovanému optimálnímu rozvoji dětí s postižením. 

My můžeme pomocí výzkumu pohlédnout na působení speciálních pedagogů na pomocné 

škole. 

Můžeme uvést zajímavou studii, která porovnává sociální kompetenci venkovských a 

městských dětí v Jižní Africe. K porovnávání dětí využívali autoři „sociální kvocient" (SQ) 

vytvořený na základě Vinelandské škály sociální zralosti (Doll, 1965) (viz výše). Ukázalo 

se, že venkovské děti měly celkově vyšší SQ, zároveň i vyšší poměr SQ:IQ. Autoři studie 

to dávali do souvislosti s jiným způsobem života obou skupin dětí, přičemž děti na 

venkově jsou více zapojeny do domácích prací a dalších důležitých činností pro rodinu 

mimo domov (např. příprava dřeva). Zároveň jsou děti pravděpodobně i jinak začleněny do 

širší komunity. Jako další možný vliv uváděli autoři větší schopnost venkovské komunity 

vyrovnat se s těžkostmi a „přežít". Z tohoto výzkumu vyplývá význam přístupu rodiny 

k možnostem dětí s mentálním postižením, kdy jejich zapojení do života rodiny umožní 

důležitý rozvoj dovedností a tím i samostatnosti. Bohužel nebylo možné vyčíst ze studie 

více o konkrétních sociálních dovednostech, protože diagnostická škála spojuje v pojmu 
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sociální kompetence více oblastí (např. soběstačnost při jídle a oblékání, motorika, obecně 

samostatnost). 

Malá společenská skupina a dítě s mentálním postižením 

Závěr z přehledu studií zabývajících se vztahem úrovně inteligence a popularitou ve 

skupině (Dentier, Mackler, 1962 in Dolejší, s. 75) vyjadřuje, že „na méně inteligentního 

jedince je ve skupině nazíráno jako na méně populárního". Další zjištění vypovídají o 

tom, že odlišnost dítěte s mentálním postižením vede k tomu, že nenalézá jedince, kterým 

by se podobal a oni jemu, proto se snaží kontaktu s nimi vyhýbat. Z toho důvodu je třeba 

hledat skupiny více podobných dětí, kde mohou dosáhnout sebeocenění. Tímto tvrzením 

Dolejší prosazuje seskupování dětí a lidí s postižením. Tento trend již dnes není aktuální, 

naopak je snaha začleňovat děti s postižením mezi vrstevníky bez postižení. 

Zajímavé je se v tomto bodě podívat na argumenty, proč je začleňování výhodnější než 

separace. Je myšleno i na zmíněné problémy v sebehodnocení dětí s postižením? Není 

začleňování na úkor této stránky jejich psychického vývoje, ačkoli jiné to může prospět? 

Tomuto problému se, podle mého názoru, věnuje málo pozornosti, Švarcová (2000, s. 109-

114) uvádí důvody pro integraci ve zlepšení vztahů žáků bez postižení k žákům 

s postižením. Významný důvod, který se často uvádí, představuje snaha překonat dřívější 

snahy o segregaci, která je z lidského hlediska neospravedlnitelná. Integrace či inkluze 

vypovídá o úrovni společnosti. Švarcová se dotýká zmíněných otázek jen tím, že 

zdůrazňuje, že musí být splněny určité podmínky. Také uvádí rizika „špatné" integrace, 

kdy je integrovaný žák jen trpěn neboje mu ubližováno. 

Neobliba dítěte s mentálním postižením již byla zmíněna, Johnsonova studia (1950 in 

Dolejší, s. 77) identifikovala jako hlavní důvod antisociální chování (především 

agresivní). Dolejší jako důvody tohoto chování uvádí kompenzaci školních neúspěchů a 

hostilitu vůči skupině (neuznávání jejich norem pro výraznou odlišnost skupiny, nízký 

sociální status ve skupině). Zajímavé je v tomto kontextu zjištění, že osoby méně 

inteligentní jsou ve skupině konformnější, což se zdá být v rozporu s předchozím tvrzením. 

Vliv na vývoj chování dítěte s mentálním postižením má také očekávání bližšího a 

vzdálenějšího okolí, které vytvářejí podklad pro komplementární roli člověka s mentálním 

postižením. Může se tak vytvořit bludný kruh očekávání, tomu odpovídající jednání a tím 

potvrzení zažitých představ. 
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Vývoj vrstev osobnosti 

Zajímavé jsou představy, jaké změny probíhají v tradičním pojetí vrstev osobnosti. 

„Id" (biologické pudy, impulsy) je pravděpodobně stejné jako u dětí bez postižení, 

poruchy se objevují až v dalších vrstvách. Kvůli snížení schopnosti generalizace, 

diskriminace a verbalizace je komplikovaný vývoj „já" i jeho funkce. Minulá zkušenost je 

hůře využívána, dítě se dostává do konfliktů a jeho , já" je utlačováno. Pak využívá hojně 

obranných mechanismů, vyčerpává neefektivně energii, obtížně kontroluje agresivní 

impulsy. 

Rozvoj „ideálního já" podle Pearsona (1942, in Dolejší, s. 64) má charakter přijetí 

rodičovských zákazů bez výjimek, což následně způsobuje dítěti mnoho problémů a 

konfliktů. Díky tomu si dítě osvojuje mnoho obranných mechanismů, především 

jednodušších (např. popření, regrese, hypoaktivita). 

Problémy v sebepojetí a sebehodnocení vycházejí podle Dolejšího přímo ze 

snížených schopností dítěte, které může být samo se sebou nespokojeno. Z mého pohledu 

je zajímavé, že nezdůrazňuje souvislost s uvědoměním si svých schopností, což v tomto 

případě pravděpodobně souvisí se stupněm postižení. Další vliv představují očekávání 

rodičů a možnosti dítěte, které se dostávají do konfliktu. 

Rubinštejnová (1976, s. 197-198) se o problémech v sebehodnocení vyjadřuje 

podobně. Přidává názor, že dlouhodobé negativní hodnocení vede k záporným formám 

chování, které se opakováním mohou upevnit jako záporné vlastnosti osobnosti. 

Parafrázuje zajímavý názor Vygotského, který interpretuje výzkumem zjištěné vysoké 

sebehodnocení dětí s mentálním postižením jako jejich možnou kompenzaci pocitu 

méněcennosti. 

Emoce a motivace 

Emoce regulují chování a ovlivňují další výkony intelektové i motorické. U děti 

s mentálním postižením se předpokládá změna i v této oblasti. Vliv může mít jiný žebříček 

hodnot a možný velký rozdíl mezi sebehodnocením a hodnocením okolí, který vzniká 

právě kvůli horšímu porozumění situaci. 

Dolejší uvádí zajímavý pohled na pojem „emoční nezralost", která je často popisována 

u dětí s mentálním postižením. Uvažuje o oddělitelnosti tohoto rysu a jeho vztahu 

k intelektu. „Jestliže se tzv. citová nezralost často vyskytuje i u osob inteligentních a 

sociálně vysoce postavených, nemůžeme ji považovat za neoddělitelný znak opožděného 

duševního vývoje, ale za faktor, který je relativně nezávislý na inteligenci" (Dolejší, 1978, 
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s. 66). Obtíže v rozumovém vývoji ale podporují vznik citové závislosti, jejíž překonání je 

podle autora otázkou správné rodičovské výchovy, přestože je to velmi obtížný úkol. 

„Emoční vývoj může být chápán jako aspekt sociálního vývoje" (cit. d., s. 80). Autor 

uvádí obecnou charakteristiku a její předpokládané změny ve vývoji dětí s mentálním 

postižením: 1. U dětí s mentálním postižením můžeme předpokládat menší či vývojově 

pomalejší útlum intenzity emočních reakcí. 2. Dítě se dostává do rozporu s okolím, protože 

to, co je sociálně schvalováno (např. sebeobsluha), je pro dítě déle obtížně dosažitelné, 

tedy nedochází k očekávanému přenosu kladných reakcí dítěte. 3. Změna v otevřenosti a 

bezprostřednosti citových projevů může přicházet později a méně výrazně ve srovnání s 

dětmi bez postižení. 

Rubinštejnová uvádí další rysy emočního vývoje dětí s mentálním postižením (s. 194-

195): 1. dlouhou dobu málo diferencované city (malý rozsah prožitků), 2. neadekvátní 

svou intenzitou podnětům, 3. slabé řízení citů intelektem. 

U dětí s mentálním postižením můžeme předpokládat, že se jim dostává mnoho 

negativní a málo pozitivní zpětná vazby. To může vést ke snaze vyhnout se situacím, které 

přinášejí něco nového a nové nároky. To může vést i k celkové úzkostnosti při setkání 

s úkolovými a dalšími náročnými (tedy i sociálními) situacemi. S tím souvisí přenos 

nezdaru z jednoho úkolu na druhý, který by byl v jiné situaci vyřešen snadno. Zajímavé je 

konstatování Dolejšího, že děti s mentálním postižením mají nízkou frustrační toleranci, 

což není nijak dále vysvětleno. Možná autor toto tvrzení spojuje s již zmíněnými obtížemi 

vyrovnat se s náročnými situacemi. S tím je provázána další hypotéza, že děti s mentálním 

postižením mají častěji tendenci k agresivní reakci a úniku. Ačkoli výzkum nebyl zaměřen 

na zjišťování agresivity, v sociálních interakcích se tyto reakce mohou objevit jako projev 

obrany v zátěžové situaci. 

Ve vztahu k emočnímu vývoji nemůžeme opomenout problém emoční deprivace. 

Dolejší shrnuje poznatky jiných autorů i své vlastní, že tento typ deprivace významně 

ovlivňuje vývoj každého dítěte. U dětí s mentálním postižením mohou být jednak dopady 

závažnější, jednak se může takové zacházení vyskytovat právě kvůli postižení jako 

důsledek přístupu rodičů. 

Aspirační úroveň 

Zajímavé výsledky uvádí Dolejší (s. 100) ze svého výzkumu, kdy se s kolegy 

výzkumníky přepokládali, že se děti s mentálním postižením budou, důsledkem častého 

zažívání neúspěchů, více podceňovat. Ukázalo se, že tato tendence se neprojevila vždy, ze 

44 



tedy není možné tento předpoklad potvrdit. Typické reakce na úspěch (zvýšení aspirace) a 

neúspěch (snížení) se v souboru 68 chlapců vyskytly ve většině případů dětí bez postižení 

(91%), ve skupině dětí s mentálním postižením jen v 62%, ve skupině intelektově 

normálních neurotických dětí ještě méně (60%). Autor zmiňuje, že tyto výsledky je třeba 

ověřit, ale naznačuje to možný předpoklad: „Zdá se tedy, že stabilitu v aspirační úrovni 

nelze tolik vztahovat k inteligenci dětí, ale spíše k hloubce a závažnosti poruchy celé 

osobnosti dítěte" (cit. d., s. 100). 

Sebekontrola 

Důležitou otázkou je, jak dítě s mentálním postižením reguluje své chování, jakou roli 

v tomto procesu hraje úspěch a neúspěch. Dolejší uvedl zajímavou hypotézu, že vývoj 

sebekontroly a její internalizace může být u dětí s mentálním postižením zanedbáván kvůli 

předpokladu důležitosti inteligence. Podobně jako u aspirační úrovně se věnoval 

srovnávání dětí neurotických s dětmi s mentálním postižením, aby zjistil vliv nižší 

inteligence. Z různých cizích výzkumů stanovil předpoklady, které jeho vlastní výzkum 

potvrdil: „Děti neurotické, podobně jako děti mentálně retardované, projevují tedy spíše 

zaměření na uspokojení a na vyhýbání nezdaru. Je možno soudit, že oproti zdravým 

dětem jsou obě experimentální skupiny pravděpodobně opožděny ve vývoji 

konceptualizace úspěchu a podléhají spíše externímu typu sebekontroly. Opět i zde se 

potvrzuje, tak jako u zkoušky úrovně aspirace, že osobnostní zvláštnosti zkoumaných děti 

mají v těchto výzkumech pravděpodobně větší úlohu nežli intelektové faktory samy" (cit. 

d., s. 107). Z toho vyplývá potvrzení předpokladu, že děti s mentálním postižením jsou 

spíše zaměřeny na získání menší odměny hned, než větší v budoucnosti. Orientace na 

vyhýbaní se nezdaru může vést k vyhýbaní se novým situacím, tedy i v sociální oblasti, a 

k druhotnému omezení získaných zkušeností. Vágnerová (Vágnerová, Hadj-Moussová, 

Štech, 2000) pojmenovává problém v sociálním učení dětí s mentálním postižením, že si 

obtížněji osvojují normy, hodnoty, pravidla interakcí a rolí. Tento fakt dává do souvislosti 

přímo s obtížemi v porozumění různým situacím, tedy s primárním handicapem - mzsi 

inteligencí a úrovní kognitivního vývoje. 

Zajímavá poznámka souvisí s důležitým rysem chování u dětí s mentálním postižením 

- rigiditou chování. Dolejší uvádí různé autory, kteří se tímto typickým znakem zabývali 

(Lewin, Kounin, Goldstein, Zigler) a považovali ho za symptom duševního opoždění. 

Lišili se mezi sebou v odůvodnění (např. poškozený mozek, vliv prostředí). 
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Vygotskij se věnuje otázce mentální retardace z hlediska různých definic a teorií 

(Vygotskij, 1976, s. 316 - 333). Kritizuje intelektualistické teorie i Lewinovu teorii pole. 

Ačkoli dělá podobné pokusy jako Lewin, vyvozuje odlišné závěry. Zdůrazňuje, že chyba 

mnoha teorií je v jejich metafyzičnosti, kdy jednotlivé části psychiky zkoumají odděleně. 

Tím pádem docházejí k chybným závěrům. Vygotskij zdůrazňuje, že intelekt a afekt tvoří 

jednotu. Tyto systémy jsou na sebe vázané, jejich závislost je vzájemná a zároveň se mění 

v průběhu vývoje. Tento měnící se vztah také tvoří rozdíl mezi dětmi s mentálním 

postižení a dětmi bez postižení. Z toho vyplývá, že nelze oddělovat, jak se dítě chová 

(dynamika jeho činnosti) od toho, jak myslí, tedy od kognitivního vývoje. 

Volní vlastnosti 

V této části budu čerpat z Rubinštejnové (1976), Dolejší se ktéto oblasti příliš 

nevyjadřuje, jen ve vztahu k sebekontrole. Autorka (s. 187-188) nejprve zdůrazňuje slabou 

vůli dětí s mentálním postižením, ale následně dodává, že se neprojevuje vždy a všude. 

Uvádí dva zajímavé rozpory související s předchozím tvrzením: neiniciativnost vs. 

nepotlačitelnost jednotlivých přání, sugestibilita vs. tvrdohlavost, odmítání něco udělat. To 

je podle autorky výrazem nezralé osobnosti. Tento termín zavádí, aniž ho nějak dále 

vysvětluje, a používá ho v dalším textu. „Nezralost osobnosti, nevyvinutost sebeovládání a 

rozumného přepracování běžných vnějších dojmů vedou k množství primitivních, 

bezprostředních reakcí na vnější dojmy" (cit. d., s. 188). Tímto tedy vysvětluje 

impulzivitu, která je často uváděna jako charakteristická vlastnost dětí s mentálním 

postižením. Zajímavé odůvodnění uvádí také u zmíněné slabé vůle, kdy dítě neplní 

požadavky okolí, ačkoli je zná, protože je nepřijalo za vlastní, nezměnily se v jeho motivy. 

Charakter 

Rubinštejnová věnuje charakteru relativně velkou pozornost na rozdíl od Dolejšího, 

který jen zmiňuje jeho ovlivnitelnost. Tu autorka také zdůrazňuje, ačkoli upozorňuje i na 

podobné rysy u skupiny dětí se stejným typem postižení (např. s epilepsií). Její příklady se 

zdají být příliš zjednodušující (např. s. 205). Přesto dochází k zajímavým úvahám, že děti 

používají různé kompenzační mechanismy (např. konfabulace, vychloubání), protože je 

pro ně obtížnější adaptace v běžných situacích. „Tak např. oligofrenické dítě musí být 

mnohem vynalézavější než jeho zdraví vrstevníci, aby upoutalo pozornost okolních lidi, 

aby je děti přijaly do hry nebo aby získalo vytouženou hračku. Může upoutat pozornost 

tím, že se pitvoří, dělá ze sebe šaška nebo provádí nevhodné kousky; může se naučit vzít si 
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násilím hračku, po které touží, vynucovat si vytouženou věc neustálým pláčem, dotěrnými 

prosbami atd." (cit. d., s. 212). Tyto způsoby chování se podle autorky mohou ustálit jako 

zvyky a později jako charakterové rysy. Na tomto názoru dále staví úvahu o možném 

ovlivnění a učení dětí s mentálním postižením. Učit dítě kladným zvykům a nedopustit, 

aby si vytvořilo špatné návyky, je podle autorky velmi důležité, platí to i pro mravní vývoj. 

Zajímavá je poznámka k napomínání: „U mentálně postiženého zaostalého dítěte tato 

napomenutí nestačí, protože pro něho je charakteristická slabá spojovací funkce kůry, slabé 

slovní řízení chování" (cit. d., s. 213). 

Co můžeme vyvodit z výše zmíněných charakteristik dětí s mentálním postižením o 

osvojování si sociálních dovedností a o jejich sociálním chování? Důležité je upozornění, 

že není možné chápat mentální postižení jako pouhé opožďování vývoje, ale jako odlišně 

probíhající proces, dokonce i lišící se v jednotlivých oblastech. Nelze tedy určit mentální 

věk dítěte a přepokládat, že to vypovídá o všech jeho dovednostech tak, jako by se jednalo 

o dítě mladší. Z literatury vyplývá potřeba uvědomění si vlivu primárního i sekundárního 

handicapu, který se ve vývoji prolíná. Charakteristika emočního vývoje vypovídá o 

změnách, které ale nemusí mít na styk s lidmi výrazně negativní vliv (např. větší 

otevřenost, bezprostřednost, intenzita emocí). Orientace na vyhýbaní se nezdaru múze 

způsobovat omezení zkušeností snovými situacemi i v sociální oblasti. Opakování 

stejných způsobů interakce se stejnými lidmi, vzniklé na tomto základě, může omezovat 

sociální učení. Kvůli snaze prosadit vlastní požadavek hned i na úkor druhého může 

zaměření na okamžité uspokojení negativně ovlivňovat interakce s ostatními. V chování se 

tak může projevovat větší egocentrismus, který u dětí bez postižení podle Piageta (Piaget, 

Inhelderová, 1997) postupně vyhasíná. Kognitivní vývoj a jeho opožďování a poruchy 

může významně ovlivňovat sociální dovednosti více způsoby. Například díky obtížím 

v generalizaci přenáší děti s mentálním postižením hůře zkušenosti z jedné situace do 

druhé, což zhoršuje učení se adekvátnímu jednání v určitých situacích. Horší sebekontrola 

a impulzivní projevy souvisí s menším využívám myšlení při zpracovávání podnětů. To 

zasahuje také do interakcí, kdy určitá reakce není zbržděna úvahami o její vhodnosti. 

Obtížnější pochopení a přijetí určitých norem a pravidel společenského chování zasahuje 

významně do sociálních interakcí. To pravděpodobně souvisí také přímo s kognitivním 

vývojem, alespoň podle některých autorů (např. Vágnerová in Vágnerová, Hadj-Moussova, 

Štech, 2000). Obranné mechanismy, které dítě používá při různých vnitřních i vnějších 

konfliktech, mohou mít často podobu agrese či úniku (a jejich různých forem). Tyto 
• 
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trategie mohou negativně zasahovat do sociálních kontaktů, protože zhoršují schopnost 

îagovat adekvátně v dané situaci. 
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Strategie mohou negativně zasahovat do sociálních kontaktů, protože zhoršují schopnost 

reagovat adekvátně v dané situaci. 
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3. Výzkumná část 

3.1 Výzkumné otázky 

Formulace problému 

V úvodu jsem naznačila osobní důvody zájmu o sociální dovednosti a předpoklady o 

jejich významnosti pro lidí s mentálním postižením. V teoretické části jsem se snažila 

zorientovat ve dvou tématech: „sociální dovednosti" a „mentální postižení". Jejich spojem 

jsem v literatuře hledala obtížně, proto jsem hlavní informace čerpala ve zmíněných 

oddělených tématech. 

Z literatury jsme získali představu, jaké konkrétní dovednosti spadají pod termín 

„sociální dovednosti". Také se ukázalo velmi významné propojení konkrétních projevu 

sociálního chování s předchozím osobnostním vývojem. Vývojové hledisko nám potvrdilo 

tuto provázanost, zároveň jsme si mohli vytvořit zhruba obrázek, jaké dovednosti potřebne 

pro sociální styk by dítě v mladším školním věku mělo již ovládat. Ve škole hrají sociální 

dovednosti významnou roli při vytváření vztahů a pozic ve třídě, zároveň školní docházka 

přináší nové sociální zkušenosti. Zjistili jsme také možné „typy" chování dětí v tomto 

věku, z nichž některé mohou být i projevem nedostatků dovedností. Významu sociálních 

dovedností nebylo věnováno příliš prostoru, někteří autoři na něj upozorňovali, zároveň i 

na absenci pozornosti této oblasti ve škole (např. Fontana, 1997). Z kapitoly o školní třídě 

můžeme vyvodit, že nedostatky sociálních dovedností dítěte mohou vést (s dalšími faktory) 

k jeho odmítání ostatními, což následně může komplikovat jeho další vývoj. 

Z literatury o psychickém vývoji dětí s mentálním s postižením jsme získali představu 

o určitých charakteristikách dětí, které mohou ovlivňovat osvojování si sociálních 

dovedností. 

O co tedy jde ve výzkumu? Zajímají nás sociální dovednosti dětí s mentálním 

postižením, u kterých předpokládáme, že mohou mít částečně charakter nižšího 

vývojového stupně, než odpovídá chronologickému věku dětí. Zároveň jejich strategie 

mohou mít úplně odlišnou podobu od chování dětí bez postižení. Očekáváme, že sociální 

dovednosti budeme moci vyvodit z pozorovaných interakcí mezi dětmi. Z literatury mame 

jen několik předpokladů (např. větší tendence k agresivním reakcím), které můžeme 

porovnávat s výsledky výzkumu, protože toto téma nebylo příliš popsáno (viz výše). 

Sociální dovednosti dětí bez postižení nás zajímají jako obrázek sociálního vývoje 
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neovlivněného výrazným handicapem. Můžeme je porovnávat se zmíněným vývojovým 

profilem, který jsme získali z literatury. 

Výzkumné otázky: 

U Jak vypadají sociální interakce mezi dětmi s mentálním postižením a mezi dětmi bez 

postižení? 

Jak se liší sociální dovednosti v těchto dvou skupinách, které lze z interakcí 

vysledovat? 

3.2 Design výzkumu 

Zvolila jsem kvalitativní výzkum z důvodu, že pro odpověď na výzkumné otázky bylo 

potřebné zabývat se obsahem interakcí mezi dětmi, ne jejich počtem či frekvencí. Tyto 

charakteristiky mohou doplňovat prezentaci výsledků jen pro zlepšení představy, které 

chování je spíše ojedinělé a které naopak často se opakující. 

Metody získávání dat 

Zaměření pozornosti na sociální dovednosti mě vedlo k zájmu o jednotlivé interakce 

mezi dětmi, protože předpokládám, že se v nich zmíněné dovednosti projeví. Charakter 

těchto interakcí bylo možné zjistit pozorováním. Použila jsem tedy zúčastněně 

nestrukturované pozorování. Nestrukturované pozorování jsem zvolila z důvodu, že jsem 

dopředu nemohla stanovit kategorie, protože mě zajímalo, jaké interakce, připadne 

dovednosti budou pozorovatelné. Zaměření bylo široké, tedy na všechny interakce mezi 

dětmi a v některých situacích i mezi dětmi a učitelkou. Zásahy učitelky mě zajímaly 

z několika důvodů. Za prvé mi šlo o situace, kdy učitelka svým zásahem nahrazuje určíte 

dovednosti dětí, např. zvládnutí vzniklého konfliktu. Za druhé interakce mezi dítětem a 

učitelkou, respektive reakce dítěte na učitelku, také vypovídá o sociálních dovednostech 

dětí. Třetí důvod souvisel s mým původním záměrem, kdy jsem chtěla zjistit, jaké strategie 

a prostředky používají učitelky (případně s jakým úspěchem) k rozvoji sociálních 

dovedností dětí. Od tohoto záměru jsem při zpracování a analýze dat ustoupila, neboť se 

ukázalo, že to není možné vysledovat. Pouze některé postřehy o zásazích učitelky uve u 

v interpretaci výsledků. 
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Zúčastněné pozorování s sebou nese řadu nevýhod. První je náročnost pro 

pozorovatele, kdy je nemožné zachytit všechny interakce, které mezi dětmi probíhají. Na 

rozdíl od například videozáznamu pozorovateli mohou uniknout také drobné náznaky, 

především neverbální povahy. Nevýhodou také je nemožnost „přehrát si" celou interakci 

znovu. Může se stát, že pozorovatel vytváří záznam zpozorování zatížený již svou 

interpretací, resp. hodnocením (např. „Vypadá naštvaně. Vztekle odstrčí ruku."). Další 

nevýhoda souvisí přímo s charakterem pozorování, kdy účast výzkumníka může 

ovlivňovat více či méně chování pozorovaných. Výhodou zúčastnčnosti je možnost lepšího 

porozumění prostředí a kontextu interakcí. Všechny tyto nevýhody mnou zvolené metody 

jsem se snažila brát při svém výzkumu v úvahu. Musím ale sama sobě přiznat, že moje 

malá zkušenost s prováděním výzkumů se i přes mou snahu jistě musela projevit. 

Uvědomuji si, že náročnost kvalitativního výzkumu způsobuje, že tvorba diplomové práce 

je spíše výzkumnickým začátkem než vrcholem. Proto doufám, že své zkušenosti budu 

moci uplatnit a dovednosti vyladit při dalších výzkumech. 

Disman rozděluje stupně ztotožnění výzkumníka s prostředím: „úplný pozorovatel, 

pozorovatel jako participant, participant jako pozorovatel, úplný participant" (Disman, 

2002, s. 305). Mým cílem bylo stát se úplným pozorovatelem. Během výzkumu se ukázalo, 

že to nebylo úplně možné. Hlavně ve skupině dětí v pomocné škole mě děti i učitelky do 

některých interakcí zapojovaly. Přesto jsem se snažila odolat těmto snahám (např. 

v případě přítomnosti u konfliktu jsem se snažila nechat děti, aby ho vyřešily samy). Na 

druhou stranu právě děti s mentálním postižením byly mou přítomností, podle mého 

názoru, méně ovlivněny. Především proto, že slovní vysvětlení mé přítomnosti pro ně bylo 

méně srozumitelné než pro děti bez postižení. Z některých signálů se dá uvažovat o tom, že 

ani na základní škole ovlivnění dětí mou přítomností nebylo tak velké (např. výrazné 

agresivní výstupy). 
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3.3 Zpracování a analýza dat 
Při zpracovávání záznamů z pozorování jsem nejprve použila otevřené kódování, kdy 

jsem se snažila pojmenovat jednotlivé interakce. To mi umožnilo první orientaci v datech, i 

první pojmenování podobností a rozdílů, typické iniciativy apod. Na tomto základě jsem 

vytvářela kategorie, které umožní orientaci v zaznamenaných datech. Kritéria k vytvoření 

systému kategorií jsem měnila při dalším procházení záznamů. Jako nejdůležitější jednotku 

jsem zvolila interakci (iniciativa - příjem, akce - reakce), která tvoří základ komunikace. 

Pokud bych popisovala odděleně akce a reakce, mohl by uniknout důležitý kontext daný 

interakcí. Zároveň v některých případech jsem jako jednotku používala „interakční 

událost" (např. akce - reakce - reakce - reakce), kdy se jednalo o jednu událost časově i 

vztahově. Toto rozšíření jsem zvolila, protože dělení na jednotlivé interakce by způsobilo 

ztrátu kontextu a riziko nesprávného pochopení. 

Hlavní kategorie (první úroveň) jsem vytvořila jako odpověď na otázku „Jak probíhá 

interakce, jaké je její celkové ladění?". Toto kritérium jsem zvolila, protože jsem 

považovala za nej důležitější ukázat, jak interakce probíhaly. Pro toto schématické 

znázornění iniciativ a příjmů jsem se nechala inspirovat metodou videotrénink interakcí, 

kde prostřednictvím i tohoto schématu ukazují úspěšnou či neúspěšnou komunikační 

výměnu (Beaufortová, 2002, s. 17-18). Tímto způsobem vznikly čtyři hlavní kategorie: 

1. Interakce ANO - ANO (pozitivní laděni, průběh bez střetu) 

2. Konflikt (NE - NE) (střet na začátku interakce, dál se vyvíjí) 

3. Konflikt vzniklý v průběhu interakce (ANO - NE) 

(pozitivní se mění v ambivalentní či negativní nebo není přijato jako pozitivní) 

4. Interakce NE - ANO (negativní iniciativa - pozitivní reakce). 

Při této logice třídění musíme narazit na problém, jak ohodnotit jednání jako pozitivní 

či negativní. S tím souvisí i problém normy v mezilidském kontaktu. Některé jednání je 

„normálně" považováno za negativní (např. štípání) a jiné za pozitivní (např. objetí). 

V obou skupinách, ale především v pomocné škole jsem narazila na problém, kdy jsem 

pomocí svého citu něco označila za negativní, ačkoli po podrobnějším zkoumání toto 

hodnocení nebylo možné takto jednoznačně přisoudit. V kategoriích se tento problém 

projeví tak, že budu používat hypotézy o negativním či pozitivním ladění konkrétního 

chování. Jejich zpochybnění či vyvrácení se budu věnovat v komentářích v prezentaci 

výsledků a v dalších částech. 
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'řehled vytvořených kategorií: 

L Interakce ANO - ANO (v průběhu nedojde ke konfliktu) 

.1 Společná hra 

[ .2 Pomoc 

[ .3 Komunikace dotykem 

1.4 Spolupráce 

1.5 Rozhovor 

1.6 Zájem 
1.6.1 Dávám najevo zájem 
1.6.2 Snažím se získat pozornost 

2. Konflikt - Interakce NE - NE (interakce začíná konfliktem a 

2.1 Řeší sami účastníci interakce 

2.1.1 Dohadování 

2.1.2 Agrese 

a) slovní 

b) fyzická 

2.1.3 Ústup 

2.1.4 Emocionální reakce 

2.1.5 Žádná reakce 

2.1.6 Vyjádření vlastních přání, názorů 

2.1.7 Žádost o zásah učitelky 

2.2 Zasahuje spolužák 

2.2.1 Dohadování 

2.2.2 Agrese 

a) slovní 
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b) fyzická 

2.2.3 Ústup 

2.2.4 Emocionální reakce 

2.2.5 Žádná reakce 

2.2.6 Vyjádření vlastních přání, názorů 

2.3 Zasahuje učitelka 

2.4 Konflikt dítě - učitelka 

3. Konflikt v nrůběhu interakce - ANO - NE (ANO+NE - NE, ANO - ANO+NE) 
(konflikt se objevuje až v průběhu interakce, pozitivní se mění v ambivalentní či negativní, 

nebo není přijato jako pozitivní) 

3.1 Společná hra 

3.2 Pomoc 

3.3 Komunikace dotykem 

3.4 Spolupráce 

3.5 Rozhovor 

3.6 Záiem 
3.6.1 Dávám najevo zájem 
3.6.2 Snažím se získat pozornost 

4. Interakce NE - ANO 
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Dělení na podkategorie probíhalo v jednotlivých hlavních kategoriích odlišně podle 

jiných důležitých otázek, které jsem si při třídění kladla. Z metodologického hlediska to 

lení nej lepší řešení, ale dále uvedené důvody z mého hlediska překonaly nevýhody. 

První kategorie (ANO - ANO) zahrnuje interakční události, které proběhly beze 

střetů, to naznačuje schéma: pozitivní iniciativa - pozitivní reakce. Tento typ představuje 

situace, kdy spolu děti dokáží vyjít. Iniciativa a reakce jsou v souladu. Při dělení v této 

kategorii byl důležitým rysem charakter chování, které vytvářelo či doprovázelo (např. hra) 

interakci. Uvědomuji si, že toto pojmenování je mým osobním výtvorem, tudíž jiný 

pozorovatel by jej mohl uchopit jinak. Pro mě bylo nej důležitější identifikovat, jaké situace 

vytváří pozitivní iniciativy dětí tak, aby je ostatní dokázali přijmout, respektive 

neodmítnout. Toto hledisko se odklonilo od vnímání interakčního sledu k vnímání chování. 

Důvodem bylo, že toto zaměření, podle mého názoru, lépe umožňuje identifikovat sociální 

dovednosti dětí. Tedy vyvodit z chování („co dělám") dovednosti („co umím"): 

1.1 Společná hra 

Za hru, pro účely tohoto dělení, považuji společnou činnost dětí, která vyplňuje jejich 

čas, působí jako zábava, má jinou podobu než čistě verbální. Tím narážím na vymezení 

vůči rozhovoru, který může splňovat předchozí kritéria. Mohou se objevovat i slovní 

hry (např. slovní kopaná), ale ty jsem v pozorování nezaznamenala. (V základní škole 

jsem použila vnitřní členění kategorie - a) hra s předměty, b) hra bez předmětů, protože 

to charakterizuje interakce mezi dětmi i potřebné dovednosti.) 

1.2 Pomoc 

Do této kategorie jsem zařadila interakční události, ve kterých byla akce vykonána ve 

prospěch druhého. Jednalo se o snahy podpořit druhého při nějaké činnosti či v určité 

situaci. V této kategorii se více projevuje fakt, že z pozorování můžeme získat jen 

vnější projevy iniciativy a ne vnitřní důvody. Přidala jsem i situace, kdy pomoc byla 

poskytnuta dítětem až po požádání, i když to vypovídá o poněkud odlišných 

dovednostech. (Proto vnitřní rozdělení: a) pomoc bez výzvy, b) pomoc na výzvu.) 

1.3 Komunikace dotykem 

Tato kategorie se poněkud liší svým charakterem od předchozích. Zahrnuje interakce, 

kdy iniciátor navazuje tělesný kontakt. Tímto způsobem mohou děti nahrazovat či 

doplňovat svoje verbální vyjadřování. Mohou vyjadřovat sympatie, radost, lítost apod. 
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1.4 Spolupráce 

Do této kategorie jsem chtěla zařadit společné činnosti dětí, kdy spolu něco vytváří, 

střídají se, vzájemně se podporují. Zajímavé je, že tato kategorie nakonec zůstala 

prázdná. O důvodech, proč tomu tak je, se budu více zmiňovat v dalších částech. 

1.5 Rozhovor 

Rozhovor může být podobný hře (společná činnost, výplň času, zábava), ale může 

obsahovat i další dimenze (např. předávání informací, výměna zkušeností). Za 

rozhovor budu považovat verbální výměny (krátké či delší), které probíhaly mezi 

dětmi. Mohou mít různý obsah i formu (např. dotaz, prosba, komentář kdění, 

vyprávění zážitku). (V základní škole jsem použila vnitřní dělení - a) dítě - dítě, b) víc 

dětí, protože to vyjadřuje odlišný typ rozhovoru.) 

1.6 Zájem 

Tato kategorie je poněkud odlišná od ostatních, může se zdát, že svým charakterem 

mezi ně nezapadá. Jednalo se o projevení zájmu o druhé dítě, jeho situaci či jeho 

činnost (vnitřní členění: a) zájem o druhého/(jeho společnost), b) zájem o činnost 

druhého). Označila jsem tak interakce, kdy z interakce vyplývalo, že dítě vnímá své 

okolí, ale nejedná se o začátek společné činnosti. Tyto interakce se často objevovaly a 

po úvahách o jejich významu pro komunikaci a společnou činnost jsem se je rozhodla 

zařadit, ačkoli se liší od předchozích typů. Liší se od ostatních interakčních událostí 

mimo jiné i vtom, že iniciátor často nenavazuje přímo kontakt s druhým. Mohli 

bychom tak tyto interakce naznačit jako ANO - 0, mohlo by se jednat o pátou hlavní 

kategorii. Přesto jsem je zahrnula pod ANO - ANO, protože chybění reakce nepůsobilo 

dojmem odmítnutí, ale spíše nevěnování plné pozornosti tomuto kontaktu nebo 

nezaregistrování nepřímého kontaktování. Někdy reakce zdánlivě chyběla, ale nějaké 

chování naznačovalo přijetí iniciativy (např. objetí - nechání se obejmout). Významu 

zájmu o druhé se budeme věnovat více v dalších částech u konkrétních interakčních 

situací. 

V rámci této kategorie jsou zařazeny i iniciativy, kdy se zdálo, že se dítě snaží získat 

pozornost. Toto jednání můžeme chápat jako opačný pól projevení zájmu o druhé. 

Podobnost těchto dvou typů interakcí je v přínosu pro další interakci, kdy v obou 

případech může pokračovat společná činnost, i když snaha o kontakt se liší. Rozdíl 

můžeme mimo jiné vnímat v tom, že snaha upoutat pozornost se může snáze změnit 

ve výrazné či agresivní jednání vedoucí ke konfliktu (např. zesměšňování, nepříjemné 

poznámky). 
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Druhá kategorie Konflikt (NE - NE) představuje interakce, kdy dochází ke konfliktu 

hned na začátku interakční události. Negativní iniciativa vyvolá negativní reakci, která 

potvrzuje vznik konfliktu. Ačkoli je tato kategorie méně pozitivní než předchozí, přesto 

nepředstavuje vysloveně negativní interakce. Střety představují přirozenou součást soužití, 

významný je fakt, jak jsou tyto konfliktní situace řešeny. „Nejde o to, jak vyloučit 

konflikty ze života, ale jak se naučit je využívat a dosahovat nového souladu jak ve 

skupinových vztazích, tak v individuálním rozvoji jedince (zejména v přiměřene 

sebereflexi, sebejistém vystupování či obecněji v osobnostním a profesním růstu)" 

(Gillernová in Komárková, Slaměník, Výrost, (ed.), 2001, s. 79). V této kategorii jsem 

zvolila první otázku „Kdo řeší konflikty?" a druhou „Jakým chováním děti konflikty řeší?" 

Druhá otázka rozčleňuje interakční události podle charakteru chování podobně jako 

v případě první kategorie. První otázka se objevila jako důsledek zjištění, že ne všechny 

konflikty jsou řešeny účastníky konfliktu. Tento fakt byl důležitou informací pro 

zjišťování, jestli děti umí či neumí konflikty řešit, případně jakou mají možnost je řešit. 

Další členění vychází tedy z typu chování, které řeší vzniklý střet. Toto zaměření, podobně 

jako v první kategorii, usnadnilo úvahy nad kompetencí dětí řešit konflikty. 

2.1 Řeší sami účastníci konfliktu 

Vzniklý konflikt děti řešily samy. Otázka vyřešení je složitější a záleží na interpretaci. 

Obvyklé pojetí chování v konfliktní situaci: konfrontace, popření a únik, řešení (např. 

Gillernová in Výrost, Slaměník, (ed.), 1998 s. 296), je použitelné jen částečně. 

Respektive můžeme je použít (např. agrese - konfrontace, ústup - únik), ale některé 

chování se nám takto těžko zařadí. Z toho důvodu jsem se snažila chování dětí, kterým 

reagují na střet, pojmenovat jiným způsobem. Změnila jsem poněkud i úhel pohledu, 

protože slova „řeší" a „řešení" používám bez ohledu na jejich konstruktivnost, spíše ve 

vztahu ke konkrétnímu chování dětí. 

2.1.1 Dohadování 

Tato kategorie zahrnuje verbální řešení. Má asi nejblíže k obvyklému pojetí řešení jako 

dohody. Ale spíše odpovídá „dohadování", protože se zdá, že probíhá daný proces, ale 

ne konečná domluva. 

2.1.2 Agrese 

Pro chápání agresivní reakce budu používat následující definici: „Správanie 

prinášajúce ubližovanie, ničenie, poškodzovanie... (...) V zásadě móže mať agrcsia 
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podobu: a) Fyzického poškodenia inej osoby (bolesť, zranenie), b) poškodenia majetku 

inej osoby, c) psychologického zranenia inej osoby (ponizovanie, zosmiešftovanie, 

uráženie, zastrašovanie, vydieranie atď.)" (Lovaš in Výrost, Slaměník, (ed.), 1997, s. 

315). Poslední zmíněná podoba může být problematičtěji hodnocena, protože vnímání 

tohoto jednání se může u různých lidí lišit. Týká se to především slovní agrese, která 

psychické újmy může způsobovat. Odlišení od jiného verbálního vyjádření vzniklo na 

základě mého osobního citu. Pro doplnění ještě uvedu podstatné znaky agrese: 

„...poškodzuje inú osobu, je záměrné, porušuje situačně relevantně normy, nie je 

motivované snahou pomoct' danej osobě ani inými prosociálnými úmyslami" (cit. d., s. 

316). 

a) slovní 

Verbální chování zaměřené proti druhému s výše vyjmenovanými rysy. 

b) fyzická 

Chování zahrnující fyzický útok na druhého či jeho věci. 

2.1.3 Ústup 

Tato kategorie obsahuje chování, kdy dítě v konfliktní situaci ustupuje. Dá se říci, že se 

vyhýbá přímému řešení. Můžeme mluvit o úniku podle obvyklého rozdělení. 

2.1.4 Emocionální reakce 

Tyto reakce v konfliktní situaci můžeme definovat jako absenci agresivního, ale i 

konstruktivního chování. Jejich podoba může být různá, v našem případě se jednalo o 

brek. Můžeme uvažovat, že se jedná o formu úniku od řešení. 

2.1.5 Žádná reakce 

Chybění reakce v konfliktní situaci můžeme chápat také jako formu úniku. Toto 

chování může komplikovat naše hodnocení, zda se jedná o konflikt či nikoli. 

Videozáznam by nám prozradil více z mimiky obličeje, která je při pozorování hůře 

zachytitelná. 

2.1.6 Vyjádření vlastních přání, názorů 

Chování tohoto typu se blíží kategorii č. 2.1.1 Dohadování v několika ohledech. Za 

prvé ve většině případů je toto chování verbální a za druhé ho můžeme považovat za 

konstruktivnější než ostatní reakce. Můžeme ho definovat jako jednání, kterým dite 

dává najevo svoje názory či zájmy (např. co mu vadí, co si myslí, co je pro ně 

nepřijatelné). 
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2.1.7 Žádost o zásah učitelky 

Řešení představovalo oslovení učitelky za účelem zasáhnutí do konfliktu, což by 

odpovídalo kategorii č. 2.3 (Zasahuje učitelka). Protože ale tato žádost nebyla 

vyslyšena, můžeme to považovat za řešení samotnými účastníky. 

2.2 Zasahuje spolužák 

Do konfliktu dvou dětí zasáhlo třetí dítě a postavilo se na jednu ze stran ve střetu a 

ukončilo danou interakci. Vydělení těchto vyústění konfliktu bylo důležité, protože 

mohlo ukázat jiné dovednosti než v případě řešení samotných účastníků. I přes tuto 

odlišnost dělení na podkategorie zůstalo stejné, protože způsob chování měl stejný 

význam. 

2.3 Zasahuje učitelka 

Do konfliktu a jeho řešení zasahuje učitelka. Tento vstup sám o sobě, nikoli jeho 

charakter, pro nás byl důležitý, protože mohl vypovídat o dovednostech dětí. Mohl 

ukazovat na nedostatky v řešení konfliktů či na nepřijatelnost jejich chování pro 

učitelku. Zajímavý doplněk, který souvisí s předchozí otázkou, mohlo tvořit zjištění, 

zda učitelka dává dětem možnost střety vyřešit samostatně. Právě tyto úvahy pro nás 

byly nejdůležitější při zkoumání konfliktů dětí řešených učitelkou. Položila jsem si 

otázku: Proč učitelka zasahovala? Podpořila řešení dětí nebo problém vyřešila za ně? 

To se projevilo při členění těchto interakcí, které nevytvářelo nové kategorie, ale 

umožnilo odpověď na předchozí otázky. Rozhodla jsem se nedělit tuto část na dílčí 

kategorie, protože to pro nás nebylo tak důležité, nešlo nám o chování učitelek, ale o 

chování dětí. Zásahy učitelek byly jen můstkem k chápání chování a dovedností dětí. 

a) prevence 

Učitelka zasahuje preventivně v různých fázích vzniku konfliktu a jeho řešení. 

Vstupuje do interakce a není možné zjistit, zda by děti konflikt vyřešily samy nebo ne. 

Ukončuje konflikt odmítnutím určitého chování, někdy doplněným vysvětlením. 

b) zásah po neúspěšném pokusu dítěte 

Vstup učitelky do řešení je vyprovokován snahou jednoho dítěte konflikt vyřešit a 

nerespektováním této snahy druhým dítětem. Tento důvod zásahu může vypovídat o 

chybějících dovednostech dětí. 
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c) zásah kvůli absenci obrany před ubližováním nebo kvůli žádosti dítěte 

U tohoto typu zásahu bychom mohli uvést heslo „ochrana dětí, které se neumí bránit". 

Dospělí zasahují, protože vidí, že někomu je ubližováno a nebrání se, tedy zřejmě se 

bránit neumí. Druhým typem je žádost dítěte, aby učitelka zasáhla, což nemusí 

vypovídat o neschopnosti situaci řešit samostatně (viz interpretace). Opět můžeme 

uvažovat o souvislosti s nedostatkem určitých dovedností dětí. 

d) výchovné a normativní působení 

Tyto zásahy nejvíce odráží roli učitele jako nositele společenských norem (viz teorie). 

Vyjadřuje se k dění, protože je z jeho hlediska nepřijatelné. Zároveň usiluje o změnu 

určitého chování například vysvětlením nebo i motivováním odměnou či trestem. 

Občas zasahuje do řešení i v situaci, kdy děti si už problém mezi sebou vyřešily. 

e) podpora řešení 

Tento způsob bychom mohli zařadit pod předchozí typ, ale pro jeho možnou 

významnost pro děti jsem ho oddělila. Jde o zásah, kdy učitelka reaguje na vznikající 

situaci tak, že doprovází děti vyspělejším řešením, než jaké by zřejmě použily samy 

děti. Důvody tedy odpovídají snaze změnit chování dětí jako v předchozím typu, ale 

způsob provedení je jiný. 

2.4 Konflikt dítě - učitelka 

Konflikt mezi dítětem a učitelkou nebyl hlavním předmětem mého zájmu, přesto jsem 

některé probíhající konflikty zaznamenala, protože vypovídaly o dovednostech dětí 

(viz výše v metodologii). V obou skupinách probíhaly střety učitelek a dětí kvůli 

výuce, které mohly být zajímavé pro jiný výzkum, ale které jsem nezaznamenávala. 

Zajímalo mě chování dětí, jakým reagovaly na učitelku nebo které zapříčinilo vznik 

konfliktu. Toto jednání mohlo vypovídat o sociálních dovednostech a celkově mohlo 

dokreslovat charakter interakcí mezi dětmi. (V pomocné škole jsem zvolila vnitřní 

členění kategorie - a) narušení společenské normy, b) narušení rituálu zdravení, coz 

vyjadřovalo důvody konfliktu.) 

Třetí kategorie Konflikt v průběhu zahrnuje střety, které vznikají během interakce 

(schéma ANO - NE). Tyto situace vypovídají o určitém nedostatku dovedností, kdy 

pozitivní iniciativa není přijata. Některé z těchto interakčních událostí mají poněkud jiný 

charakter, schématicky to můžeme naznačit jako ANO+NE - NE a ANO - ANO+NE. 

První schéma naznačuje spojení pozitivního a negativního podnětu (ambivalence nebo 
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měna v iniciativě). Druhý typ naznačuje změnu v reakci. I přes tyto nuance jsem tyto 

nterakce zařadila do této kategorie, protože hlavní rys mají stejný. Rozdílné důvody 

dmítnutí budou brány v úvahu v interpretaci výsledků. Ve třetí kategorii jsem zvolila 

•lenění stejné jako v první, ačkoli by bylo použitelné i členění z druhé kategorie. To 

/yjadřuje dva pohledy, jak tyto interakční události třídit. Další variantou by bylo hledisko, 

jroč přichází negativní reakce na pozitivní iniciativu (např. přesycení). Tyto jiné pohledy 

Dudu využívat při interpretaci. Při členění jsem považovala za nejdůležitější typ chování, 

Dři kterém došlo k neúspěšnému pokusu navázat kontakt. 

3.1 Společná hra 

3.2 Pomoc 

3.3 Komunikace dotykem 

3.4 Spolupráce 

3.5 Rozhovor 

3.6 Zájem 

3.6.1 Dávám najevo zájem 

3.6.2 Snažím se získat pozornost 

Čtvrtá kategorie fNE - ANO) vypovídá o zažehnání vzniku konfliktu. Tento typ 

interakce vypovídá o určitých dovednostech reagujícího, který dokáže zareagovat 

pozitivně. Z tohoto pohledu by bylo logické, aby v rámci řazení hlavních kategorií byla na 

druhém místě jako významně pozitivní. Důvodem pro čtvrtou pozici je její doplňkový 

charakter. První tři kategorie jsem vytvořila při zpracovávání dat, tedy při jejich 

opětovném procházení a kódování. Tato kategorie vznikla jako logický doplněk až při 

pojmenovávání a definování předchozích kategorií jako interakční schéma, které mezi nimi 

chybělo. S tím souvisí i fakt, že jako interakce tohoto typu se dá o z n a č i t jen jedna ze všech 

pozorovaných, která zároveň může být chápána i jako NE - NE s konstruktivním řešením. 

Zároveň bychom mohli zařadit některé interakce, kdy po určité chvíli navazuje pozitivní 

iniciativa na předchozí negativní reakci (obvykle po konfliktu). Tyto situace spadají do jine 

kategorie a tento jiný pohled na ně (jako na navázání na předchozí interakci) umožňuje 

chápat další reakci. Přitom ale neodpovídají přesně definování této kategorie. Pro rozlišeni 

by se dalo použít schéma NE - NE, na které navazuje pozitivní iniciativa (ANO), která je 

většinou odmítnuta. 
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».4 Účastníci výzkumu 
Kvůli zaměření na pozorování interakcí jsem se rozhodla vybrat menší skupinky dětí, 

bych měla možnost se pečlivě věnovat pozorování a následně analýze jejich chování, 

/ětší vzorek by mohl více vypovídat o charakteristickém chování určité skupiny dětí, ale 

nenší vzorek mi 

umožnil důkladnější rozbor a lepší zaměření na detaily. Rozhodla jsem se 

>ro pozorování skupiny pěti dětí z pomocné školy a stejně velké skupiny ze základní školy, 

ilavní pozornost jsem věnovala dětem s mentálním postižením, děti bez postižení jsem 

využila určitým způsobem jako kontrolní skupinu. Dovednosti dětí bez postižení mi 

íoskytly představu, jak jednají děti v tomto věku. Chtěla jsem se vyhnout příliš 

íormativnímu pohledu na dovednosti dětí s postižením a spíše je vnímat jako odlišné 

strategie, které přes neobvyklost mohou být funkční. Z toho důvodu ve výzkumu 

nepředstavovala skupina dětí bez postižení normu chování, ale spíše ukázku obvyklého 

:hování dětí v tomto věku. Pozorování probíhalo od konce září (příp. začátku října) do 

začátku prosince 2005. Délka pozorování v obou skupinách se lišila kvůli většímu zájmu o 

děti s mentálním postižením: pomocná škola (PŠ) - 11 dní po zhruba 3,5 hod. (celkem 

38,5) a základní škola (ZŠ) - 4 dny 2,5 - 3,5 hod. (celkem 11 hodin). Délka pozorování v 
zS 

tvoří přibližně třetinu času stráveného v PS. 

Vybrala jsem pomocnou školu, se kterou jsem již dříve měla kontakt kvůli svému 

zaměstnání a zájmu o lidi s mentálním postižením. Tato škola je charakteristická menším 

počtem dětí a z mého pohledu osobnějšími vztahy, než bývá obvyklé. Děti například 

oslovují učitelky jménem, na začátku dne se všechny děti sejdou na společném zpívání (až 

na pozorovanou třídu). Kvůli zájmu o mladší školní věk jsem se zaměřila na nižší stupeň 

pomocné školy, kde jsem si vybrala nejmladší třídu. Tato třída byla do jisté míry 

experimentální, protože její výuka probíhala v blízké základní škole. I z tohoto důvodu se 

děti neúčastnily společného ranního rituálu, ale měly svůj vlastní (viz záznamy 

z pozorování). Tuto třídu navštěvovalo celkem šest dětí, výběr pěti z nich byl ovlivněn 

častou neúčastí jednoho žáka. Z toho vyplývá, že jsem se zaměřila na čtyři chlapce a jednu 

dívku. V záznamech z pozorování i v prezentaci výsledků jsem uváděla jména děti 

(změněná kvůli anonymitě) pro větší přehlednost vztahového kontextu: Daniel (1995), 

Luboš (1996), Monika (1994), Olda (1997), Viktor (1997). 

Výběr základní školy byl víceméně náhodný, protože jsem žádné kontakty neměla. 

Požádala jsem fakultní základní školu, kde mé prosbě vyhověla třídní učitelka třetí třídy. 

První stupeň školy byl v jednom patře budovy gymnázia, takže se jednalo pouze o pár trid. 
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Toto uspořádání podle mne vytvářelo příjemné prostředí, kde nedocházelo k potyčkám se 

staršími spolužáky. Do třídy chodilo 25 dětí, takže proces výběru pěti z nich byl odlišný od 

pomocné školy. Tuto volbu jsem provedla po jednom pozorování podle dojmu ze sociální 

zdatnosti dětí: Aleš (1996), Emil (1996), Oskar (1996), Tonda (1995), Zuzka (1996). 

Vybrala jsem tři žáky, kteří na mě působili spíše jako lepší průměr. Pak jsem zvolila žáka a 

žákyni, kteří se projevovali odlišně. U nich jsem předpokládala možné nedostatky v 

sociálních dovednostech. Tyto dva typy jsem zvolila, protože mě zajímaly běžné projevy 

sociálního chování (průměr). Zároveň se mi zdálo zajímavé podívat se, čím se mohou lišit 

sociálně zdatné a méně zdatné děti. Tato odlišnost se mi zdála zajímavá právě kvůli 

zaměření na sociální dovednosti dětí s mentálním postižením, u kterých se předpokládají 

výrazné nedostatky. 
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3.5 Prezentace výsledků analýzy 
V následující části uvedu rozčlenění interakcí do vytvořených kategoriích, které jsem 

popsala výše. Názvy a čísla kategorií (viz přehled v metodologii) budu v celém dalším 

textu uvádět vždy stejně, což usnadní orientaci v jednotlivých kapitolách. 

Poznámky k formální stránce textu: Pod názvy kategorií uvádím jednotlivé interakce 

opatřené číslem a datumem, tak je možné je dohledat v záznamech z pozorování v příloze. 

Tímto způsobem také označuji interakce, které řadím do dané kategorie, ale v této části je 

nepopisuji doslovně pro jejich podobnost s jinou uvedenou interakcí. Dvojité závorky 

používám k označení komentáře k charakteru interakce, její podobnosti s jinou, četnosti 

apod. Kurzívou doplňuji kontext a také poznámky vztahující se k pozorovanému chování, 

které již je v záznamu interpretováno. 

V interakcích jsem uváděla jména dětí pro větší přehlednost vztahového kontextu. U 

obou skupin jsou na začátku znovu vypsaná používaná jména sledovaných dětí (změněná 

kvůli anonymitě) a jejich věk. Dále uvádím používané zkratky. V základní škole do 

interakcí se sledovanými dětmi (4 chlapci, jedna dívka) zasahovaly další děti. Když některé 

dítě častěji vstupovalo do sledovaných interakcí, uváděla jsem do záznamu jeho jméno, 

opět z důvodu větší přehlednosti. Podobně i v pomocné škole jeden žák (šestý žák ve třídě) 

nebyl v centru mé pozornosti. Interakce účastníků výzkumu s dalšími žáky jsem se 

rozhodla zaznamenávat zvíce důvodů. Za prvé se v těchto interakcích projevovaly 

dovednosti sledovaných dětí. Za druhé vyloučením těchto interakcí bychom (hlavně 

v základní škole) přišli o velké množství cenných dat. Za třetí chování účastníků může být 

dokreslováno právě jednáním nesledovaných dětí jako dalších členů stejné skupiny. 

Přehled vytvořených kategorií: 
1. Intorakfff ANO - ANO (v p r ů t a h u nedojde ke konfliktu) 

L i Společná hra 

Pomoc 

1 3 Komnnikace dotykem 

I d i Spolupráce 

IJLRozhovor 

L6_Zájem 
1-6.1 Dávám najevo zájem 
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1.6.2 Snažím se získat pozornost 

2. Konflikt - Interakce NE - NE (interakce začíná konfliktem a dál se vyvíjí 

2.1 Řeší sami účastníci interakce 
2.1.1 Dohadování 
2.1.2 Agrese 
—slovní 
-fyzická 
2.1.3 Ústup 
2.1.4 Emocionální reakce 
2.1.5 Žádná reakce 
2.1.6 Vyjádření vlastních přání, názorů 
2.1.7 Žádost o zásah učitelky 

2.2 Zasahuje spolužák 
2.2.1 Dohadování 
2.2.2 Agrese 
—slovní 
—fyzická 
2.2.3 Ústup 
2.2.4 Emocionální reakce 
2.2.5 Žádná reakce 
2.2.6 Vyjádření vlastních přání, názoru 

2.3 Zasahuje učitelka 

2.4 Konflikt dítě - učitelka 
ANO - NE (ANO+NE - NE, ANO - ANO+NE) 

3. Konflikt v p r á b č h u j n t ^ - ^ s e m ě n í v ambivalentní či negativní 
(konflikt se objevuje až v průběhů interakce, pu* 
nebo není přijato jako pozitivní) 

3.1 Společná hra 

3.2 Pomoc 

3.3 Komunikace dotvkem 

3.4 Spolupráce 

3.5 Rozhovor 

3.6 Zájem 
3.6.1 Dávám najevo zájem 
3.6.2 Snažím se získat pozornost 

4. Interakce NE - ANO 
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3.5.1 Skupina dětí z pomocné školy 

Účastníci výzkumu: 
Daniel (Da) - 1995 (přibližně 10 let) 
Luboš (L) - 1996 (přibližně 9 let) 
Monika (M) - 1994 (přibližně 11 let) 
Olda (O) - 1997 (přibližně 8 let) 
Viktor (V) - 1997 

Další zasahující dítě: 
Dušan (Du) 

Další zasahující dospělí: 
Třídní učitelky (Uč) 
Vychovatelky (Vych) 

1.1 Společná hra 

I t ^ Ž ^ m W fotbal. Občas vyběhne za míčem, většinou ho nedoběhne, je 

neohrabaný. Vypadá to, že se bojí, že do něj někdo vrazí. 

Pak se zastaví a sleduje hru, z kraje hřiště. 

, „ , w „řirlAním se ke hře. Děti se snaží běhat za míčem, ale ((Zapojení do hry neprob.há P'»™ » — ^ v n j m á n i m | b u m í č e 

stává se, že nejson tak ryehle. s t H d a j í ? á ) e m o spoleônou hru 

«am« ^ ý den o ^ s t á v c e na zahrad, (tedy jednou za 
den, viz záznamy 8, 9,23, 24, 77, 78)) 

55. (18.10.) Hra ve třídě , w 

Viktor si vyndá kuželky a staví je, pak je zase bon rukou. 
Monika přijde, ptá se učitelky: „Můžu?" 
Uč: „Zeptej se Viktora." 
M: „Viktore, můžu?" 

V: „Jo, hra, jo." . 

Monika hází míčkem na kuželky, nějaké shodí ^ 

((velký úspěch, výjimečné)) 

1-2 Pomoc 
a) pomoc bez výzvy 
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S v ' r t l Ä y a nabízí Je kíukOm. Kíuci si je od ni be«,». Dívá se „a 
učitelku, jakoby čekala, jestli na to bode nijak reagovat, napr. pochvalou. 

z košíku: „Nechci". Dan vybere Lubošovo jméno a podá mu ho. 
Luboš si ho vezme a nalepí. 

b) pomoc na výzvu 
87. (10.11.) Svačina 
Viktor připraví svůj tácek a kelímek. 
Uč: „Připrav to taky Lubošovi." 
Viktor to připraví. 

1.3 Komunikace dotykem 
84. (10.11.) Viktor přichází do třídy a říká: „Luboš". 
85. (10.11.) Viktor jde k Lubošovi a obejme ho. 
Luboš objetí opětuje. Vypadají spokojeně. 

110. (24.11.) Olda přijde do třídy, Luboš za ním jde a obejme ho. 
Olda vypadá nejdříve, že nechce. Pak se nechá a poplácá ho po zádech. 

1.4 Spolupráce 
Prázdná kategorie 

1.5 Rozhovor 
69. (21.10.) V rámci úvodního rituálu 
M: „Dan není," dívá se na učitelku a ukazuje na jeho židli. 
Uč: „Máš pravdu Dan tu dnes není. Je u doktora." 
((téměř stejný případ ještě jednou, č. 93 (22.11.).)) 

59. (18.10.) Monika ukazuje učitelce jogurt. 
Uč: „Aha, máš zase nějakej dobrej jogurt. Jakej to je?" 
Monika ukazuje kelímek, na kterém je obrázek oříšků. 
Uč: „Aha, oříškovej." 
((ojedinělý případ, ještě jeden případ komentování situace při úvodním rituálu - č.72)) 
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1.6 Zájem 

1.6.1 Dávám najevo zájem 
a) zájem o druhého 
18. (12.10.) Svačina 
Monika připraví na stůl podložky, talířky. Dan přinese kelímky na pití. 
Uč: „Výborně jste to připravili." 
((Ojedinělý případ, který může vypadat jako spolupráce. Ale spíše jde o paralelní aktivity 
dětí, o jejich vlastní iniciativy dělání něčeho pro druhé. Zájem v tomto případě hraničí 
s pomocí, rozlišení může být na základě nepřímého zaměření na druhé děti. 
Ještě jeden případ, kdy jedno dítě připraví věci pro ostatní - č. 58.)) 

74. (21.10.) Příchod do třídy 
Viktor přiběhne do třídy a volá: „Olda". 
Olda sedí v lavici a koukne se na Viktora, jinak nezareaguje. 
((Podobné interakce, kdy příchozí dítě voláním kontaktuje druhého, někdy jen oční 
kontakt, někdy i příchod volaného dítěte - č. 84. V jednom případě pokračuje zájem 
objetím-č. 91)) 

129. (7.12.) Viktor přichází. 
Olda, Luboš, Dan a Dušan jdou za ním, odcházejí od učení. Vítají ho. 
Dan mu podává cedulku. Jde o aktivitu v rámci úvodního ranního rituálu. 
Viktor si ji vezme a přilepí. 
((Někdo přichází, děti ho zdraví a vítají. Příchozí přijímá iniciativy, opětuje pozdravy. 
Další podobné případy: č. 1,120,122)) 

25. (12.10.) Přestávka na zahradě 
Pak se Viktor otočí a běží k lavičce u hřiště. Sedne si a obejme jednu holku. Chvíli sedí, 
pak zas běží do hřiště. 
((Během hry přijde zajednou starší holkou, sedí u ní, často pokračuje tento zájem tělesným 
kontaktem. Reakce holky jsou obtížněji čitelné, někdy jakoby chyběly. Někdy třepe 
rukama, což vypadá jako projev radosti. Podobných interakcí, resp. téměř stejných, se 
objevilo více - č. 68 (18.10.), 79 (10.11.). Některé pokračovaly štípáním, takže spadají do 
jiné kategorie. Popsané interakce představují hraniční případy, které by mohly být 
zařazeny i do kategorie ě. 1.1 (Společná hra) nebo 1.3 (Komunikace dotykem). Přesto jsem 
zvolila „Zájem" jako nejvíce vystihující.)) 

80. (21.10.) Přestávka na zahradě 
Teď si starší holky na lavičce ( Viktor u ní předtím seděl) všimne Dan. 
Táhne ji za ruku a zvedne ji z lavičky. 
Holka nejdřív nechce, pak se zvedne. 
Dan chytí míč a dá ho před tu holku: „Kopej". 
Holka se napřáhne a kopne. Zatřepe rukama. Vypadá to, že má radost. 
Pak si zase sedne. 
((Ojedinělý případ, kdy zájem o druhého pokračuje výzvou k aktivitě, která je nakonec 
přijata. Mohli bychom uvažovat o zařazení do kategorie „Společná hra". Protože interakce 
nepokračovala delší herní aktivitou, považovala jsem za důležitější charakteristiku 
projevení zájmu.)) 

92. (22.11.) V rámci úvodního rituálu 
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Luboš rozdává kartičky všem. Nikdo neprotestuje. 
((Jedná se o narušení rytmu rituálu, ale ve vztahu k dětem je to spise pozitivní Do jaké 
míry je to projev zájmu o druhé, je otázkou interpretace. Podobná situace, kdy Viktor 
pozdraví všechny, někoho dvakrát. - č. 99)) 

135. (7.12.) Přestávka na zahradě 
Viktor nasadí čepici Lubošovi, ten neprotestuje. 
((ojedinělý případ, hraničí s pomocí)) 

V) zájem o činnost druhého ((absence negativního zásahu)) 

2. (7.10.) Olda kouká, co dělá Luboš. Napodobuje ho. Luboš si ho, zdá se, nevšímá. 

43. (17.10.) Olda sejde podívat, co dělá Dan. 
Dan hází kostkou, na které jsou písmena. Písmeno, které padne, napíše na tabuli. 
Olda sedí a pozoruje Dana, jak hází a pak jak píše. 
Dan pokračuje dál, nevšímá si ho. 
Když už Dan nepíše, jde Olda k tabuli a začne čmárat. 
Učitelka udělá řádku a pomůcku pro psaní A (tři tečky). 
Uč: „Podívej Oldo, napiš A, jako psal Dan." 
((Zajímavé a pozitivní: dítě pozoruje a čeká, až druhé skončí s danou činnosti, potom 
teprve jde a zkouší to. Chybí častá reakce J á chci", která způsobuje konflikty - viz 
interpretace.)) 
54. (18.10.) Výuka 
Luboš má nový úkol. Olda kouká, co Luboš děla. 
Učitelka jim ukáže úkol oběma. Ptá se střídavě Oldy a Luboše. 
((Podobná situace se objevuje ještě jednou - č. 75 (21.10.). Zajímavé, že pozorující dítě 
nezasáhne negativně a nesnaží se zajímavou věc získat pro sebe, jak se stává vjíných 
interakcích viz kategorie 2.3. To ale možná souvisí se zásahem učitelky, která reaguje 
pozitivně, na rozdíl od podobných situací, kdy děti pracují samostatně.)) 

1.6.2 Snažím se získat pozornost 
Prázdná kategorie 

2. Konflikt (NE - NE) 

2.1 Řeší sami účastníci 

2.1.1 Dohadování 
Prázdná kategorie 
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2.1.2 Agrese 
Typy fyzických agresivních reakcí: 
-náznak rány (+ verbální odmítnutí jako doplnění) 
—odstrčení 
—rána 

b) fyzická 
48. (17.10.) Odchod na přestávku - situace v šatně 
Děti se obouvají. Olda sedí a kouká. 
Viktor plive kolem sebe, ne na děti. 
Viktor obejme Oldu kolem krku a dá mu pusu do vlasů. Pak ho štípne. Olda se odtáhne a 
praští Viktora. 
Dan a Monika jsou obutý. Stojí a koukají na ostatní. 
((Spojení tělesného kontaktu a štípnutí je pro pozorovatele překvapující, objevuje se 
víckrát, viz dále v interpretaci.)) 

9. (7.10.) Viktor chce míč. Když ho najde, hází ho do koše. 

Pak přestane a dívá se, jak hrají fotbal. Běží za míčem. 
Pak běží za jedním klukem a štípne ho. 
Velký kluk ho praští, Viktor utíká pryč. 
Za chvíli se zase vrátí a štípne ho, pak odběhne. Kluk nestačí zareagovat. 
((Štípnutí v této situaci může být projevem nudy či snahy navázat kontakt. Objevuje se při 
hře na zahradě víckrát (bez zásahu vychovatelky jen jednou - č. 26). Obdobná situace: 
štípnutí - náznak rány a verbální odmítnutí se objevuje i jindy - č. 60. Řešení zahrnuje 
agresivní řešení i vyjádření vlastního přání, resp. odmítnutí.)) 

61. (18.10.) Olda klepe talířkem o stůl. 
Luboš mu chytí ruku, aby nemohl klepat. 
Olda ho vztekle odstrčí. 
((Hluk při svačině dělá často jiné dítě (Viktor) a obvykle zasahuje učitelka.)) 

112. (24.11.) Luboš tahá Oldu, aby šel za ním. 
Olda ho praští. 

2.1.3 Ústup 
Prázdná kategorie 

2.1.4 Emocionální reakce 
6. (7.10.) Svačina 
Viktor štípne Oldu, Olda se rozbrečí. 

111. (24.11.) Hra ve třídě 
Olda a Luboš sedí vedle sebe a malují. 
Luboš začne čmárat na papír Oldy. 
Olda začne brečet. 
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113. (24.11.) Přestávka na zahradě 
Někdo strčil do Oldy. Zdálo se, že omylem v rámci společné hry 
Olda začne brečet. 

2J .5 Žádná reakce 
4. (7.10.) Za chvíli zase Viktor pohladí Oldu a štípne ho. 

Olda si toho nevšímá, pokračuje ve své činnosti. 

((Opět spojení pozitivního a negativního. Žádnou reakci v této situaci můžeme chápat jako 
odmítnutí interakce NE-NE), které už daný žák vyjádřil v podobné interakci víckrát Toto 
chování v konfliktní situaci se charakterem může blížit uniku, viz dale v interpretaci.)) 

124. (7.12.) V rámci úvodního rituálu 
Dan nechce pozdravit Dušana. Zdá se, že není žádny důvod. 

- o 

2.1.6 Vyjádření v j a s t n í g l L B ř á a í ^ ^ 
19. (12.10.) Svačina 
Viktor plive. 
M: „Viktore! Neplivej!" 

S f e Ä Ä w - n . f v n . " c h o v á n í r e aguje učitelka. Dítě reaguje možná ((Druhé dítě reaguje na plivaní, často m u t 0 v a d l l o . ) ) 

víc kvůli „zalíbení se" učitelce nez kvůli tom 

45. (17.10.) Olda maže písmenka prstem. 
Uč: „Na, tady je hadr, tím to sma l & g m a ž e v š e c h n 0 , i to, co napsal Olda. 
Olda maže, pak hadr položí. Vezme no 
O: „Ne!" Chytne se za hlavu. k ní byl kvůli chovám typu „ja cha . 
V rámci sledu interakcí jde už o druhy konjim, 

116. (30.11.) Před úvodním rituálem § ^ s m ě r e m k židli, zřejmě aby si sednul. 
Dan drží Oldu za ramena a hýbe s n ^ h r u 

Olda se nejprve nechá, zdá se, ze o « negativní, protože 
Pak se ale začne vzpírat P ^ j e ^ « y ^ ^ 
((Fyzická manipulace se obtížné n

 d f u h é h Zároveň J ^ 
zasahuje do osobní zóny a f n o f k c , N á s l e d ^ ^ P -I 
chápat jako hru Oakoby loutka) č i P o k u d zvolíme vyklad, j 
(ANO),' které se v průběhu ANO*®-)) 
iniciativu, pak vidíme interakční scnen 

U8. (30.11.) P ř e d s t a v e n í pro d ě t i ^ z a ruku a hladí ho. 
Dan jde za hercem v kostýmu žáby, drzí 
Viktor jde pryč, ^ se, fc se ^ c h y t n e ho za ruku a popotan j 
Dan jde za Viktorem a zve ho k nere , 
Viktor se vzpírá tělem: „Neee." Viktorovi. 
Dan ho nechá a jde za hercem a táhne 
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Viktor jde na druhou stranu a říká: „Neee." 

131. (7.12.) Situace během učení 
Za chvíli zase Viktor přijde a chce Dušana štípnout do tváře. 
Dušan uhne a brání se: „Ne, ne, ne." 

ž ^ J Ž á d o s t o zásah učitelky 
9 4- (22.11.) Luboš si hraje s kytarou, i když mu to učitelka zakázala. 
Monika volá učitelku. 
Učitelka řeší něco jiného a nereaguje. 

2.2 Zasahuje spolužák 

2.2.6 Vyjádření v l a s t n j r i L e r g l i U l f e Ü 
((Ostatní kategorie v 2.2 prázdné) 

130. (7.12.) Situace během učení 
Viktor jde k Dušanovi. tv t v " , , , , 

Dan si toho všimne a varuje ViWora: Ty ^ - _ m š t í p n u t í Mohli bychom tuto 
((Zajímavé: zdá se, že ho chrání pred b l t o s t ^ te y t i v n í o d m í t n u t l , p ř e d j imam 
situaci hodnotit také jako ANO (zájem o k o n ^ ^ p£d c h ozím zkušenostem s daným 
rizika štípnutí). Spolužák reaguje negativne 
žákem.)) 

132. (7 12 Ï Situace během učení u ^Uzenou, danou do pořádku. 
D Ä k S r . dà ji nahoru. Uá se zejíce mtu ^ pmoruje reakce 

Luboš si toho všimne, jde a da tabuli • to vadí. 
Dušana. Zdá se, že to dělá naschval, protože , 
Dušan dá tabuli zase nahoru. 
Luboš zase dolů. 

Dušan začíná brečet. , , n.išana. 
Dan jde a dá tabuli nahoru. Pak pohladí Dušana 
Luboš už toho nechá. 

2 f Zasahuje učitelka 
*> Prevence 
P (14.10.) Viktor odběhne na hřiště, kde ostatní děti hrají fotbal. Zastaví se a sleduje děti. 

zatím hází sám na koš. 
y t o r k někomu a štípne ho. 
v ^ c h : »Viktore, pojď házet." 
*iktor za chvíli přiběhne- Ko míč! Ko míč!" Vychovatelka opět komentuje střídání. 
«Velmi podobné situace se objevují několikrát, někdy dokonce během jedné přestávky - č. 
í 07-10.), 66 (18 10) Vychovatelka zasahuje ve chvíli, kdy zaregistruje vznikající 
konflikt, resp. negativní'iniciativu. Snaží se zřejmě odvést žáka od této činnosti zpět ke hře. 
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•U r^cmvat v jedné situaci reaguje agresivně - ě. 52 Kontaktovaný žák obvykle nestihne r e a g o v a t v j e 
(17.10.), na což reaguje iniciátor útěkem a „Boji. .)) 

, . /l/lvň úkoiy na střídačku: „ Teď Luboš řekne, které 76. (21.10.) Učitelka pokládá otázky a dava úkoly 
kladivo je velké a které je malé. Ktereje velke. 
Luboš na něj ukáže. 
Uě: „Olda ho teď nalepí." 
Luboš ho chce Oldovi vzít. 
O: „Ne, já." 
Uč: „Teď ho tam nalepí Olda." 

ul1telk?poloPí otázku na d a l š í f ^ d e ^ ž á k má splnit úkol a druhý ho chce 
((Podobné situace se objevují víckrát, ^ \ 2 7 (7.12.). Zajímavé je, že se jedná o stejné 
předběhnout-č. 12, 14 (12.10.), 40 ( 7JO0 J V o d m í t n u t í m , k teré ma charakter 
žáky ve stejných rolích^ někdy je i verbální. První zak obvykle fyzického zabránění splněni úkolu druny n ) ) 
nestačí zareagovat, někdy se verbálně prosazuje 

42. (17.10.) Výuka s e m s m ě r e m, aby dobře viděl. Nedívá se na svůj Olda se dívá, co dělá Luboš. Natóhuje se x 
úkol. Chce to Lubošovi vzít, natahuje po tom ^ d o d ë l e j s y u J u k o l . 
Uč: „Teď to Lubošovi nech. Já to pak dam tobe 

žáka, který přerušuje svou / ^ J ^ t n i l i společně. * * 
V předchozím případě se žáa d a n é q ^ ^ ^ ^ Č . IOI ^ 
zajímavost, představuje fakt, ze se j ^ ^ d r uhy zák štaci reagovat 
Případech učitelka ukončuje kontli^ F u č e n í . )) 
(22.11.). Jeden případ zasahuje do hry, av 

31. (14.10.) Výuka , n_ ^ 
Olda vezme jeden kelímek připraveny na nru. 

o i ř ^ t t ^ neco jiného." Vez-ne ke,hnek a M ho 

((Podobný případ chování typu ,0» 
zasahuje do učení.)) 

b) zásah po neúspěšném pokusu dítěte 
86. (10.11.) Cvičení mezi částmi vyuky 
Luboš sedí stranou a nejde cvičit m i 

Viktor tahá Luboše za ruku, aby sei za 
Luboš se vzpírá tělem. 

Uě: „Luboš nechce cvičit." takže by se dala chápat jako 
Viktor nechá Luboše sedět. . k e společné činnosu,.v* potvrzuje.)) 
((Fyzická manipulace představuje vyzvui k ^ o d m l t á v a reakce po 
Pozitivní. Ale způsob provedeni působí 
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128. (7.12.) Výuka 
Dan schovává Dušanovi sešity . 
Dušan vypadá našívané. Hledá je. T • m o j e . " 
Snaží se mu zabránit, aby je znovu ^ ^ o n Z c U " 
Učitelka dá sešity Dušanovi: „Dane, uz toho necn 

ř , ubližováním nebo kvůli žádosti dítěte e) zásah kvůli absenci obrany před 'ubW»* 
89. (10.11.) Přiběhne k o něco staršíholcea štipn j 
((S touto holkou obvykle není v kontaktu.)) 
Ona nijak nereaguje. w^t ínei '" 
Vychovatelka to zahlédne: „Viktore! Neštípej. 

. , jxt; ve frontě na výstavu. 117. (30.11.) Viktor štípe ostatní 
Děti se odtáhnou, ale nic neřeknoa ^ ^ 
Vychovatelka si toho všimne: „Viktore. Neštípej 

106. (22.11.) O d c h o d na přestávku latkaničky. 
Monika ukazuje vychovatelce, jaK si /< 

Luboš jí je rozváže. vychovatelkou. Zdá se, že čekajeji reakci. M: „Nee!" a navazuje ocni kontaKt s vy 
Monika si tkaničky znovu zaváže. 
Luboš jí je rozváže. 

Monika brečí. , 4 U n „ nhouvei se sám." 
Vychovatelka k Lubošovi: „Nech toho a obou 

109. (22.11.) Hudební výchova po přestávce 
Luboš bouchá Moniku dřívky na hraní. 

Monika volá učitelku. ř e c e n e můžeš . N e m ů ž e š bouchat. 

V tomto případe 

d) výchovné a normativní působení p o l o ž í si hlavona stůl a brtóí. 
M7.10.) Viktor P H J ^ Ä Ä vMyf se « « nestalo. Uč: „Viktore! Co mu dělas? ,,U1UU ' 
V: „Hodnej ja." . , « 

Uč.: „Nejsi hodnej. Štípnul si Oldu jednorázové, brek 
Viktor pohladí Oldu, Olda ho odstrčí č innost,, ^ ^ L A p o W a z e n i ) , která 
((Zásah učitelky nepůsobil Zajímavá je= n a v a l í ^ P J ^ 
byl řešením dané situace mezi dvěma^ l e t a k é NE - A N O - P o h ^ ^ ^ 
může spadat do kategorie ANO N , n a brek 
snaha o omluvu či usmířeni,, teay í n é n é snahy o usmi 
odmítnutím tohoto typu komunikace n 

34. (14.10.) Viktor štípe Dušana. 
D: „Nech toho." 
M : „Viktore, neštípej!" 

„Viktore! Chceš jít ven?" 
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na 

V'- ,, Ven, jo! Hodnej ja!" 
Uč: „Tak neštípej, jinak nepůjdeš ven. 
«Zásah učitelky neřeší konflikt, resp. nezabraňuje pokračování nřímo »<=.« • 
neopakování motivaeí trestem. Zajímavý a neobvyklý je zásah S R b I T ° 
odmítnutí štípaného žáka. Zajímavá je i reakee iniciátora: „Hodnej P o d l n / ^ 
bez zásahu spolužačky ještě jednou - č. 133 (7.12.).)) J J ° d ° b n a S , t u a c e 

y ' (21.10.) Dan strká Viktora piyč od lavičky, od holky: „Běž piyč". 
ychovatelka si toho všimne, zastaví Dana, aby Viktora nestrkal 

Uan se snaží odejít. 
ychovatelka přidrží Dana za ruku: „Co se stalo?" 

„On štípal." 
((V " * m u fekni' a t ' tQbo nechá. Nemůžeš mu dávat tresty, nejsi učitel." 
U ychovatelka zasahuje do řešení konfliktu, který neviděla. Odmítá reakcí jednoho žái™ o 
t r h u j e mu řešení pro příště.)) a a 

(17«10.) Přijde Luboš a začne čmárat na tabuli, 
^náráinapůlku, kde píše Olda. 

h o odstrčí, začne nabírat do breku. 
dru^"Lub°ši, ty můžeš psát tady (ukáže na půlku tabule), Olda bude psát tady (ukáže 

^ půlku). 

Hra ve třídě 
^•(18.10.) Luboš si vezme knihu s obrázky vlaků. Prohlíží šiji. 
"Jde Olda a začne mu ji brát. 

0 , V l h s e Přetahují, pak Luboš praští Oldu. 
pj.da s e rozbrečí. Lehne si na koberec a fňuká, 

"jde Uč: „Teď jsi to prohlíží Luboš, pak si to prohlídne Olda." 
'da pořád leží na koberci a brečí. 
rtelka ho trochu naštvaně zvedne: „Oldo, ale už toho nech. Tys' mu tu knihu chtěl vzít 

ic hroznýho se ti nestalo. Tak toho nech." 
jyypický konflikt ,já chci". Učitelka vysvětluje princip střídání, pak odmítá brek, ale ne 

' Zároveň operuje s faktem, kdo je v právu.)) 

y3 , 07.10.) Viktor odběhne a plivne na toho kluka na lavičce, ten ho chce praštit, 
ychovatelka si toho všimne a přiběhne k nim. 

v
 y t n e Viktora a jde s ním za tím klukem: „Viktore, musíš se omluvit." 
• »Omlouvá." 

v
y c h : „Tak a teď si sedneš sem na lavičku a nemůžeš si hrát s míčem". 
• »Hodnej ja." 

Vik°h: " N e ' n e j s i h o d n e j - p l i v a l M t a k ž e t e ď s i n e s m í š s m í č e m " 
(Yvt0,r Sed l d o k o n c e přestávky na lavičce. .. . 
dod V a t e l k a z a s a h u J e ' aby se žák omluvil. Pak vysvětluje důsledky a dohlíží na jejich 

ržení. Výchovný zásah usiluje o eliminaci plivání.)) 
Oi®;(

b
2

r
2-n.) Viktor si po zdravení sedne na Oldovu židli. Zdá se, že spíš omylem. 

"Tak si sedni na jinou židli." 

83> (21.10.) Viktor zaječí. Zdá se, že je to projev radosti, rozpustilosti. 
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Luboš mu chce zacpat pusu. 
Vych: „Tady jsme na hřišti, tady se smí křičet. Ve třídě se nesmí. Na hřišti se to smí « 
V: „Můů?" 
Vych: „Můžeš." 
Viktor znovu zaječí. 

e) podpora řešení 
35. (14.10.) Na hřišti jsou dva míče. Vychovatelka jeden vezme a dá ho Viktorovi. 
Vych: „Viktore, pojď házet do koše." Viktor hodí, ale míč letí moc nízko. 
Pnjde Luboš a natáhne ruce po míči. Viktor ho drží a nechce ho dát: „Ko míč" (koš-míč) 
Vychovatelka vezme míč: „Budete se střídat, je jeden míč pro víc dětí." 
Hodí Viktor, pak míč sebere Luboš a hodí. Pak míč sebere Viktor a hodí. 
Vychovatelka to průběžně komentuje, vlastně říká, kdo má mít míč: „Teď Viktor 
Výborně. Teď Luboš. To se skoro povedlo...." 
((Vychovatelka řeší konflikt typu ,já chci", který zasahuje do hiy. Zasahuje hned na 
^ á t k u konfliktu, ale doprovází ho řešením, tedy střídáním. Tato hra s podporou pokračuje 
dal, ale Viktor někdy odbíhá a pak se zase vrací. Podobně, resp. téměř stejně probíhá 
mterakční událost další dva dny - č. 49 (17.10.), 65 (18.10.).)) 

2.4 Konflikt dítě-učitelka 

a) narušení společenské normy h l a v U n a stůl. Zdá se, že není žádný důvod. 

S S Ï Ï S z e s t o l u a h r a j e s i 

Učitelka ukáže Lubošovi mluvicí hracKu / 
s pokladnou. 

17. (12.10.) V rámci učení 

Viktor přichází zutý a obejme Oldu. 

Uč: „Viktore, nech toho. Ty ho pak zase štípneš. 

, Vrinfliktu mezi dětmi, který ale 
O nestačí zareagovat na objeti. č i t e l k y do konflikW m 
((Možno vnímat i jako p r e v e n ^ kvůli objetí druhého dítěte.)) 
nevznikl, takže jde o konflikt ditete s uCiie 

(22.11.) Hra ve třídě 
Viktor křičel a dělal hluk. 
^čitelka: „Viktore, buď potichu 
viktor 7ACP 
Uři!0»ZaSe k ř i č e l- , . . T e d ' si nemůžeš hrát, protože si křičel." ^Uelka ho vzala za ruku a odved a ho za dve a Ted ŝi nem ^ ^ 

lká zasahuje kvůli hluku, který ^ ^ ^ ^ k v ů l i hluku a strkání cedulky do 

« « 
norem chování.)) 

l 1 9 - (30.11.) Na výstavě 
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, t , T Třitelka ho vezme za ruku: „Pojď se ještě podívat. Luboš chce už jít pryč z výstavy. Učitelka no 
Musíme počkat na ostatní." 
Luboš začne křičet, snaží se vytrhnout a jit pryc. 
Učitelka ho drží, aby jí nemohl utéct pryc. 

Luboš si lehne na zem. . d a ř í zvednout a dovést za ostatními. Učitelka se ho snaží zvednout. Nakonecscj y ^ t ë d v a k r á t p o u ž U t u t o s t r a t e g i i 
((Strategie odmítnutí (křik, leh) působ*dě t s^ i d m í t á n í m u č e n í _ č . 41 (17.10.). 

ve třídě. V jednom případě t 0 ten upoutání pozornosti - č. 126 (30.11.). 
V druhém nebyl očividný žádny duvoû, m j ukončení výzva, používá fyzickou Učitelka odmítá toto chování, když nepomáhá k j 
manipulaci.)) 

51. (17.10.) Viktor plive. Vych: „Viktore, neplivej! Chceš si hrát s míčem?" 

s i n e b u d e š M t s m i í e m " 
V: „Jo, ví. Hodnej ja." . , 
Viktor hází na koš, střídá se s Lubošem a d e k vychovatelce, ma pusu, jako 
Pak odběhne na hřiště, kde se hraje fotbal. 
když chce plivnout. 
Vych: „Plivneš a nebudeš hrát s micem. 

V: Jo ko míč " , - • st? iednou - č. 66 - 67 (18.10.). Pliváni je pro ((Podobná interakční událost se o d e z v a j d W ednou ^ ^ 
vychovatelku nepřijatelný zlozvyk, ^ ^ ^ ^ ž á k a motivovat tím co ad děla. 
zdá, že žák vychovatelku „zkouši . Vycnov k ů m r o Z u r m : „Jo, vi. Hodnej ja. )) 
Z odpovědí žáka by se dalo předpokládat, ze po 

120. (7.12.) 

Předchozí interakce: Učitelka přijde do třídy. 
Luboš, Dušan a Olda jdou za m a vítají J . 

jiný ž á k - č . 30(14.10.).)) 

b ) narušení rituálu zdravení ^ woií fotku. Po dohrání 10. (12.10.) úvodní rituál na zacatku dne^ g v é jméno pod svo jMo* ^ & 

Děti během písničky jdou k tabuli, kam s učltelkami i se mnou 
Písničky se děti podáním ruky zdraví spo 
řeknou „Dobrý den". 
Luboš sedí a nejde pozdravit. 

Uč: „Luboši, pojď se pozdravit." n ě k olikrát: č. 28 (14.10.), 37 
L : „Nechci!" . ^gátku dne se objevuje výzvou, viz 
«Tento konflikt v rámci organ«** » » » odmítání - Ö. 70, 
0 7 10.), 97 (22.11.), 123 ( 7 . 1 « . ^ pozdmvtl adnAy P ^ 

' t ^ r ^ r ^ - — z d r a v i t ' v , z 

čekávaný efekt. Z jiných interakci se 
interpretace.)) 
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11. (12.10.) Olda podává ruku učitelce. 
Uč: „Podívej se na mě." Rukou mu zvedne hlavu. 
((Druhý konflikt odehrávající se během úvodního ntuálu Učitelka se snazi manipulaci 
podpořit oční kontakt, žák to někdy odmítá silou. Podobně jako u podaní ruky tento žák 
v jiných interakcích nemá problém s očním kontaktem. Objevilo se několik těchto 
konfliktů - č. 38 (17.10.), 98 (22.11.), 124 (7.12.).)) 

K o n f l i k t v prnhčhn ANO - NE 

3.1 Společná hra 
46. (17.10.) Hra ve třídě 
Olda si vyndá kuželky. Viktor si sedne k němu a pomáhá mu stavět 
O: „Ne, já sama." 

„Oldo, můžete si hrát spolu." 
Olda se chystá házet a Viktor kuželky shodí. 
Olda ho praští. 
Uč: „Tak každý bude mít vlastní kuželky a vlastní míček." 
Vezme část kuželek a dá je stranou. „Oldo, budeš házet tady." 
((Tato interakční událost v sobě nese dvě související interakce. První odpovídá schémat 
ANO - NE, druhá spíše NE - NE. Jejich spojení ukazuje možný kontext odmítnutí 
Pozitivní iniciativy - zkušenosti s negativními zásahy do hry.)) 

90. přestávka na zahradě 
Viktor přijde za jedním klukem na lavičce (starší, s těžším postižením, sedí nebo stojí zdá 

že nevyvíjí žádné iniciativy) a chytne ho za ruku. 
táhne ho z lavičky a vyzývá ho tím k chození. Kluk se nechá táhnout a jde s Viktorem 
Chvíli spolu chodí. Viktor ho kousne do ruky, kluk nijak nereaguje. 
Oál chodí. Viktor ho zase kousne a štípne do ruky, kluk nijak nereaguje. 
Teprve po přestávce se zjistí, že Viktor většího kluka hodně pokousal. 
Učitelka si Viktora zavolá a vysvětluje mu: „Nesmíš kousat! To bolí. Když budeš kousat 
nebudeš chodit ven na zahradu s dětma." 
Viktor vypadá, že ho to mrzí: „Ví, ví. Hodnej ja." 

((Jedná se o sled interakcí, který jsem nedělila, protože dávají smysl v tomto spojení, 
"ozitivní iniciativa se postupně během doby mění v negativní (štípání a kousání). Časově 
J e tato změna v krátkém časové okamžiku, což je další důvod nedělení. 
podobné situace se odehrávaly i další dny, i když se v nich změnil partner (dříve 
^ iňovaná starší holka) a lišily se od sebe některými znaky. V jedné situaci holka 
nereagovala na negativní iniciativy, zasahovala učitelka - č. 114 (24.11.). V dalších 
Sltuacích se stávalo, že holka reagovala odmítnutím po opakovaní negativní iniciativy: č. 
1 0 7 (22.11.), 115 (24.11.), 136 (7.12.). Významně se opět objevuje spojem' štípání 
s ^lesným kontaktem, tedy spojení iniciativ, které působí za rozporuplně.)) 
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3.2 Pomoc 
20. (12.10.) Odchod na přestávku 
Luboš pomáhá Oldovi obléct mikinu, silou mu rve mikinu na ruku. 
Olda začne nabírat do breku. 
O: „Já sama." 
Luboš se pořád snaží. Učitelka ho odtáhne: „Olda si to oblékne sám." 
((Téměř stejná situace se objevuje ještě jednou. Liší se pouze vetsi snahou Oldy ukončit 
interakci, přesto se to nedaří a zasahuje učitelka - č. 47 (17.10.). 

63. (18.10.) Odchod na přestávku 
Olda sedí a kouká, nezouvá si bačkory. 
Luboš mu j e zouvá, Olda ho odstrčí: „Sama". 

39. (17.10.) V rámci úvodního rituálu 
Luboš si sundá bačkory. Dušan mu je podává: „Na". Luboš: „Nechci! 
((Sporný případ: podávání bačkor nemusí být snahou pomoci druhému, který si j e sundal 
schválně.)) 

95. (22.11.) V rámci úvodního rituálu 
Luboš kartičkou ovívá Moniku. 
Monika volá učitelku. „. ,,, » r 1lhnxp 
Uč: „Tak si sedni j inam." Myšleno na jinou 
((Sporný případ: Ovívání nemusí mít vyslovene pozitivní zamer.)) 

3.3 Komunikace dotykem 

3. (7.10.) Výuka hází: Viktor přijde a štípne Oldu. 
Interakce, která bezprostředně předena 
Olda brečí, položí si hlavu na ^ ^ vždyťse ti nic nestalo. 
Uč: „ Viktore! Co mu delas? „ 

' a Hodnej ja. " 

Uč.: „Nejsi hodnej. Štípnul si Oldu. u s m í ření . Odstrčení 
Viktor pohladí Oldu, Olda ho o d s t r č ^ ^ s n ^ a o o ^ J ^ m 
((Zajímavý případ, kdy pohlazeni (AN ^ ^ n e b o zmíněné snany 
(NE) 

může být odmítnutím to o 

57. (18,0.) Po konfliktu kvůli zájmu o stejnou knihu 

Luboš Oldu obejme kolem krku.^ p a k Luboš Oldu víc přitáhne. 
v prvním okamžiku to vypadá p n j e m n ^ L u boše . 

° l d a se začíná vztekat, říkat ne a oasi d ě t i tahat. Oldu 
Nedaří se mu dostat se z objeti ř e k l i jsme, že nemuzes taKn 

Učitelka Luboše odtáhne za ruku. „ partnerem, který se 
t 0 P ^ bolí." . , . n t e n z i t y ) se objevuje ještě s jmym i g 2 y 

((Podobná akce (objetí a zvyšovaní i n t e n z i ^ ^ ^ f e a g u j e smíchem 
SI*ŽÍ také interakci neúspěšně ukončit, V 

(12.10.) Odchod na přestávku m oblékání - č. 20. 
^Předchozí interakci měl Olda * ° f ^ r p l i v e . 

se obouvají. Olda s e d í a kouká. Viktor p 
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Viktor obejme Oldu kolem krku a dá mu pusu do vlasů. Olda se odtáhne. 
((Reakce (odtáhnutí) může souviset s předchozím konfliktem. I akce (objetí a pusa) může 
souviset s konfliktem, jako snaha o podporu či politování. Podobná situace se objevuje 
znovu také po konfliktu, reakce je razantnější (odstrkování) - č. 64 (18.10.).)) 

134. (7.12.) Svačina 
Předchozí interakce: Viktor kouká kolem sebe a nejí. 
Uč: „Jez, Viktore! Nebo nepůjdeš ven!" 
Olda se zajímá: „Jo? Viktore, jo?" 
Viktor hučí: „ Jo, ven, jo, ven, jo..." 
Luboš chce Viktora pohladit, ten ho odstrčí. 
Luboš ho zkusí znovu pohladit, Viktor ho opět odstrčí 
m * . • . . - citQÝní nřínadům kdy akce (pohlazeni) i reakce (odstrčeni) zda se 
t Ä o C » t o Ä h Ä . s Zajímavá je zmê„a roU, k d y odm«á 
tělesný kontakt ten, kdo ho obvykle iniciuje.)) 

3.4 Spolupráce 
3.5 Rozhovor 
(Prázdné kategorie) 

3.6 Zájem 

3.6.1 Dávám n a j e v o zájem 
105. (22.11.) Hra ve třídě 
Viktor křičel a dělal hluk. 
Učitelka: „ Viktore, buď potichu. fcr/ce/. " 
Viktor zase křičel , , 0 dveře: „ Teď si nemuzes hrat, pr 
Učitelka ho vzala za ruku a osedla ho za 
Viktor stojí u dveří a kouká, jak ^ ^ 
Pak přijde do třídy a je potichu. Jde u 
Olda ho odhání: „Jdi pryč, stavím. s á m . N e c h a ho jit si hra 
Učitelka nijak nereaguje na to, ze v ik 

1°- (12.10.) Úvodní rituál 
Luboš sedí a nejde pozdravit. ^ 
Vč- •• Luboši, pojď se pozdravit. s c h o vané . 
L: "Nechci!" A{ d í v á se do země a ruce ma i t i v n í iniciativu 
Olda podává niku Lubošovi, t en sed id íva s y J d zajímavo P ^ j e 

((Podobná situace nastává ještě j e d n o u ^ ^ n t U ^ ) ) 
v souvislosti s negativním P « ^ ^ jen naplňováním rituálu.)) 
reakcí na žákův konflikt s učitelkou nebo j j 

2 8- (14.10.) Úvodní rituál 
Luboš sedí a nejde podat ruku. ^ 

„Luboši, pojď se pozdravit. 
••Nechci!" 

80 



Dan podává ruku Lubošovi, ten sedí, dívá se do země a ruce má schované. 
Dan se mu snaží i přesto podat ruku. 

Luboš se vrtí a dává najevo, že nechce dát ruku. 
Uč: „Dane, nech Luboše, když nechce." 
((Zajímavá situace, kdy odmítnutí pozitivní iniciativy není žákem přijato. Další akce už 
může být chápána jako negativní, protože nerespektuje odmítavou reakci. Zásah učitelky 
potvrzuje odmítnutí akce.)) 

3.6.2 Snažím se získat pozornost 
Prázdná kategorie 

4. Interakce NE - ANO 
Všechny uvedené interakce v této kategorii už byly zároveň začleněny výše (nejčastěji 

v kategorii č. 3 ANO - NE), protože schéma NE - ANO představuje jiný pohled na 
souvislost dvou situací (viz metodologie). 

3. (7.10.) Výuka 
Interakce, která bezprostředně předchází: Viktor přijde a štípne Oldu. 
Olda brečí, položí si hlavu na stůl a brečí. 
Uč: „ Viktore! Co mu děláš?" „ Oldo, neřvi, vždyť se ti nic nestalo. " 
V: „Hodnejja. " 
Uč.: „Nejsi hodnej. Štípnul si Oldu. " 
Viktor pohladí Oldu, Olda ho odstrčí. 
((Pohlazení (ANO) přímo navazuje na odmítnutí učitelkou a na brek (NE) jako potvrzení 
konfliktu. Může být snahou o omluvu či usmíření. Odstrčení (NE) může být odmítnutím 
tohoto typu komunikace nebo zmíněné snahy o usmíření (ANO).)) 

10. (12.10.) Úvodní rituál 
Luboš sedí a nejde pozdravit. 
Uč: „Luboši, pojď se pozdravit. " 
L: „Nechci!" 
Olda podává ruku Lubošovi, ten sedí, dívá se do země a ruce má schované. 
((Podobná situace nastává ještě jednou - č. 37 (17.10.). Jde o zajímavou pozitivní iniciativu 
reagující bez časové přestávky na negativní přístup žáka k úvodnímu rituálu. Možná tato 
iniciativa je reakcí na žákův konflikt s učitelkou jako povzbuzení nebo je jen naplňováním 
rituálu.)) 

21. (12.10.) Odchod na přestávku 
V předchozí interakci měl Olda konflikt s Lubošem kvůli oblékání -č. 20. 
Děti se obouvají. Olda sedí a kouká. Viktor plive. 
Viktor obejme Oldu kolem krku a dá mu pusu do vlasů. Olda se odtáhne. 
((Pozitivní akce (objetí a pusa) může souviset s předchozím konfliktem, jako snaha o 
podporu, politování nebo vyjádření pochopení. Tato návaznost není přímá, má časový 
odstup, takže toto vysvětlení nemusí odpovídat. Reakce (odtáhnutí) může také souviset 
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s předchozím konfliktem. Podobná situace se objevuje znovu, tentokrát hned po konfliktu 
- č . 64(18.10.).)) 

28. (14.10.) Úvodní rituál 
Luboš sedí a nejde podat ruku. 
Uč: „Luboši, pojď se pozdravit. " 
L• Nechci'" , , 
Dan podává ruku Lubošovi, ten sedí, dívá se do země a ruce ma schované. 
Dan se mu snaží i přesto podat ruku. 

Luboš se vrtí a dává najevo, že nechce dát ruku. 

Uč: „Dane, nech Luboše, k d y ž j e ř í m 0 n a negativismus při ranním 
( Obdobná situace, kdy^pozitwní ^ ^ r J ™ ^ i t i v n í i n i c i a t i v y n e n í ž á k e m 

rituálu. Zajímavé je Pokmčovani ^uace , R y nerespektuje odmítavou 
přijato. Další akce už muze ^ ^ ^ T l k c e přesvědčit spolužáka a přimět ho reakci. Nebo jako snaha opakovamm poziuvn. f 

k pozitivní reakci, tedy zároveň splněni ukolu.)) 

86. (10.11.) Cvičení mezi částmi výuky 
Luboš sedí stranou a nejde cvičit. 
Viktor tahá Luboše za ruku, aby šel za ostatními. 
Luboš se vzpírá tělem. 
Uč: „Luboš nechce cvičit." 
Viktor n e c h á Luboše sedět. . druhého do společné činnosti (NE), která 
((Jde o pozornost věnovanou nezapojeni ^ i t i v n í (ANO), i když manipulace může 
pokračuje výzvou, kterou můžeme povazov p u t { ^ ^ z y y p o d p o f í u č i t e l k a 

vadit (spíše tedy ANO+NE nebo NE). Pnjeti 
vysvětlením a přijetím faktu, že žák se nechce zapojit.)) 

116. (30.11.) P ř e d ú v o d n í m rituálem 0 , n l l t k o u směrem k židli, zřejmě aby si sednul. 
Dan drží Oldu za ramena a hýbe s nim jako>putkou 
Olda se nejprve nechá, zdá se, že to bere jako hru. 
pak se ale začne vzpírat tělem a řika: „Nee ^ s p í š e dojem negativní, protože 
((Fyzická manipulace se obtížně hodnou, V q z á r o V e ň jí můžeme v této situaci 
zasahuje do osobní zóny a volnosti ponynu ^ N á s l e d u j e n ejprve přijetí akce 
chápat jako hru (jakoby loutka) či v y z v u Kn j ^ ^ ž e jde o negativní 
(ANO), které se v průběhu změní na odmítnu 
iniciativu, pak vidíme interakční schéma inu 

132. (7.12.) Situace během učení u uklizenou, danou do pořádku. 
Dušan jde k tabuli a dá ji nahoru. Zda se zeji chce ^ ^ ^ ^ ^ pozoruje reakce 

Luboš si toho všimne, jde a dá žemu to vadí. 
Dušana. Zdá se, že to dělá naschval, protože v/, 
Dušan dá tabuli zase nahoru. 
Luboš zase dolů. 
Dušan začíná brečet. o m í t a n á 
Pan jde a dá tabuli nahoru. Pak pohladí Dušana. 
Luboš už toho nechá. m ů ž e m e chápat jako NE - A N a Reaguje na 
((Tento zásah spolužáka do konfliktu, ^ vyřeší. A ješte 
Emocionální reakci v rámci konfliktu K ^ pa tie.)) 
°tykem projeví pochopení druhého, politováni c y 
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134. (7.12.) Svačina 
Předchozí interakce: Viktor kouká kolem sebe a nejí. 
Uč: „Jez, Viktore! Nebo nepůjdeš ven!" 
Olda se zajímá: „Jo? Viktore, jo? " 
Viktor hučí: „Jo, ven, jo, ven, jo... " 
Luboš chce Viktora pohladit, ten ho odstrčí. 
Luboš ho zkusí znovu pohladit, Viktor ho opět odstrčí. 
((Interakce je podobná ostatní případům, kdy pozitivní akce (pohlazení) následuje přímo 
po konfliktu. Může se jednat o projev sympatie, povzbuzení či politování.)) 

83 



3.5.2 Skupina dětí ze základní školy 

Účastníci výzkumu: 
Aleš (A) - 1996 (přibližně 9 let) 
Emil (E) -1996 
Oskar (O) -1996 
Tonda (T) - 1995 (přibližně 10 let) 
Zuzka (Z) -1996 

Další zasahující děti: 
David, Matěj, Petr, Simona, Tamara 

Další zasahující dospělí: 
Třídní učitelka (Uč) 
Cizí učitelka, dozor 

Unterakce ANO - ANO 

1.1 Společná hra 
a) hra s předměty přestávce hrají s mobily. 
8. (27.9.) Aleš s Davidem a Petrem si u v 

23. (13.10.) Přestávka beyblady" (hračka na způsob káči). Je 
Pět kluků (téměř všichni kluci ve tride) iinrj „ o s t a t n í s t o j í k o lem a sledují. Střídají 
mezi nimi i Aleš a Tonda. J e d e n vždy roztoči 
se, hodně točí Aleš, kterému hračka asi pato. 

73. (25.11.) Přestávka , m u s v û j mobil a pouští různá zvonění. 
Zuzka sedí u lavice u jednoho kluka. Ukazuje m 
Kluk vypadá, že ho to zajímá. 

54. ( H . H . ) Přestávka k l u k e m , Se kterým si j iž prohlížela látky na 
Zuzka si prohlíží fotky na nástěnce s jedni 
výstavce. 
Přijde k nim Emil a dívá se na fotky s mmu 
Není vidět žádná odmítavá, ani pozitivní reaK 

83. (25.11.) Přestávka . Fmilovi. 
Matěj rozdává karty sobě, Tondovi a Emilov 
Matěj vysvětluje pravidla hry. , d u i í hru. 
David a ještě jeden kluk stojí u lavice a sleduj 

b) hra bez předmětů 
9- (27.9.) Přestávka vidět začátek. 
Zuzka si hraje s Tondou a Tamarou^ Nebyl 
Čuzka hraje malé dítě/mimino, Tamara j 
T°nda honí Zuzku. 
Vypadají spokojeně. 
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14. (27.9.) Přestávka 
Skoro všichni běhají a honí Aleše, začátek je neznámý. 
Ve třídě je díky honičce velký hluk. 

41. (11.11.) Přestávka 

Oskar běží, honí se s Matějem. 
((Další honička těchto žáků - č. 26 (13.10.). Honičky jiných žáků: č. 71 (25.11.) - Aleš 
s Davidem, č. 72 (25.11.) - Tonda s Alešem.)) 

1.2 Pomoc 
a) pomoc na výzvu 
33. (13.10.) Situace v hodině 
Emil nemá tuž a špejli. 
Učitelka se ptá, zda někdo nemá pomůcky navíc. 
Tonda rychle nabídne špejli a tuž, je první. 

b) pomoc bez výzvy 
44. (11.11.) Situace v hodině 
Učitelka se ptá holky, která sedí za Emilem: „Čím dělíme, když chceme osminu?" 
Holka mlčí. 
Emil se k ní otočí a pošeptá ji odpověď. 
Učitelka na to nereaguje. Není poznat, jestli si toho všimla, nebo ne. 

77. (25.11.) Při společné práci dojde řada na Zuzku. 
Zuzka zdá se klidně prohlásí: „Nevím, co děláme." 
Učitelka zopakuje jen zadání. 
Holka sedící před Zuzkou jí ukáže v učebnici, co přesně má dělat. 

1-3 Komunikace dotykem 
1*4 Spolupráce 
Prázdné kategorie 

1.5 Rozhovor 
a) d í t ě - d í t ě 
6- (27.9.) Situace v hodině 
Aleš se dívá na Petra: „Ukaž!". » Reakce vyznívá trochu jako chlubeni. 
petr: „Mám velkou násobilku (heč ... m í s t 0 

Aleš už nic neříká. Pozoruje ho, jak si sedá na j 

7- (27.9.) Přestávka . . . . T o je úplně nejposlednější druh." 
Franta se dívá na Emila, ukazuje mu * J 
Emil sleduje Frantu a krátce mu odpoví. Pak ja v 
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30. (13.10.) Přestávko 
Zuzka si povídá s jednou holkou. 

M si přesednou dohromady na další hodinu. 
32. (13.10.) Během hodiny je vidět, žc si Zuzka se zmíněnou holkou povídají. 
Je vidět, že Zuzka něco vybarvuje a přitom vypráví. 

35. (13.10.) Situace v hodině 
Tonda jde za Alešem a něco mu vypráví. 
Aleš nijak nereaguje, maluje dál. 

51. (11.11.) Přestávka . , 
Zuzka jde za jedním klukem, povídá st s nun. 
Pak se jdou podívat na výstavku, kde jsou různé rozpustné a nerozpustné látky. 
Stojí tam spolu chvíli a povídají st. 

80. (25.11.) Přestávka . . , « 
Aleš jí. Emil za ním přijde a poprosí ho: „Dej mi prosím. 
Aleš začne kousek odlamo^at: den ještě dvakrát. Jeden případ je 

její př i je t í -č . 88). 

b) víc dětí 
2. (27.9.) Ve třídě před první hodinou s i povídají. 
Aleš stojí v hloučku tří kluků (mezi nimi t Oskar a i ona ; 

37. (11.11.) Přestávka . Povídají si. 
Hlouček holek stojí u lavice, u nich je i Zuzka rov j 

38. (25.11.) Přestávka ,, . . „ hrnie s; s hračkou, 
^edchozí interakce: Emil přijde k cizí lavici a hraje 

Zavolá: „Matěji, pojď sem. " 
Matěj hned přijde. 
Oskar přijde za ním. . 
39. Stojí Oskar, Emil a Matěj a povídají si. 

(».li.) Přestávka . T o n d a , Matěj a David). 
Čtyři kluci stojí v hloučku a povídají si (Oskar, 

All* ' 9 , ) Ve třídě před první hodinou 
: s e rozhlíží a říká (pro všechny ve třídě): „Ty jo, tady jsou samy holky! Tři holky a 

K ? h o , k °k luk" 
k s e bránil (spíšpotichu a opatrně): „Já nemám dlouhé vlasy." 
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Žádná holka nereagovala, podívaly se na něj, ale nic neřekly ani nenaznačily. 
((Zajímavý případ: Zájem není zaměřen jako v ostatních případech na někoho konkrétního. 
Můžeme to chápat jako provokativní poznámku směrem k holkám nebo k účesu jednoho 
kluka.)) 

1.6.1 Dávám najevo zájem 
a) záiem o druhého fj<»h" společnost) 
18. (27.9.) Situace po zvonění před příchodem učitelky 
Oskar běhá ke dveřím a ode dveří, mává na Erika, aby šel za ním. 
Emil nejde, ale dělá hluk a běhá po třídě. 
Zdá se, že je to taková hra, dobrodružství. 
((Podobná interakce ještě jednou, ale partnerem je někdo jiný - č. 62 (11.11.).)) 

20. (27.9.) Tamara se dovolila a přesedla si od Tondy k Zuzce. 
Nešlo zjistit, jestli to byla její iniciativa nebojí Zuzka vyzvala. 

30 (13 10 ) Zuzka si povídá se Simonou. Pak si přesednou dohromady na další hodinu. 
Učitelka (učitelka na výtvarku, ne třídní) přijde do třídy, Zuzka se jí jde zeptat. 
Uč: „To takhle nejde. Nemůžete si nejdřív přesednout, a pak sejit dovolit. Pnste se musíte 
nejprve zeptat, a pak to teprve udělat." 

31. (13.10.) Emil s Davidem se dovolí u učitelky na výtvarnou výchovu a sedí spolu. 
Nešlo zjistit, kdo s návrhem přišel. 

38. (11.11.) Přestávka 
Emil přijde k cizí lavici a hraje si s hračkou. 
Zavolá: „Matěji, pojď sem." 
Matěj hned přijde. 
Oskar přijde za ním. 

41. (11.11.) Přestávka , Untxiprn 
Předchozí interakce: Oskar běží, honí se s Matějem. 
42. ( l l . l l . ) Emil stojí u cizí lavice. Vola: „Matěji. 
Matěj běží dál. 
Emil znovu volá: „Matěji, pojď sem. 
Matěj přijde. , . • « 
Emil mu ukazuje hračku: „Hele, jak: jede na to 
Matěj se podívá: „Hm..." a jde pryc. Znovu jae 
Emil znovu volá: „Matěji." 

b l záiem o činnost druhého 

23. (13.10.) Přestávka „ . , { • v e t ř í d é ) si hrají s „ beybladey " 
Předchozí interakce: Pět kluků (temer všichni kluci 
(hračka na způsob káči). . • n„ kevbladea". 
24. (13.10.) Emil přiběhne a něco křičí, ukazuje „ y 

46. ( H . H . ) Učitelka chce něco vypočítat od Matěje. 
Matěj mlčí. 

w ^ * °dpmiď-
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47. (11.11.) Samostatná práce 
Emil se rozhlíží po třídě. Zdá se, že sleduje ostatní děti. 
((Podobná situace při společném zpívání. Více směřuje pozornost k lavici Oskara a Matěje 
- č . 64 (11.11.).)) 

78. (25.11.) Situace v hodině 
David se hlásí a srandovním hlasem se ptá směrem k učitelce: „Můžu jít já k tabuli na 
poslední příklad?" 
Učitelka ho buď neslyší, nebo si ho nevšímá. 
Aleš ho slyší a zasměje se. 
Působí to ne jako posmívání, ale jako přijetí humoru. 
((Smích jako reakce na určitou akci - je to neobvyklý projev zájmu? Je to projev vnímání 
akce druhého a reakce na ni, ačkoli nebyla akce zaměřená přímo na reagujícího žáka. 
Z tohoto hlediska to můžeme považovat za projev zájmu.)) 

79. (25.11.) Přestávka 
Matěj si v lavici hraje s kartami. 
Aleš si toho všimne a prohlásí: „Ty máme taky." 
Zní to trochu, jakoby se Matěj chlubil, a Aleš mu řekl, ze to není nic zajímavého. Ale Matěj 
se nechlubil. 

Sn^fm se 71'skat pozornost 
10. (27.9.) Přestávka . 
Cizí učitelka vejde do třídy: „Je tu učitelka/ ts 
E: „V žádným případě, ta se nám schovala, hrajeme na schovku. 

16. (27.9.) Po prvním zvonění (to znamená, že ještě není hodina, ale mají si jít připravovat 
věci na další hodinu) . . ^ ^ fW, 
Emil najednou hrozně zařval ve třídě a pak i ven ze tndy. 
Všichni se na chvíli zarazili. . 
Nikdo nereaguje. Jen se podívají a dělají si dal svoje věc, 

Nebyl žádný viditelný důvod. n * V y p a d á t o j ako mechanismus 
((Podobná situace se objevuje ještě jednou - č. 75 ^ o . i i.) yp 
na upoutání pozornosti.)) 

19. (27.9.) Emil dělá hluk a má poznámky, i ^ f * " » ™ * * 
Dívá se po třídě. Zdá se, že o č e k á v á odezvu ostatních 
((Podobná situace se objevuje ještě jednou - č . 92 (25.11.).;; 

21. (27.9.) Samostatná práce při prvouce u 

Uč: „Namalujte, čím vším člověk z n e č i š ť u j e prostředí. 
Emil ukazuje obrázek ze svého místa ostatním. Zda se, 
U: „Emile, nebav třídu." 
Žádné dítě na Emila nereaguje. 

25. (13.10.) Přestávka . . t s trintýz." 
Emil se převléká a říká: „Rychle, nechci tady dělat stnpty 
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Říká to nahlas a běhá po třídě. 

84. (25.11.) Přestávka 
Aleš si sám hraje, točí se dokola. 
Ptá se Davida: „Davide, umíš se takhle roztočit pomocí nohy?" 
David se na něj podívá, zakroutí hlavou. Pak dál pozoruje karetní hru. 

2. Konflikt t N E - N E ) 

2.1 Řeší sami účastníci 

((V obou^pHpadech nejde úplně o řešení konkrétního současného problému, ale spíše o 
dlouhodobější tendence. Oba se dotýkají jednoho žáka a vypovídají o tom, jak je vnímaný 
ostatními.)) 
89. (25.11.) Přestávka 
David prohlásí o Tondovi: „Dubský čumí." 
Tonda za ním jde: „Proč se mnou nechceš kamarádit/ 
D: „Chci, ale ty si pak začneš..." 
T: „Ne, já nezačínám." 
D: „Ale začínáš." 
Dál debatují, ale nejde už rozumět. 

90.(25.11.) Po nějakém konfliktu „„ 
Aleš chytne Tondu a výhružně se zeptá: „Budeš bouchat? 
Tonda: „Ne." Vypadá, že se bojí. 
A: „A provokovat?" 
T: „Nevím." 
Aleš ho pak pustí. 

2d_. 2 Agrese 
álslovní agrese 
U.(27.9 .) Přestávka 
Emil přijde k Petrovi: „Co je?" y - vidět žádný důvod. 
Vypadá to jako provokace, konfrontace, ačkol 
P: „S tebou se nebavím, bereš drogy. 
E: „Ty jsi debil." 

27. (13.10.) Přestávka 
Petr vrazí do Emila, zdá se, 
Emil se na něj oboří: „Co děláš, tlustoprde. 

(11.11.) Přestávka u ž j e h o d i n a . " 
ramara říká klukům, co běhají, „ u z j 
Emil se na ní oboří: „Ty hodino! 
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b) fyzická agrese 
S3. (11.11.) Přestávka 
Tonda honí Matěje. 
Emil na něj něco křičí, ale není mu rozumět. 
Tonda ho doběhne, chytí ho za tričko a začnou se prát. Vypadá, že je Tonda silnější. 
Není vidět důvod honičky, ani rvačky. 
((Podobná situace se objevuje ten samý den - č. 60. V této interakci to vypadá, že se Matěj 
Tondovi vysmívá).) 

57. (11.11.) Přestávka 
Zuzka utíká před Tondou a volá: „Pozor, honí mě smraďoch roku." 
Pak Zuzka jde a shodí mu věci z lavice na zem. 
Tonda jde k její lavici a naznačuje, že shodí její věci. 

58. (11.11.) David a Matěj předvádí, jak se Tonda pere, křičí na něho. 
Emil se přidá, taky předvádí a křičí. Posmívají se mu, že vypadá směšně, možná že se 
neumí prát... 
Tonda jde k věcem Matěje, naznačuje, že je shodí: „Nech toho, už se mi nebudeš 
posmívat." 

68. (25.11.) Přestávka (po první hodině) 
Emil si hraje s metrem. Švihnul Tondu do obličeje. 
Tonda se chytne za oko, dává najevo, že ho to bolí. 
Emil s Matějem se smějí. 
Tonda jde k Emilovi a naznačuje, že ho praští. 
Emil se kryje: „Já tě neviděl." Vypadá to, že se Tondy bojí. 
Tonda naznačí bouchnutí pěstí, pak odejde. 
Když odejde, Emil se ho chystá znovu švihnout metrem. 

2il3_Ústup 
j*7- (11.11.) Přestávka 
pouček holek stojí u lavice, u nich je i Zuzka. 
^ i jde Emil a řekne Zuzce: „Vypadni!" Zdá se, že není žádny důvod. 
Z "Ty vypadni!" 
Zuzka jde pryč, jde směrem k oknu. 
Ettul jde za ní: „Vypadni!" 
Zuzka jde ještě dál, zůstane stát až u okna. Kouká z okna 
(První pokus o řešení byl verbálně agresivní. Ale hned následovalo chovaní, ktere by se 

d a ] o nazvat ústupem. Žákyně vyřešila konflikt tím, že poslechla agresora.)) 

^ ^ E m o c i o n á l n í reakce 
rázdná kategc íone 
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2.1.5 Žádná reakce 
69. (25.11.) Přestávka 
Emil švihnul Tondu, vypadalo to, že ho švihne ještě jednou, (viz č. 68) 
Matěj, který je vlastníkem metru, přijde k Emilovi: „Nedělej to tím metrem, ať ho 
nezničíš." 
Emil si ho nevšímá. 
Není vidět, jestli ho neslyšel, nebo slyšel a ignoruje. 

70. (25.11.) Emil najednou hodí metr na zem a jde pryč. Zdá se, že už ho to nebaví. 
Matěj vypadá naštvaně: „Neházej s tím." 
Emil ho slyší a odpovídá: „Bia, bia..." 
Matěj už na to nijak nereaguje. 

82.(25.11.) Přestávka 
Zuzka si sama hraje s mobilem. Pouští si různá zvonem. 
Emil si toho všimne a posměšně to komentuje: Ma starý Siemens. 
Aleš se připojí: „To jsou teda hezký písničky." Zrn to jako trame. 
Emil: „Vypni to!" 
Zuzka na to nereaguje a hraje si dál. 

2.1.6 Vyjádření vlastnídmánUlázorů 

59. (11.11.) Přestávka c f n t k a m i u k a z u j í n a něco a smějí se. 
Několik kluků stojí u nástěnky s fotkami, uk j 
Vypadá to, že se smějí Emilovi. vvsvětlit. Křičí, jakoby se snažil všechny Emil začne křičet. Zdá se, že se jim snazi neco vy 

Přebýt. 

73. (25.11.) Přestávka . dnoho kiuka. Ukazuje mu svůj mobil a pouští Předchozí interakce: Zuzka sedí u lavice uj 
různá zvonění. u 

Kluk vypadá, že ho to zajímá. P r e j n o v á Nokie a je to starý Siemens. 
74. (25.11.) Všimne si toho Matěj "c0 Jžje úplně z módy. 
Zní to posměvačně, jako že se Zuzka cniu 
Z: „Ne, ne." 
Matěj neustoupí: „Náhodou jo." 

j^XŽádost o zásah učitelky 
ťrázdná kategorie 

p'2 Zasahuje spolužák 
razdná kategorie 
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2.3 Zasahuje učitelka 
a) prevence 
67. (1 l . i i . ) Společné čtení 
Emil čte nahlas, přeřekne se. 
Zuzka na to reaguje: „Kobliha, ha, ha." Zní to spíšposměvačně 
Uc: „Zuzko!" 

43. (11.11.) Situace v hodině: vymýšlení vět na slova, bít " a být " 
Oskar: „Budu bít Tondu." " ' 
David: „Chci bít Tondu." 
Uč: „Tohle se mi nelíbí. Zase tam figuruje ten Tonda." 
David: „Ale já nemyslím tohohle Tondu." 
Uč: „To je jedno. Nebudeme vymýšlet pořád jedno jméno. O tomhle isme mluvili WW« 
*yjsi tady, Oskare, nebyl, ale ty, Davide, ano." vm včera. 

zásah kvůli absenci obrany před ubližováním nebo kvůli žádosti dítěte 
36. (13.10.) Situace v hodině 
Zuzka kopla Tondu. Zdálo se, že bezdůvodně. 
Tonda to řekl učitelce. 
Uč: „Proč jsi ho kopla?" 
p »Protože... protože mě pořád otravuje, vždycky otravoval." 
Uč: „Ale teď ti nic nedělá." 
Z: „Už to nebudu dělat, když na mě nebude šahat." 
r : »Ona si nechce na mě (na můj sešit) položit sešit." 
UČ: „Budeš si těžko hledat kamarády, nebude to jimi, ale tebou. Vymýšlíš si zvláštní 
důvody, proč s někým nesedět." 

j!5- (11.11.) Situace v hodině 
Holka, která sedí před Zuzkou, jde k učitelce a něco jí řekne. 

„Zuzko, neotravuj!" 
»Já jí nic nedělám." 

76- (pokračování řešení interakce č. 68) (25.11.) Situace v hodině: 
Učitelka přijde do třídy. 
'onda jde hned za ní a řekne jí o tom, jak ho Emil švihnul. 
učitelka přijde k Emilovi a zvýšeným (zdá se i rozčileným) hlasem se ptá: „Ty jsi zase 
j ihnul Tondu do oka?" 
T

 vypadá zaskočeně: „Já si hrál a on tam stál." 
U č : „Aha, takže když já si budu hrát s pravítkem, tak tě s ním praštím přes hlavu, nebo jak 
Sl

v
to Představuješ? O přestávce si půjdeš stoupnout ke kabinetu. Tam budeš stát celou 

Přestávku, dnes celý den. Když se neumíš chovat..." 

2 ^chovné a normativní působení 
I 1 (27.9.) 

hnci hodiny je společný zpívání písničky, kterou se zřejmě nedávno děti učily. Učitelka 
QpelVe, aby se děti snažily, aby mohly jít o tělocviku cvičit. Když to budou kazit, budou 
P

?
racovat ve třídě. 

j£zka to zkazila a komentovala: „Já nechci chodit na tělocvik." 
í r : „Ale my chcem." (ozývá se více dětí) 
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Uč: „Ale to je problém. Někdo nedělá to, někdo něco jinýho. To takhle nejde, musíme 
dodržovat nějaký pravidla." 

2.4 Konflikt dítě - učitelka b o u c h a t d o w a p a k s e c h y t n e z a 
12. (27.9.) Emil se při určíte činnosti pn n 0 Q 1 " n 

ucho. Polaačuje v bouchání. Nikdo si ho nevšímá. Pak zvětši silu. 
Uč si ho všimne: „Dávej pozor!" 
Emil se pořád bouchá. , „ .. 
Učitelka k němu přijde, chytne mu ruku a položí j i . 
Emil už nepokračuje. 

14. (27.9.) Přestávka honí Aleše, začátek je neznámý. Předchozí interakce: Skoro všichni běhají a non 
Ve třídě je díky honičce velký hluk. z a s t a v í b ě h á n í j ž e s e mají 
15. (27.9.) Cizí učitelka (dozor na chodbě) vej 

uklidnit. ,.y x . „ « ^ohlášení bez viditelného kontextu, spíš jako Emil prohlásí nahlas: „Moji rodiče šukaji. (prohta 
reakce na zásah cizí učitelky) n a t zda to slyšela či nikoliv. 
Učitelka na to nijak nereaguje, nem p o z n á , o r n o s t i negativní cestou.. .)) 
((Věta působí jako šokování, provokace, upoután p 

40. ( H . H . ) Ve třídě o přestávce zazvoní telefon. 
Přijde dozor z chodby, aby to vzal. ^ t e l e f o n « 
Emil řekne nahlas směrem k učíte ce. „ j u p 0 známku. 
Učitelka vyřídí telefon a odejde. Nereaguje na bin 

65. (H.H. ) Společné zpívání ctrká si při tom ruku do kalhot. 
Emil stojí a předvádí obsah písničky, strká si P 
Dívá se přitom na Oskara. t r e s t ) : „Tak pojď, Emile, zazpívat tuhle 
Učitelka po písničce vyzve t m 

S C t e s t ^ e , j d e a začne z p í v a t , ^ ^ ^ í ^ o je P r ^ p n tom 
Učitelka ho chvilku nechá, pak ho p o s k sednout y ^ ^ r t y t 0 n e b u d e s u m e t . 
děláš blbosti. Pak budeš někde v prirode, všicnn 

(11.11.) Přestávka r h v t l s e za pusu. 
bavid řekl sprosté slovo v rámci hry. uy } a s l y š e [ a to. 
Shodou zrovna přišla do třídy azi \adyr 
V* „ V mojí třídě za to děti klikujou. Zavedem 
Üovid: „ Učitelka už to zavedla: 

«Jo? Tak kolik kliků si udělas. .. „Ani jeden." 
stál a poslouchal je, na otázku zareagov 

Učitelka na to nereagovala a odešla. 
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3. Interakce ANO - NE 

3.1 Společná hra 
13. (27.9.) Situace v hodině 
Zuzka hází papírek po Tondovi a Tamaře. 
Tonda ho hodí po Zuzce zpátky. 
Učitelka se na to dívá a řekne: „Poslední varování. Kdo něco hodí, hrozí vám opsání 
celého textu." 
Z: „On to po mně házel." 
Uč: „Ale ty sis začala." v 

((Není jednoznačné, jestli je to hra nebo konflikt od začátku. Zvolila jsem vyklad, ze jde o 
hru, která se kvůli zásahu učitelky změní v konflikt. Protože kdyby učitelka nezasáhla, 
vypadalo by to jako hra či pošťuchování.)) 

28. (13.10.) Přestávka 
Emil manipuluje fyzicky s Matějem, hýbe s ním. 
Nejdřív se to Matějovi líbí, pak se snaží dostat ze sevřeni. Nejde mu to. 
Emil nereaguje na Matějovu snahu. 
Zdá se, že to nevnímá nebo nerespektuje. . 
((Ze začátku byla pravděpodobně spokojenost na obou stranach, pak jednomu uz akce 
vadila.)) 

AUU^fcZlaÍ^Aleš nabízí kousek sýra Davidovi, nabízí Ho ,ak, aby po nén, mase, 
David skákat. 
David skáče po jídle. Vypadá, že ho to baví. 
Přejde to do honičky, kdy Aleš utíká před Davidem. 
87. (25.11.) Postupně se přidají další děti (Emil, T o n d a , ješte jeden kluk). 

T ^ f t Ž w n e m ^a e čuTe1^e^ S n ím bude prát. Zdá se, že je to v rámci hry. 

Tonda spadne na zem, leží a naznačuje, že ho to bolí. 
Aleš na Tondu ještě šlápne. neodhadl. Aleš na to reagoval agresivním 
((Aleš chtěl možná hru ukončit, coz 1 onda asi neuuna 
odmítnutím.)) 

3.2 Pomoc 
3*3 Komunikace dotykem 
3*4 Spolupráce 
3*5 Rozhovor 
Prázdné kategorie 

Zájem 

^ŽJ-Dávám najevo zájem 
29- (13.10.) Přestávka 
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Oskar, Emil, Matěj a další kluk se drželi ve skupině kolem ramen: „Budeme parta." 
Tonda jde k nim a chce se přidat, ale nedovolí mu to. 
Čtvrtý kluk naznačuje pohyb pěstí na Tondu. 

48. (11.11.) Situace v hodině 
Oskar nese učitelce ukázat sešit. Jde kolem Tondy. 
Tonda mu něco řekne. 
Oskar: „Buď zticha." 

52. (11.11.) Přestávka 
Tonda jde k lavici, kde sedí čtyři holky. 
Jedna z nich ho hned naštvaně osloví: „Co sem chodíš, sem vůbec nesmíš." 

80. (25.11.) Přestávka 
Předchozí interakce: Aleš jí. Emil za ním přijde a poprosí ho: „ Dej mi prosím. " 
Aleš začne kousek odlamovat: „ Ulomím ti kousek. " 
81. (25.11.) Aleš si všimne, že na ně Tonda kouká: „Ty nekoukej! Dojdi š i je koupit." 
T: „Kde je prodávají?" 
A: „V každým obchodě, ale musíš mít peníze." 

(Působí to, že Aleš klade důraz na peníze, jakoby se posmíval Tondovi, že je nemá.) 

91. (25.11.) Přestávka 
Tonda jde k Alešovi a Davidovi, lehne si před ně na zem: „Já chci tahat po zemi." 
Aleš i David do něj trochu kopnou. Pak naznačují větší sílu kopnutí a šlápnutí na Tondu. 
Přijde Matěj a přidá se k naznačování útoků. 
93. (25.11.) Situace v hodině: Učitelka vyzve děti k vytvoření skupinek, pokud chtějí něco 
zPívat před třídou. 
Jeden kluk a dvě holky se spolu domlouvají, že by něco předvedli. 
Zuzka jde k nim: „Můžu s várna?" 
^ěkdo z nich: „Ne." 
Zuzka nic neřekne a jde zpátky na své místo. 

Snažím se získat pozornost 
Prázdná kategorie 
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4. Interakce NE - ANO 
Všechny uvedené interakce v této kategorii už byly zároveň začleněny výše, protože 

schéma NE - ANO představuje jiný pohled na interakce (viz metodologie). 

80. (25.11.) Přestávka 
Předchozí interakce: Aleš jí. Emil za ním přijde a poprosí ho: „Dej mi prosím. " 
Aleš začne kousek odlamovat: „ Ulomím ti kousek. " 
81. (25.11.) Aleš si všimne, že na ně Tonda kouká: „Ty nekoukej! Dojdi š i je koupit." 
T: „Kde je prodávají?" 
A: „V každým obchodě, ale musíš mít peníze." 
(Působí to, že Aleš klade důraz na peníze, jakoby se posmíval Tondovi, že je nemá.) 
((Na pouhý oční kontakt (ANO) reaguje žák negativně a agresivně (NE), na což reaguje 
druhý žák otázkou (ANO). Touto otázkou může zabránit další eskalaci konfliktu.)) 

89. (25.11.) Přestávka 
David prohlásí o Tondovi: „Dubský čumí." 
Tonda za ním jde: „Proč se mnou nechceš kamarádit?." 
D: „Chci, ale ty si pak začneš... 
T: „Ne, já nezačínám." 
D: „Ale začínáš." 
Dál debatují, ale nejde už rozumět. 
((Tato interakce je jedinou, která odpovídá schématu negativní iniciativa - pozitivní 
reakce. Na slovní agresi reaguje žák neagresivní otázkou. To můžeme chápat jako 
zabránění vzniku konfliktu. Zároveň to můžeme chápat jako konstruktivní řešení konfliktu 
(viz kategorie č. 2.1.1 Dohadování). 
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3.6 Interpretace výsledků 

3.6.1 Skupina dětí z pomocné školy 

1. Interakce ANO - ANO 

1.1 Společná hra 

Často se vyskytuje záiem o hru ostatních dětí a snaha o zapojení. Ze záznamů vyplývá 

že se děti společné hry neúčastní tradičním způsobem. Přesto v některých případech 

projevují radost ze hry (viz záznam č. 8 (7.10.), 23 (12.10.)). Někdy se věnují jiným hrám, 

což může vypovídat o tom, že jim „nepravé" zapojení nevyhovuje. Ale negativní reakce 

jako projev této nespokojenosti jsem nezaznamenala. 

„Pravá" společná hra dvou dětí, tedy hra, kdy si dvě děti samy hrají a střídají se bez 

zásahu učitelky v určité činnosti, se objevuje minimálně (zaznamenán jen jeden případ, č. 

55 (18.10.)). Objevují se případy, kdy děti (či jedno z nich) projeví zájem o společnou hru, 

ale pak některé dítě v průběhu hry udělá něco negativního (viz kategorie č. 3, např. č. 46 

(17.10.)). V některých situacích má dítě zájem si hrát samo, ale okolnostmi je nuceno do 

hry ve dvojici. Například při hře na zahradě, kdy jsou děti nuceny střídat se o jeden míč. 

V této situaci dětem chybí dovednost střídat se, kterou nahrazuje vychovatelka svými 

zásahy a podporou. 

Společná činnost se objevuje v jiné podobě, než jakou mívají obvyklé hry (sezení na 

lavičce, procházení se). V tomto případě se objevuje i neverbální výzva k aktivitě. 

Pozitivní začátek pak v průběhu narušuje typický projev jednoho žáka (štípání, kousání), 

ť'm pádem tyto interakce spadají do jiné kategorie (kategorie č. 3 Konflikt v průběhu). 

Zdá se, že je pro děti snadnější přidat se ke hře skupiny dětí, než k jednotlivci. Naopak 

se stává, že paralelní průběh her jednotlivců končí konfliktem (viz dále). Společná činnost 

^ ' n á spokojeností účastníků, aleje narušena „zlozvykem" jednoho z nich. 

1*2 Pomoc 

Terno typ interakce se objevoje několikrát (bez výzvy i na výzvu). Podobné jako o 
sPolečné tay jsou i u tohoto typu interakee určité „neúspěšné" pokusy (viz kategorie č. 3 

Konflikt v průběhu). Jen pro představu o četnosti můžeme uvést poéet téehto interakeí: 

V š n é (3), neúspěšné (6, z toho u dvou sporná pozitivní iniciativa). Je vidět, že se jedná o 

« ' « . o s , relativně ojedinělou. V jednom případě se zdá, že žákyně očekává pozitivní 
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reakci ze strany učitelky. Její prosociální chování může být motivováno více snahou získat 

ocenění učitelky než snahou pomoci spolužákům. Přesto navenek její chování má pozitivní 

a přijatelnou podobu. Druhý případ reaguje na odmítání úkolu v rámci ranního rituálu, 

spolužák sám iniciativně znovu nabízí daný úkol, což je přijato. Výskyt tohoto typu 

interakcí vypovídá o vnímání druhého a reagování na vzniklou situaci, neúspěšné pokusy 

mohou vypovídat o zvolení méně vhodné iniciativy. 

1.3 K o m u n i k a c e d o t y k e m 

Dalsl typ představuje fenomén dotvku. Jeho význam je složitější, protože se někdy pojí 
S negativním zásahem (štípání). Interakce, které proběhly bez kontliktu, jsem zaznamenala 

jen dvě, což vypovídá o jejich výjimečnosti. V obou případech šlo o objetí po příchodu 
dítěte do třídy, tedy snad o projev radosti ze „shledání". Konflikty vyvolané snahou o 

tělesný kontakt lze rozdělit na dva typy: odmítnutí rovnou a odmítnutí po zvětšení intenzity 

kontaktu. 

Otázkou zůstává, o čem vypovídá snaha o tělesný kontakt? Přináší něco vysloveně 

pozitivního neboje spíš znakem nedostatku jiných adekvátnějších dovedností? Tyto otázky 

lze odpovědět jen částečně a bez možnosti odpovědi ověřit. Vypovídá to o zájmu dětí o 

kontakt s druhými. Může to být znakem neexistence jiných dovedností (např. verbální 

omluva, verbální povzbuzení), zároveň ale může tělesný kontakt tyto nedostatky dobře 

kompenzovat. Může se jednat i o znak vřelosti, kterou Fontana považuje za důležitou 

součást sociálních dovedností (viz teorie, Fontana, 1997). 

1-4 Spolupráce 

Interakce tohoto typu jsem nezaregistrovala žádné. Jeden případ na první pohled mohl 

Opadat jako spolupráce (č. 18 (12.10.)), ale z dalšího chování dětí se dalo soudit, že se 

jedná spíše o paralelní aktivity (děti se nijak nedomlouvaly). Z dalších interakcí (např. 

konflikty během hry) můžeme usuzovat, že je pro děti obtížné se střídat. Pokud spolupráci 

Považujeme za složitější proces, můžeme předpokládat, že by děti v takové interakci 

neuspěly. Zároveň se můžeme domnívat, že učitelky nezkouší prvky spolupráce vnášet do 

vyučování, možná právě kvůli obtížím při střídání. 

Rozhovor 

Další bezkonfliktní interakci jsem nazvala rozhovor, ačkoli přesně neodpovídá podobě, 

Ä u j s m e zvyklí si pod tímto pojmem představit - plynulá delší výměna názorů. Kratší 
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výměny (iniciativa-reakce, iniciativa-reakce-reakce) párkrát (4 případy) proběhly, vždy 

byly iniciovány jedinou žákyní. Týkaly se vždy aktuálního dění, část z nich souvisela se 

s tím, že si všimla absence dětí ve škole. Občas se náznak verbální výměny objevil během 

řešení konfliktu dítě - učitelka. Některé případy se týkaly pokračování spíše 

dlouhodobějšího řešení, resp. snahy změnit chování, které vede k častým konfliktům (např. 

č. 103 (22.11.)). 

Minimum rozhovorů nemusí vypovídat ani tak o nezájmu o vzájemný kontakt mezi 

dětmi, jako spíše o problémech s verbálním vyjadřováním. Všechny děti používaly kratší 

vyjádření, spíše jedno až dvouslovné věty, měly problém také s výslovností. Zajímavým 

faktem, je že rozhovory iniciovala jen dívka. To může souviset s pohlavím, kdy se často 

uvádí větší komunikativnost dívek (viz např. Langmeier, Krejčířová, 1998). Zároveň 

neplatilo, že by dívka nejlépe ovládala verbální vyjadřování, spíše ho více využívala 

v těchto pozitivních iniciativách. Její komunikativnost může zároveň souviset s odlišnou 

diagnózou nebo s působením rodiny na tuto oblast. 

a.o z,ajem 

Projevení zájmu o druhé se objevuje v několika podobách (společná činnost, příprava 

na svačinu, přivítám). Společné činnosti (sezení na lavičce) jsme se již věnovali v rámci 

hry. Příprava věcí na svačinu pro všechny se objevuje jen párkrát, většinou šije každé dítě 
chystá samo. Tento jev můžeme uvést jako příklad učení se sociálním dovednostem. 

Příprava věcí, zdá se, více souvisí s tím, že děti tuší, že je učitelka pochválí, než s tím, že 

h'm pomůžou ostatním. I přesto výsledek tohoto procesu (připravení věcí pro všechny) 

niůže být pozitivní. Z toho vyplývá, že určité chování může pro pozorovatele vyznívat jako 

Prosociální, ale motivace k němu může být úplně jiná. Tento rys se u prosociálního 
chování může vyskytovat častěji (viz teorie, Slaměník in Výrost, Slaměník (ed.), 1997). 

Další typ zahrnuje zdravení a vítání po příchodu do třídy. Toto chování se ve větší míře 

°hjevuje později (asi od první půlky listopadu), do té doby jen ojediněle. To může 

^Povídat o vytvoření vztahu mezi dětmi. Zároveň i o sladění jejich rozdílných způsobů 

chování a odlišných projevů potřeb. Zajímavé je, že nejsou pozorovány výrazné preference 
d ě « či naopak antipatie. Zdá se, že děti dávají najevo radost z příchodu každého dítěte. To 
m*že souviset s malým počtem dětí ve třídě (5 chlapců, jedno děvče), kdy si mohou 

tvářet vztah či se sbližovat se všemi dětmi, ne jen s jedním či skupinkou. Každopádně 
t o to přivítání může pozitivně ovlivňovat další interakce mezi dětmi, protože působí jako 
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příjemná a přijatelná zkušenost s konkrétním žákem. Tento projev pravděpodobně souvisí 

s větší bezprostředností ve vyjadřování emocí (viz teorie, Dolejší, 1978). 

Zájem o činnost druhého může působit jako vzdálený a nesouvisející se sociální 

zdatností dětí. Hlavním důvodem mého zájmu o tento typ byl jeho potenciál pro navázání 

kontaktu a začátek společné činnosti. Další důvod souvisel s faktem, že tento typ chování 

často pokračoval vznikem konfliktu (viz dále). Několik případů proběhlo tak, že zájem 

nepokračoval omezováním druhého. To lze vykládat jako respektování zóny druhého 

Například v jednom případě dítě počkalo na konec činnosti a pak si ji samo vyzkoušelo 

(viz č. 43(17.10.)). 

Různé projevy zájmu o druhé mají, podle mého názoru, význam ve vytváření a 

udržování vztahů mezi dětmi. Jedná se o iniciativy, které vypovídají o vnímání druhého a 

jeho situace, příp. jeho pocitů. Zároveň dále navazuje aktivita jako snaha reagovat na 

situaci, kterou si dítě uvědomuje. Ačkoli některé interakce končí konfliktem, vypovídají o 

snaze kontaktovat druhého. Můžeme uvažovat i o hledání vhodného chování, projevení 

zájmu či přízně, což představuje přirozené učení se sociálním dovednostem v kontextu 

nového školního prostředí. 

2. Konflikt (NE - NE) 

Konflikty lze považovat za přirozenou součást života. Spíše než jejich množství je 

důležité věnovat se jejich charakteru a způsobu jejich řešení. Odpovědi na hlavní otázky 

nám umožní se vyznat v konfliktech mezi dětmi: Proč vznikají? Kdo je řeší? Jak je řeší? 
Jak je řešení účinné, případně adekvátní? 

Otázky, které si budeme pokládat, se budou vztahovat jen k interakcím z kategorie č. 2. 

tylo by zajímavé spojit pro některé otázky kategorie č. 2 a 3 dohromady (např. způsoby 

řešení). Přesto se nyní budeme věnovat pouze interakcím typu NE - NE, protože interakce 

typu ANO - NE (kategorie č. 3) mají jiný charakter. 

£s£vznikaií? 
Představa o důvodech vzniku konfliktů nám přiblíží jejich kontext, jestli mají spíše 

charakter nevyhnutelnosti či vypovídají o určitém nedostatku dovedností. Zasadí do 

konkrétnějšího rámce reakce na konfliktní situace. Lze vyjmenovat několik hlavních 

důvodů: působení bolesti (nejčastější-22 případů, především štípání), jiný negativní 

W k ý M ( 5 X , J á c h c i " (14), zájmy dětí proti sobě (9, ticho vs. hluk, fyzická 

Manipulace, schovávání věcí atd.), pojmenování posledních dvou typů vysvětlím dále. 
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Štípání se budeme věnovat v samostatné části pro jeho specifičnost, nemusí vypovídat o 

snaze ublížit či způsobit bolest. Negativní zásah je zajímavý, protože je přímo zaměřený na 

ublížení, ačkoli neprosazuje žádné zjevné zájmy dítěte, ani není odplatou. Jedná se o 
agresivní iniciativu. 

Záimv dětí proti sobě představují běžný jev, protože zájmy dětí i dospělých se mohou 

protínat. Aktivita jednoho může druhému vadit, ačkoli se ho přímo nedotýká nebo není 

zaměřena proti němu. V tomto případě je důležitá podoba řešení těchto situací. 

Typ konfliktu nazvaný -iá chci" je výrazný, ne pro neobvyklost, ale pro četnost 

s jakou se vyskytuje. Jedno dítě chce mít či dělat to, co zrovna vidí u druhého. Přitom 

nerespektuje druhého, vnímá především svůj zájem a nesnaží se a/nebo nemá dovednosti 

vyjednávat o dané věci. Není to tedy vyloženě iniciativa zaměřená proti druhému, ačkoli 

někdy agresivně vůči druhému prosazuje vlastní zájem. Tento jev často poznamenává 

interakce mezi dětmi (viz kategorie č. 2.3, 14 případů). To můžeme chápat jako potvrzení 

charakteristického iysu dětí s mentálním postižením, který je uváděn v odborné literatuře, 

tedy orientace na okamžité uspokojení potřeb a malá schopnost odložení kvůli 

vzdálenějším cílům (viz teorie, Dolejší, 1978, Rubinštejnová, 1973). To zároveň může 

odpovídat nižším úrovním vývoje, kdy se děti často přetahují o hračky, např. v batolecím a 

částečně i předškolním věku (Langmeier, Krejčířová, 1998). To by podporovalo 

Předpoklady, že děti s mentálním postižením se chovají jako děti mladší. 

Kdo je řeší? 

Nejčastěji jsou konflikty vyřešeny zásahem učitelky (kategorie č. 2.3, celkem 32 z 53 

Případů, tedy více než polovina). Na pomyslném druhém místě je řešení samotnými 

účastníky (kategorie č. 2.1, 17 případů). Spolužáci řeší konflikt probíhající mezi jinými 
dětmi jen ojediněle (kategorie č. 2.2, 2 případy). Ačkoli počty případů nám pomáhají jen 

"dělat si představu o poměrech jednotlivých typů interakcí, v tomto případě z nich můžeme 

vyčíst významně větší výskyt zásahů učitelek. To může vypovídat za prvé o nedostatku 

dovedností dětí zvládnout konflikty samostatně. Za druhé můžeme říci, že učitelky hodně 

otupují do interakcí mezi dětmi a někdy zprostředkovávají komunikaci mezi nimi. Za třetí 
Se můžeme zabývat důvody, proč učitelky zasahují v tak hojné míře. 

Samotnými zásahy učitelek jsem se nechtěla zabývat, ačkoli původní můj záměr 
2ahrnoval zájem o jejich vliv na dovednosti (viz metodologie). Důvody, proč učitelky 

Sáhu j í , nám umožní přiblížit si, jestli hojnost zásahů opmvdu vypovídá o neschopnosti 

konflikty řešit. Zdá se, že situace, kdy zásah učitelky pravděpodobně vypovídá o tom, 
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že děti konflikt nevyřeší samy, tvoří necelou čtvrtinu všech případů (7 ze 32 situací 

v prezentaci výsledků bod b, c). Z toho část tvoří situace, kdy se dítě snaží nastalou situaci 

řešit, ale nedaří se, např. druhé dítě nereaguje a nepřestává s danou činností. To vypovídá o 

možném nedostatku ve vnímání signálů, porozumění jim a jejich respektování. Dále 

situace, kdy je ubližováno někomu, kdo se nebrání či neumí bránit. Dalším typem jsou 

interakce, kdy dítě (jediná dívka ve třídě) vyžaduje zásah učitelky. Tento poslední typ 

nemusí nutně vypovídat o neschopnosti konflikt řešit, ale o nezájmu ho řešit samostatně. 

Nebo naopak o zájmu ho řešit tím, že požádám o pomoc učitelku. Z tohoto pohledu 

schopnost požádat o pomoc může představovat důležitou sociální dovednost. 

Většina zásahů učitelek nevypovídá o nedostatku dovedností řešit střety, ale spíše o 

snaze učitelek měnit chování dětí. Toto úsilí směřuje na iniciativy i reakce, představuje 

určité výchovné a normativní působení. Můžeme z toho vyčíst, že předávání norem (např. 

v chování, komunikaci) zasahuje významně do interakcí. Působí jako souboj hodnot 

učitelek a dětí, jejichž zájmy působí někdy egocentricky. To koresponduje s tvrzením 

Vágnerové, že předávání hodnot a norem dětem s mentálním postižením je obtížné, 

protože jsou pro ně obtížně srozumitelné či nesrozumitelné (viz teorie, Vágnerová, Hadj-

Moussová, Štech, 2000). 

Zajímavá otázka se týká faktu, jestli spolu souvisí určitý typ konfliktu a osoba, která ho 

řeší. Ukázalo se, že se liší jen v jednom typu konfliktu - ,já chci", který je ve všech 

Případech vyřešen zásahem učitelky. Ostatní typy jsou řešeny přibližně ve stejné míře 

dětmi samotnými a učitelkou. Proč zrovna tento typ? Asi polovina těchto konfliktů 

zasahuje do učení, proto možná učitelka zasahuje ve větší míře. Druhá polovina zasahuje 

do hiy, což je podobné i jiným konfliktům. Jedním z důvodů, proč učitelky zasahují více, 

může být, že tento typ konfliktu považují za důležitější, za víc hodný zásahu než jiné. 

Možná vnímají toto chování dětí jako velkou překážku pro spolupráci mezi dětmi. 

Případy, kdy spolužák pomohl vyřešit konflikt, byly pouze dva. Jedna situace proběhla 

iako předcházení problému, kdy spolužák varoval přicházejícího žáka, aby druhého 

neštípal. Zdá se, že předjímal riziko ublížení a zasáhl preventivně. I přes malý počet 

Podobných zásahů ukazuje jejich výskyt na schopnost jednoho žáka vnímat, co je pro 

d^hého žáka nepříjemné. Zároveň daný žák prokázal schopnost vyhodnotí tuto — 

Osáhnout ve prospěch toho druhého. 

situaci a 
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Jaké způsoby řešení žáci používají? 

V této části budeme brát v úvahu interakce z kategorie č. 2.1, 2.2, 2.3, protože děti 

často konflikt nějak řeší dřív než zasáhne učitelka. Zároveň se budeme věnovat 

jednotlivým typům řešení ne podle jejich uspořádání v rámci kategorií, ale podle četnosti 

výskytu. 

Dva hlavní způsoby řešení jsou vyjádření vlastního přání, resp. odmítnutí nepříjemné 

činnosti (verbální a/nebo neverbální) a agresivní řešení. První typ byl nejčastější (5 případů 

v 2.1, 8 v 2.3, 2 v 2.2). Většinou toto chování má charakter verbálního odmítnutí negativní 

iniciativy, někdy je doprovázeno neverbálním gestem. 

Druhý typ (agrese) v sobě zahrnuje více typů chování lišících se intenzitou (náznak 

rány, odstrčení, rána) a zároveň v jednom případě se pojí s emocionální reakcí (6 případů 

v 2.1, 5 v 2.3). Jak posuzovat agresivní reakce a příp. jejich oprávněnost, např. u štípání? 

Můžeme se na to podívat z několika pohledů. 

Za prvé z hlediska „normy", resp. běžného chovám dětí v tomto věku. Vágnerová 

upozorňuje, že školák v tomto věku často používá agresi na svoji obranu. Nejedná se o 

poruchu chování, ale o nedokončený proces socializace, který později přinese adekvátnější 

chování (viz teorie, Vágnerová, 2001). Z tohoto hlediska autorka upozorňuje na specifické 

normy školní třídy, kdy přiměřená obrana je potřebná, aby si dítě (respektive hlavně 

chlapec) udrželo určité postavení. Při přihlédnutí k těmto tvrzením můžeme hodnotit 

Přiměřenost agresivní obrany. Jako reakce na štípání, které je často opakované v různých 

situacích, by se dala agresivní reakce chápat jako adekvátní. Zajímavé jsou dvě situace, 

kdy rána je reakcí na fyzickou manipulaci, která v jednom případě mohla mít pozitivní 

záměr. V této situaci se zdá být agrese přehnaná. Může to souviset se střetnutím dvou 

stylů, kdy jeden žák častěji odmítá komunikaci dotykem, druhý žák zase méně používá 

verbální a více neverbální signály. Jejich konflikty mohou vznikat právě na základě těchto 

rozdílů. 
Druhý pohled by se dotýkal efektivity agresivního chování, resp. jeho dopadů na oba 

účastníky a průběh dalších interakcí. Z tohoto hlediska je toto řešení efektivní obranou, 

, v • „„„«iPTTinnu činnost. Na rozdíl od odmítnutí, které 
Protože ve většině případů ukončuje nepříjemnou 

, „ , . • m{ rpakce na iniciátora interakce, se můžeme někdy aktivitu neukončí. Jak působí agresivní reakce 

*P*e dohadovat. Můžeme uvažovat o tom, že tento signál snáze zachytí a porozumí mu, 

«ebo že vnímá jeho větší sílu. To by odpovídalo ukončení činnosti, ke kterému agrese 

vétšinou vede. 
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Zajímavá otázkou je, zda se liší charakter konfliktu řešený agresí a odmítnutím, např. 

mírou nepříjemnosti, velikostí zásahu do osobní zóny? V některých situacích se použité 

řešení vyskytuje stejně často (např. fyzická manipulace, negativní fyzický zásah do hiy, , já 

chci"). Agresivní řešení převažuje u štípání, kde se dá předpokládat větší nepříjemnost, 

případně bolest, ale také u tělesného kontaktu. Řešení odmítnutím převažuje u situací, kdy 

jdou zájmy dětí proti sobě (např. schovávání věcí, rozvázání tkaniček). Volba řešení tedy 

nemusí vždy vypovídat o konkrétní situaci (resp. charakteru konfliktu), ale spíše o 

celkovém kontextu (situačním i vztahovém). 

Další způsoby se objevují méně často. Jedná se o emociální reakci (brek) a vyžadování 

zásahu učitelky. Brek (3 případy v 2.1, 3 v 2.3) je někdy používán samostatně, někdy 

společně s dalším řešením (jednou ve spojení s agresí v 2.3). Zároveň se objevuje 

v podobných situacích jako hlavní dvě řešení (štípání, negativní fyzický zásah,, j á chci"), 

stejně tak i žádost o pomoc (1 případ v 2.1, 2 v 2.3). Opět se zdá, že volba řešení více 

souvisí s kontextem. Volání učitelky jako řešení je zajímavé, úvahám o něm jsme se již 

věnovali výše. Zajímavý je případ, kdy žákyně volá učitelku, protože žák porušil její 

zákaz. Konflikt tedy vzniká ne kvůli střetu osobních zájmů jako ve většině případů. 

Žákyně respektuje pravidlo dané učitelkou, to může vypovídat o její schopnosti 

respektovat pravidla, což se může projevit v interakcích. Řešení brekem nejvíce používá 

jeden žák, u které ho to působí jako naučená reakce. Zdá se, že se postupně v interakci 

s učitelkou a dalšími dětmi učí další způsoby řešení. Dalo by se předpokládat, že brek 

může spíše přilákat pozornost učitelek než rána, které si nemusí všimnout. Ale učitelky 

nereagují na brek vždy zastáním, naopak někdy napomenutím nebo vůbec. Z reakcí 

učitelek může vycházet zpětná vazba pro děti, že rána je lepší než brek. 

Žádná reakce na negativní iniciativu se objevuje v kategorii 2.1 ojediněle, v kategorii 

2.3 hojně, což souvisí s preventivním zásahem učitelky. V kategorii 2.1 se u obou dvou 

případů zdá být pochopitelné, proč dítě nereagovalo. Například daný den už několikrát 

odmítlo štípnutí, takže tentokrát na tuto iniciativu nereagovalo. 

Ústup a dohadování jako řešení konfliktní situace se neobjevuje vůbec. Zajímavý je 

vztah dohadování a vyjádření vlastního přání, které se vyskytuje často. Vyjádření svého 

přání lze chápat jako začátek procesu, který může představovat právě dohadování. Děti 

tedy dokáží něco odmítnout, ale pokračování v podobě konstruktivního řešení (dohody) už 

se jim nedaří. 
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Můžeme říci, že za nejvyspělejší řešení lze považovat odmítnutí toho, co je pro dítě 

nepříjemné. Dítě dá najevo, že je pro něj nějaká činnost nepříjemná či nepřijatelná, a že ji 

chce ukončit. Brek můžeme považovat za projev, kterým dítě dává více najevo, jak moc 

mu něco vadí. Agresivní řešení obecně můžeme považovat za nezvládnutí situace a za 

primitivní řešení, ačkoli v tomto věku může být běžné. V kontextu našeho pozorování, zdá 

se, představuje agrese projev větší nespokojenosti a zároveň větší razance než odmítnutí. 

Žádost o pomoc obecně se dá chápat jako vyspělejší řešení, ale možná v běžných situacích 

mezi dětmi hůře použitelné. V tomto hodnocení se dostáváme na tenký led „normální" vs. 

„funkční". Mezi dětmi se zdá být více funkční brek a agrese než odmítnutí, protože častěji 

dosáhnou svého požadavku. Do budoucna se zdá být efektivnější učit děti na jedné straně 

větší paletu odmítnutí (i razantnějšího) a na druhé straně vnímat, co mi druhý dává najevo 

(např. snahy o ukončení činnosti). 

2.4 Konflikt dítě - učitelka 

Zaznamenala jsem situace, kdy učitelka reagovala odmítnutím na různé chování, které 

vypovídalo o nedostatcích v dovednostech dětí, které byly předmětem mého zájmu 

Jednalo se například o brek bez příčiny, dělaní hluku, olizování věcí a lidí, plivání a 

vyplazování jazyka. Již pouhé vyjmenování ukazuje, že jde o porušování společenských 

norem, tedy požadavků na chování dětí v tomto věku. Učitelka tedy zasahuje výchovně a 

normativně, přičemž jí může pomoci pochopení důvodů, které děti k určitému jednání 

vedou. 

Brek, leh a plivání u jednoho žáka například působí jako snaha upoutat pozornost a 

jako „zkoušení chování". Tak jsem pro sebe nazvala takové jednání, které se objevovalo 

zdánlivě neadekvátně situaci a bezdůvodně. Působilo jako způsob, jak některé děti 

(Především jeden žák) zkouší podobu sociální interakce a důsledky svého chování. 

Zařadila bych pod tento pojem následující rejstřík chování zmíněného žáka: leh na zem, 

brek bez konfliktu, snaha olíznout učitelku, plivání a vyplazování jazyka, negativní zásah 

(iniciativa) vůči jinému dítěti (patří do jiné kategorie, ale uvádím kvůli souvislosti). Část 

^jmenovaného jednání bylo typickým chováním jiných dětí a zdálo se, že se to od nich 

'»naučil" (brek, plivání). To naznačuje nevýhodu, že neobvyklé chování ovlivňuje sociální 
u*ení druhých dětí. Leh na zem se vyskytl i v jiných významech jako odmítnutí nějaké 
činnosti. (U negativního zásahu se zdálo, že žák s napětím sleduje, co druhé dítě udělá, 
v jednom případě stejný čin opakoval hned dvakrát za sebou - č. 106 (22.11.).) Tyto 

Pr°jevy s e mohou překrývat se snahou upoutat pozornost, i když přinášejí negativní reakce 

105 



učitelek, stále jde o pozornost. Celkově lze popsaný jev chápat jako přirozený proces, 

jakým si děti osvojují sociální dovednosti, tedy především na základě zkušeností 

s průběhem různých interakcí s jinými lidmi. V tomto případě vyžaduje hodně trpělivosti 

od okolí, protože nejspíše kvůli obtížím s učením trvá delší dobu, než se zkušenosti projeví 

v chování. 

Dělání hluku by mohlo na první pohled patřit do předchozí skupiny, ale, podle mého 

názoru, byly důvody jiné. Zdálo se, že daný žák tím projevoval radost, zabavoval sám 

sebe, ale nesledoval reakce okolí. V některých charakteristikách se to podobalo jiným 

typickým rysům jeho chování (štípání, plivání atd.). Plivání a olizování u tohoto žáka 

mohlo být také vykládáno jako snaha upoutat pozornost, ale podle mého názoru by to byla 

částečně špatná interpretace. Spíše se zdálo, že se jedná o zlozvyky, které žák používá jako 

zábavu, zklidnění se nebo zkoumání materiálu. Usuzuji na to z faktu, že se tak choval 

v různých situacích bez ohledu na ostatní, nesledoval při tom okolí, jak zareaguje. Přesto 

postupně, jak tomuto chování učitelky pozornost věnovaly, se zdálo, že si začíná víc 

všímat reakcí okolí. Některé konflikty s vychovatelkou kvůli plivání působí jako „hra", 

kdy žák opakovaně zkouší její reakci. U tohoto „používání úst" vyvstala podoba s jinou 

vývojovou fází (kojenec, batole), kdy je obvyklé zkoumání předmětů ústy. To by mohlo 

odpovídat riziku fixace na nižší vývojových stupních, které podle Dolejšího (1978) hrozí 

při nerespektování tempa vývoje dítěte (viz teorie). Později v interpretaci se budeme 

věnovat fenoménu štípaní a jeho spojení s komunikací dotykem, které lze pro lepší 

Pochopení doplnit i výše zmíněným behaviorálním slovníkem žáka. 

Další část konfliktů s učitelkou spočívala v negativnímu přístupu k rannímu rituálu, 

k podání ruky a pozdravení. Tato aktivita měla zřejmě sloužit k podpoře nebo vytvoření 

zvyku pozdravit. Jeden žák téměř pokaždé odmítal ruku podat, i když ho ktomu 

neverbálně vyzývaly spolužáci (viz kategorie č. 3 ANO - NE). Jiný žák ruku podával, ale 

odmítal se podívat do očí, k čemuž ho učitelka vyzývala. To by mohlo vypovídat o 

konkrétních dovednostech zasahujících do interakcí (neschopnost pozdravit a navázat oční 

kontakt), ale vjiných interakcích oba žáci navazovali oční kontakt a zdravili. Tento 

negativismus mohl sloužit také k získání pozornosti. Zároveň jsme opět mohli vidět 

Podobnost s chováním dětí mladšího věku (batole), kdy prosazování vlastní vůle vede i k 

"nesmyslnému" odmítání jakýchkoli požadavků (viz teorie, Langmeier, Krejčířová, 1998). 

Výše uvedené chování může být přímou či nepřímou překážkou v interakcích s dětmi 

K ř . plivání). Vypovídá to o nepřijetí určitých společenských norem, v jednom případě to 

Působí j a k 0 zlozvyk (plivání, olizování), kteiý může být velmi obtížné odbourat. V druhém 
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případě se zdá, že jde více o proces učení, respektive „zkoušení chování", jehož výsledkem 

může být přijetí očekávaných způsobů interakce. Výrazné chování jako snaha upoutat 

pozornost může vypovídat o neschopnosti použít adekvátní způsoby. 

3. Konflikt v průběhu (ANO - NE) 

Proč přichází negativní reakce na pozitivní iniciativu? To je hlavní otázka pro 

interpretaci těchto interakcí. 

3.1 Společná hra 

Objevila se interakce, kdy se jeden žák chtěl připojit ke hře druhého, jeho iniciativa 

působila pozitivně (pomoc s přípravou), přesto reakce byla odmítavá. Učitelka odmítla toto 

odmítnutí a podpořila tím společnou hru. Vývoj interakční události pokračoval negativním 

zásahem žáka, který původně přišel s pozitivní iniciativou. Následovala fyzická agrese 

působící jako odplata. Odmítnutí pozitivní iniciativy může souviset se zkušenostmi 

s konkrétním žákem, které se pak mohly potvrdit „zkažením" hiy. Vliv mohl mít také 

charakteristický rys žáka, který i vjiných situacích odmítá pomoc. Můžeme také vidět 

změnu v chování žáka, který se ke hře přidal. Nejprve pozitivní snaha, pak negativní zásah. 

To může souviset s nedostatkem dovedností, kdy svým zásahem nemusel chtít hru zkazit, 

možná neumí hrát hru podle nepsaných pravidel. S tím souvisí také dovednost střídat se, 

která je pro společnou hru velmi důležitá. Znamená to odložit chuť hrát a počkat, až 
, , děti střídání zatím neovládají téměř vůbec, 
dohraje druhý. I z jiných situaci se zda, ze aeu 

v jiné nodobě (sezení na lavičce, procházení se), než Společná činnost se objevuje vjíne pouuu v 
y , „ n í ,xp m dělení místo v této kategorii, protože se jednalo o mívají obvyklé hry, přesto má v našem aeiem 

déle trvající aktivitu podnikanou pro zábavu. Objevuje se pozitivní iniciativa - neverbální 

výzva k aktivitě. To můžeme považovat za úspěch, kdy zájem pokračoval výzvou, která 
_ o b ě h interakční události (nedělený sled interakcí 

byla přijata. Pozitivní začatek pak v pruoenu 
• t - nrniev iednoho žáka (štípání, kousaní). Toto jednaní je v krátkém čase) narušuje typicky projev jeanon 

x na r\hïpviiic i v uných interakcích a je obtizne 
někdy ve spojení s tělesným kontaktem, což se objevuje i v jiny J , 

. . , ; í n ň nozitivní výzvy k působeni bolesti) zpusobuje vysvětlitelné. Tato změna v jednaní (od pozitivn y , 
i, , nčktervch případech také s partnerem při činnosti, konflikty s vychovatelkou, ale vněkterych P P _ ^ 

^ některých případech druhé dítě nereagovalo. To moh 
. , , i. .nW-Q/ně uvědomovat nebo pro ně mohlo byt tézši 

Postižením, kdy si nemuselo bolest tak výrazné 
, ;ntř>rakčně 1 ší od ostatních, protože změna oa 

Reagovat. Tyto situace se v této kategorii interakčně 
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pozitivního k negativnímu probíhá v rámci iniciativ. Odmítnutí jako reakce ie n , • • 
právě kvůli této změně. J £ p o c h o P l t e l ™ 

3.2 Pomoc 

Podobné jako „ společné b y jsou i u tohoto typu interakce ^ ^ ^ 

edna se o situace, kdy jednání jednoho dl,čte vypadá jako snaha pomoci dnthému 

(minimálně na začátku interakce). Některé pHpady se zdají být sporné, kdy pozitivní 
intence vdaném chování být nemusí (viz č. 39 (17 10) 9<5 m 11 \\ r* 

' ' h Další pokračování 

interakcí se liší. Někdy druhé dítě iniciativu hned odmítá. To může souviset s přáním 

zvládnout danou situaci samo. Někdy se iniciativa postupně mění spíše v negativní a druhé 

dítě jí odmítá až v této fázi. U těchto dvou situací je potřeba pojmenovat více aspektů 
Odmítající žák se snažil dát najevo, že nechce pokračování interakce 

c- snažil se prosadit 
relativně adekvátním způsobem, slovně a brekem, případně odstrkováním w* ^ . 

«""ui. iNa tyto jasné 
reakce iniciátor nereagoval, což vypovídá o nedostatku dovedností. 

I u neúspěšných pokusů můžeme iniciátorovi přiznat pozitivní záměr (kromě sporn ' h 

Případů). Jen pro představu o četnosti můžeme uvést počet těchto interakcí- úspěšné (3) 

viz kategorie ANO - ANO, neúspěšné (3), sporné (2). Je vidět, že se jedná o záležitost 

relativně ojedinělou. I přesto se můžeme domnívat, že vypovídá o zájmu o druhé a o snaž 

vnímat jejich potřeby a reagovat na ně. 

3-3 Komunikace dotykem 

Konflikty vyvolané snahou o tělesný kontakt lze rozdělit na dva typy: odmítnutí rovnou 

(4 případy) a odmítnutí po zvětšení intenzity kontaktu (2). První případ, zdá se, souvisí se 

situačním kontextem (např. snaha o tělesný kontakt po konfliktu) a vztahovým kontextem 

(kdo vůči komu jej iniciuje). Odmítnutí působí jako výsledek různých vlivů a jako forma 

Prosazení vlastních potřeb. Nabízí se i možnost, že některé děti odmítají tělesný kontakt 

celkově jako pro ně nepříjemný způsob komunikace. To je bohužel těžko zjistitelné kvůli 

zmíněným intervenčním vlivům. Iniciativy tělesného kontaktu se zřejmě vztahují ke snaze 

druhého povzbudit nebo se mu omluvit, protože často následují po nějakém konfliktu 

(např. č. 3 (7.10.), 21 (12.10.), 64 (18.10.)). V takovém případě můžeme uvažovat o 

dovednosti uvědomit si, v jaké situaci druhý je, případně co prožívá. Ačkoli volba 

nejvhodnějšího zásahu selhává, první krok (uvědomění) již byl udělán. 

Druhý případ odmítnutí souvisí se zvýšením intenzity objetí a zároveň nebráním 

°hledu na nesouhlas druhého. O důvodech této změny při tělesném kontaktu se můžeme 
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pouze dohadovat. Může to být snaha dát najevo větší radost či přízeň. Nebo snaha 

vyzkoušet, co se stane, jak druhé dítě zareaguje, jaké důsledky bude dané chování mít 

Nedostatek dovedností se projevuje právě v nereagování na signály druhého, že chce 

interakci ukončit. Může být problém už v zaregistrování a pochopení této odmítavé reakce 

Nebo mohou být nedostatky v dalším kroku - přijmout a respektovat toto jednání a 

adekvátně zareagovat. Podobně jako u jiných konfliktů, např. zvýšení intenzity u pomoci 

negativní zásahy do aktivity, hraje roli schopnost brát v úvahu nejen sebe, ale i druhého. Ze 

zmíněné interakce nemůžeme přesně vyčíst, které dílčí dovednosti neúspěch způsobily. 

3.6 Zájem 

Odmítnutí zájmu se objevilo jen několikrát, z toho většina případů (3 ze 4) v rámci ranního 

úvodního rituálu. Tyto situace vznikaly na základě pravidelného odmítání jednoho žáka 

podat ruku a pozdravit se. Někteří žáci reagovali tím, že mu přesto ruku podávali, na což 

žák reagoval odmítavě. Jedna z těchto situací se vyvíjela dále, protože jeden žák nechtěl 

toto odmítnutí přijmout. Opakoval iniciativu, která byla výrazněji odmítána, nakonec 

zasáhla učitelka. O čem vypovídá odmítání pozdravení a podání ruky? Neumí nebo nechce 

pozdravit? Důvody jsou nejasné, z jiných situací se zdá, že pozdravit dokáže. Spíše může 

jít o odmítání úkolu, možná z důvodů upoutání pozornosti. Podání ruky jako výzva může 

vypovídat o snaze mu pomoci, snaze ho přivítat či jen o plnění úkolu, který se stává 

zvykem v organizaci dne. Ačkoli záměr neznáme, vnější projev tohoto chování je 

Pozitivní, což má vliv na další interakce. O čem vypovídá opakovaná snaha? Možná 

bychom ji už nepovažovali za pozitivní, protože nerespektuje reakci druhého. Může 

vypovídat o zaměření na sebe a na své přání dosáhnout toho, co zamýšlel. 

Situace odlišná svým charakterem představuje odmítnutí zájmu i pouhé přítomnosti 

druhého žáka. Toto odmítnutí může souviset s obavou, že daný žák bude zasahovat a kazit 

samostatnou hru. Verbální odmítnutí je více agresivní než obvykle, zahrnuje vyloučení 

Přítomnosti („Jdi pryč.«). Zároveň je doplněno možným vysvětlením („Stavím"), což 

může zmenšovat jeho nepříjemnost. 

^ i n t e r a k c e NE - ANO 

Tento typ interakce: negativní iniciativa - pozitivní „akce, se v této podobé nevyskytl 

•X jednou. Odlišný pohled na toto interakéni schéma nastinéný v metodologii umožni. 

*íadit do této kategorie interakce zařazené již jinam. Jednalo se o interakce, kdy 

109 



následovala pozitivní iniciativa po negativní reakci v předcházejícím konfliktu. Takže 

schéma NE - ANO vlastně propojilo dvě interakce, které na sebe mohly navazovat. 

Těchto interakcí jsem identifikovala deset, z toho jedna se nejvíce blížila původní 

definici této kategorie. Fyzická manipulace jednoho žáka druhým, kterou jsem přes 

pochybnosti označila jako spíše negativní, byla nejprve přijata, ale potom odmítnuta. 

Mohlo jít o střet různých stylů komunikace, kdy neverbální výzva k akci narazila na 

odmítání těchto projevů daným žákem. Prvotní přijetí dané iniciativy ale pravděpodobně 

nevypovídá o snaze zabránit konfliktu tak, jak předpokládala původní definice této 

kategorie. 

Nejvíce případů (celkem 6) představovaly situace, kdy žák projevil pozitivní iniciativu 

(komunikace dotykem) po konfliktu druhého žáka s jinou osobou (dítětem či učitelkou). 

Polovina z těchto případů představovala bezprostřední reakce na odmítání podání ruky při 

ranním rituálu a následný konflikt jednoho žáka s učitelkou. To mohlo znamenat pouhé 

plnění úkolu v rámci organizované aktivity nebo mohlo jít o snahu povzbudit. Druhou 

polovinu tvořily případy, kdy pozitivní iniciativa následovala po jiném konfliktu (dvakrát 

bezprostředně, jednou s krátkou časovou prodlevou). Můžeme uvažovat, že šlo o snahu dát 

druhému najevo spoluúčast nebo mu zvednout náladu. Nebo mohlo jít jen o pozitivní 

iniciativu vůči druhému, který z různých důvodů byl v nepříjemné situaci, bez speciálního 

záměru něčeho dosáhnout (např. povzbuzení). V každém případě to můžeme chápat jako 

projev vnímání situace druhého a její alespoň částečné porozumění. 

Dále se podle této kategorie dal vnímat případ, kdy spolužák zasahoval do konfliktu, 

když reagoval na emocionální reakci druhého. Jeho aktivita ukončila konflikt a pohlazením 

dal najevo sympatie či pochopem. Zajímavá byla iniciativa následující bezprostředně po 

konfliktu, kdy jen v jediném případě vycházela od jednoho z účastníků střetu. Mohlo jít o 

vyjádření omluvy a výzvy k usmíření. V dalším případě pozitivní výzva k akci reagovala 

na neúčast druhého při společné aktivitě. To můžeme vykládat například jako povzbuzení 

nebo vyjádření přání, aby se zapojil. Může to odrážet snahu podělit se s druhým o to, co 

mě baví. 
Většina uvedených interakcí odráží vnímání situace druhého a volbu určitého jednám, 

které má pozitivní podobu jako snaha dát najevo svoje sympatie. Absence interakcí typu 

NE - ANO vypovídá o tom, že děti reagují v souladu s negativní iniciativou. 

110 



Fenomén štípání a jeh0 spojení s komunikací dotykem 

Na tento jev jsme naráželi ve víee kategoriích, výrazně zasahoval do interakcí tohoto 

žáka a ostatních dětí. Způsoboval konflikty přímo, dokonce se zdálo, že nepřímo ovlivňuje 

další interakce na základě předchozí špatné zkušenosti. Protože vysvětlení tohoto chování 

není jednoznačné, chtěla jsem mu věnovat samostatný prostor mimo vytvořené kategorie 

Důraz budeme klást na vysvětlení štípání a jeho spojení s pozitivním tělesným kontaktem. 

Přesto můžeme pro dokreslení uvést i další typické chování: kousání, plivání, olizování 

věcí, objímání, pusinkování, hlazení. Časté používání úst působí neobvykle, připomíná 

nižší vývojový stupeň, například zkoumání předmětů ústy v kojeneckém a batolecím věku 

Hlavní rvsv štípání a komunikace dotykem: 

-Spojení pozitivního a negativního (objetí, pusa a štípnutí v jedné iniciativě - např č 

48(17.10.)). 

-Štípání a kousání i v situacích, kdy se zdá, že má o druhého opravdu zájem (viz 

situace se starší holkou na zahradě, např. č. 25 (12.10.)). 

-Iniciuje více tělesného kontaktu než ostatní, téměř vždy ho od ostatních přijímá 

-Jde možná rozlišit, koho štípe a jejich charakteristiky: někoho víc, někoho míň 

někoho vůbec. Ve třídě štípe nejvíc Oldu (často emocionální reakce, postupem času i 

odstrkování) a Dušana (verbální odmítnutí). Na hřišti štípe dva větší kluky, kteří hrají 

fotbal. Oba mají problémy s vyslovováním a reagují většino agresivně. Viktor před 

nimi často utíká. Dále kouše a štípe starší holku s těžším postižením, která sedává sama 

na lavičce. Verbálně se vůbec nevyjadřuje, někdy na štípání ani na komunikaci 

dotykem nereaguje, někdy třepáním rukama. Párkrát se podařilo, že s ní byl Viktor 

v kontaktu bez negativních zásahů. Z vyjmenování „obětí" štípání lze říci, že více si 

vybírá ty, kteří reagují neverbálně (brek, agrese, žádná reakce). 

-Někdy je jeho iniciativa opravdu čistě pozitivní (např. objetí, pusa), ale děti ji už 

odmítají, možná v souvislosti s jeho osobou (viz č. 21 (12.10.), 64 (18.10.)). 

Štípání asi nemá hlavní záměr ublížit někomu. Důvody se mohou lišit jako situace, 
v jakých k nim dochází. Ve třídě se někdy zdá, že mohou být projevem nudy, respektive 

zábavy ve chvílích nečinnosti. Ale na hřišti toto vysvětlení selhává, protože „touha" 

Štípnout ho někdy odvádí od oblíbené hiy s míčem. V takových situacích působí toto 

jednání jako navázání kontaktu se staršími kluky na hřišti a zároveň získání je ke „hře" 

(agrese - útěk), která je dobrodružná. Nejobtížnější je vysvětlení štípání ve spojení s objetí 
a Pusinkami v kontaktu se starší holkou, kterou zdá se má v oblibě. (Nebo ji využívá, 
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protože se nebrání?!) V těchto interakcích se zdá, jakoby „nedokázal neštípat", překonat 

nutkání. Nebo spojení štípání a vyjádření přízně je v jeho pojetí slučitelné a neoddělitelné. 

Úvahy o důvodech štípání nám pomohly uvědomit si některé souvislosti. Zároveň 

závěrem lze říci, že toto chování představuje velkou překážku v pozitivním průběhu 

interakcí, ať jsou důvody jakékoli. I když nemusí štípání znamenat snahu ublížit, přesto 

takto působí na ostatní děti, které proto reagují negativně. 

Zásahy učitelek 

Již v metodologii jsem uvedla několik důvodů, proč jsem se okrajově věnovala i 

zásahům a reakcím učitelek. Ačkoli nějaké informace o nich jsem uvedla už v části 

interpretace týkající se konfliktů, přesto se mi zdálo důležité zmínit několik postřehů 

v samostatné části. Nejprve uvedu z mého pohledu problematické jednání učitelek. Potom 

se pokusím nastínit možné důvody, proč tak zřejmě jednají. 

Některé zásahy učitelek do interakce dětí mají spíš preventivní charakter (viz situace na 

zahradě č. 36 (14.10.), 50 (17.10.), 66 (18.10.), a konflikty typu , já chci"). Tím zasahují do 

konfliktu či řešení dříve, než se ukáže, zda by to děti nevyřešily samy. Zároveň mají 

charakter vyřešení situace za děti, přičemž jim je brána možnost učit se z vlastních 

zkušeností s interakcemi. Takové řešení má často pouze represivní charakter - ukončení 

konfliktu, odmítnutí problematického chování (např. konflikty , já chci" viz výše), chybí 

v nich vzor, jak děti mohou situaci řešit. V situacích, kdy konflikt vzniká až v průběhu 

interakce, často chybí ocenění pozitivní snahy a vysvětlení, kde se stala chyba (např. č. 20 

(12.10.), 47 (17.10.)). Zároveň chybí i ocenění či pojmenování dobrého vyřešení konfliktu. 

Rozvoji sociálních dovedností se nevěnuje téměř žádný speciální program (např. rolové 

toy). Pro podporu pozdravení a očního kontaktuje část v ranním rituálu, kterou některé 

děti odmítají, ačkoli s touto dovedností jindy nemají problém. Snaha změnit některé 

chování dětí působí nepromyšleně a necíleně, spíš jako snaha reprezentovat tradiční 

společenské normy, bez ohledu na to, zda nemohou být funkční i nějaké alternativní 

strategie. Zdá se, že chybí plán, co a jak chtějí u dětí změnit či naopak podporovat. 

Zmíněné postřehy musím doplnit odpovědí na otázku, co jednání učitelek ovlivňuje. Za 

^důležitější vliv považuji náročnost této práce, kdy některé situace a problémy se 

monotónně opakují stále dokola. Snahy změnit určité chování vyvolávají pocit, že všechna 

^ i v i t a je zbytečná, protože se stejně u dětí neprojeví. Neustálé opakování konfliktů mezi 
dětmi zahlcuje učitelky. Konflikty mezi dětmi a učitelkami (např. ohledně učení, které 

»ebyly p ř e d m ě t e m ^ m u ) tvoří velkou část jejich interakcí, což musí být velmi frustrující 
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a únavné. Velmi obtížné může být i zvažování, co je nej důležitější za vědomosti a 

dovednosti, které by se dětem měly předat. Snaha předat „vše důležité" může vést 

k přehlcování dětí informacemi a požadavky, zároveň k možnému úniku stěžejních bodů. 

Takto může chybět také více či méně cílené zaměření na sociální dovednosti, tedy vědomí 

jejich důležitosti a prostor pro jejich rozvoj. 
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3.6.2 Skupina dětí ze základní školy 

1. Interakce ANO - ANO 

1.1 Společná hra 

Společná hra se vyskytuje často (11 interakčních událostí), někdy nebylo možné 

vypozorovat, zda se děti mezi sebou domluvily nebo se někdo přidal k probíhající hře. Hry 

se liší počtem účastníků i charakterem. Někdy děti využívají různé předměty (mobil, 

hračka beyblad, karty, fotky na nástěnce atd.), někdy ke hře využívají jen svoje tělo a 

nápady (častá honička, ojedinělá rolová hra), obě varianty jsou přibližně stejně časté. 

Charakter hry souvisí s dovedností dětí iniciovat hru, resp. mít nápad a oslovit druhého, 

nebo se připojit způsobem, který je pro ostatní přijatelný. Děti se mohou lišit v tom, kterou 

roli v tomto procesu častěji hrají. Ale z pozorování často nešlo vysledovat právě začátek 

hry. Někdy hra probíhá ve dvojici, někdy ve skupince, opět zhruba stejně často. Situace, 

kdy akce přestane vyhovovat druhému jsem pozorovala tři, patří do kategorie Konflikt 

v průběhu (ANO -NE) (viz č. 13, 28, 87). 

1.2 Pomoc 

Snaha pomoci druhému se vyskytuje ojediněle (na výzvu i bez ní), všechny tyto 

interakce se odehrály v hodině. Ze dvou situací pomoci bez výzvy se zdá, že dětem nedělá 

problém rozumět, v jaké situaci se druhý nachází. Reakce na výzvu učitelky vypovídá o 

ochotě a zájmu takto pomáhat, což může vypovídat o snaze se zalíbit učitelce či dětem. 

Tento výklad se nabízí z důvodů velké horlivosti žáka, aby byl první, kdo zareaguje. 

Hrabal upozorňuje, že tento důvod pomoci a podpoiy obvykle ostatní vycítí a odmítají 

takové jednání (viz teorie, Hrabal, 2003). 

Malý počet zaznamenaných „pomocí" může souviset i s tím, že si vzájemně pomáhají 

ve dvojicích děti, které spolu kamarádí. To může uniknout pozorovateli, protože to může 

být součástí jiných interakcí (např. rozhovor, hra). Zároveň lze najít situace, kdy by se 

pomoc hodila (např. v některých konfliktech, viz č. 37 (11.11.), 68 (25.11.), 87 (25.11.)). 

Děti nereagují ani na agresivní výpady, ačkoli pravděpodobně rozumí dané situaci. Mohou 

hrát roli faktory, proč na tuto situaci děti nezareagují, např. nechuť vystoupit proti 

ostatním. 
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1.3 Komunikace dotykem 

Tato kategorie zůstala u této skupiny dětí prázdná. Nezaregistrovala jsem ani jednu 

interakci, která by měla tento charakter. Děti používají především verbální komunikaci, 

tělesný kontakt tedy nevyužívají možná i z tohoto důvodu. Za další významný vliv 

můžeme považovat socializační tlaky, které směřují k menší otevřenosti a intenzitě 

v projevování pocitů, tedy i sympatií (viz teoretická část - Dolejší, 1978). Tomuto tématu 

se budeme věnovat více ve srovnání se skupinou dětí z pomocné školy, protože rozdíl 

v této kategorii je velmi významný. 

1.4 Spolupráce 

Tato kategorie zůstala u této skupiny dětí prázdná jako předchozí. Nezaregistrovala 

jsem ani jednu interakci, kterou bych takto označila. Znamená to, že děti neumí 

spolupracovat? S největší pravděpodobností určitým způsobem umí, to můžeme soudit ze 

schopnosti se při hře střídat, i když spolupráce můžeme považovat za složitější dovednost. 

Hlavním důvodem „absence spolupráce" může být fakt, že děti nepotřebují spolupracovat. 

O přestávce nevytváří žádné společné produkty, v hodině pracují samostatně podle přání 

učitelky nebo spolupracují (respektive pomáhají si) proti její vůli. Toto zjištění je zajímavé 

spíše z hlediska vlivu učitelky na dovednosti dětí, kdy můžeme usuzovat, že ke spolupráci 

mimo hru nejsou příliš vedeny. 

1.5 Rozhovor 
Mezi dětmi se vyskytuje zhruba stejně často jako hra, to znamená docela často ve 

srovnání s jinými interakcemi. Díky tom se jedná o významnou společnou činnost, 

obsahuje kratší výměny i delší povídání. Rozhovory probíhaly mezi dvěma dětmi i ve 

skupince. Delší rozhovory se vyskytovaly přibližně stejně často mezi dvěma dětmi a ve 

skupince. Ve dvojicích navíc probíhaly kratší verbální výměny, které obvykle souvisely 
s děním (např. úkol při hodině, svačina). U rozhovorů nebylo vždy možné zjistit, čeho se 

obsahově týkaly. Jen u některých se dalo předpokládat téma kvůli pozorovaným 

Předmětům zájmu (např. mobilní telefon, výstavka). Mobilní telefony celkově hrály 

^znamnější roli, např. i ve hře či v konfliktech. Zdálo se, že měly vliv na zvýšení či 

snížení prestiže. 

Rozhovory a verbální výměny probíhaly ve většině případů (krom jednoho případu) 
mezi dětmi stejného pohlaví. To odpovídá vztahům mezi pohlavími v mladší školní třídě, 
k dy mezi nimi vzniká napětí a kdy je zábava spíše oddělená (viz teorie, Hrabal, 2003). 
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Ojedinělý případ „mezipohlavního" rozhovoru iniciovala jedna žákyně, dál pokračoval 

rozhovorem nad výstavkou. Na této interakci byla dobře vidět iniciativa a její přijetí, 

podařilo se tedy navázat kontakt, dále pokračoval rozhovor jako společná činnost. U 

většiny rozhovorů toto nebylo tak patrné. 

Další zajímavostí bylo, že mezi chlapci probíhaly delší rozhovory jen ve skupinkách, 

ne ve dvojici. Na rozdíl od dívek, kdy jsem zaregistrovala delší konverzaci mezi dívkami a 

také mezi dívkou a chlapcem. To může vypovídat o rozdílném zaměření na vztahy, kdy 

dívky mohou více preferovat dyadické vztahy a chlapci spíše party. Zajímavá je 

charakteristika Hrabala, že ve vyšších třídách prvního stupně se prohlubují dyadické 

vztahy mezi dětmi stejného pohlaví, zatímco skupinky nemívají dlouhé trvání (Hrabal, 

2003). Vypozorovaný rozdíl odpovídá rozdílům popsaným Vágnerovou, která upozorňuje 

na zaměření dívek na vztahy a chlapců na společnou činnost ve skupině (viz teorie, 

Vágnerová, 2001). 

Děti zdá se mají dovednosti začít rozhovor a pokračovat v něm, alespoň v některých 

situacích. Pro děti je běžné reagovat na situaci verbálně - poznámkou, dotazem atd. 

1.6 Zájem 

Projevy zájmu lze rozdělit do dvou typů: zájem o společnost a zájem_o_činnost 

druhého. Obě varianty se vyskytují zhruba stejně často. Mají význam, protože mohou být 

podnětem ke společné činnosti, v některých případech to tak je (např. č. 38, (11.11.)). I 

když společná činnost nenavazuje, přesto je to signál o vnímání okolí. Absence odmítnutí 

může vypovídat o přiměřené přijatelnosti iniciativy pro druhého. 

Domluva na společné sezení v lavici (zájem o společnost) vypovídá o zájmu, který má 

delší trvání (delší než jednu interakci) a možná větší intenzitu. Toto jednání v sobě 

zahrnuje několik dovedností (dohoda mezi dětmi, požádání učitelky atd.). Dál se zhruba 

stejně často objevovala výzva druhého k nějaké činnosti, která vypovídá o momentálním 

zájmu a jeho odrazu v jednání. Některé výzvy nebyly přijaty, důvodem se zdál být spíše 

nezájem o danou činnost než o společnost druhého, nebo zaměstnání jinou aktivitou. U 

Přijatých výzev se objevila situace (č. 42, (11.11.)), kdy žák opakoval výzvu, aby jí druhý 

Přijal. Po příchodu druhého ho zaujal, ale pouze na chvíli, jiná činnost pro něj byla 

zajímavější. Na to zmíněný žák reagoval opakováním výzvy. To může působit jako 

nevnímání, nepochopení nebo nepřijetí signálu, že druhý má zájem o jinou akci. 

Zájem o činnost druhého se liší od předchozího, ale opět činnost může být mostem 

k interakci a další akci. Zaznamenala jsem interakce, kdy iniciativa zahrnovala pozornost a 
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komentář k aktivitě druhého. Zajímavá situace nastala, kdy žák věnoval pozornost 

druhému, který nevěděl odpověď na učitelčinu otázku (č. 46, (11.11.)). Tato iniciativa 

vypadala jako snaha pomoci druhému, pomoc druhému v podobné situaci tento žák jednou 

poskytl. Další identifikované projevy zájmu zahrnují rozhlížení po třídě, jakoby sledoval 

reakce ostatních (č. 47, 64, (11.11.)). Zdálo se, že se může jednat o projev přání někoho 

zkontaktovat. 

S tímto charakteristickým chováním jednoho žáka souvisí další rys - snaha získat 

pozornost. Lze říci, že se jedná o druhý pól projevení zájmu o druhé. Některé jednání bylo 

výrazné a významně odlišné (křik bez zjevného důvodu). Jiné bylo méně odlišné od 

ostatních (ukazování obrázku při hodině, upozornění na svoje převlékání, poznámky v 

hodině). Významné se mi toto chování zdálo především početností (7 z 8 zařazených 

interakcí inicioval právě on) a charakterem jeho dalších projevů, viz např. zmíněné 

rozhlížení po třídě. Jak hodnotit toto chování z hlediska sociálních dovedností? Můžeme 

uvažovat o tom, že každý člověk potřebuje určitou míru pozornosti, potřebuje pocit, že se o 

něj někdo zajímá. Výrazná podoba snahy získat pozornost může naznačovat, že tomuto 

člověku tato pozornost chybí. To může vypovídat o nedostatku v konkrétních sociálních 

dovednostech, např. navázat kontakt, začít a udržet konverzaci. Toto upoutávání pozornosti 

se může stupňovat a mít charakter zaměřený proti někomu. Zaznamenala jsem situace, kdy 

kvůli chování tohoto typu vznikaly konflikty s učitelkou, jejíž reakce také představují 

pozornost, i když negativní. 

Jeden ze zmíněných případů byl zajímavý: žák odpověděl cizí učitelce humorně a 

neobvykle (č. 10 (13.10.)). Dalo by se to považovat i za drzost či snahu upoutat pozornost. 

Tento případ může být zajímavým příkladem, kdy určitá reakce dítěte může být 

považována za nevhodnou právě kvůli roli, kterou dítě v dané situaci hraje (např. role 

žáka). To s o u v i s í s vlastností sociálních dovedností, kdy v různých situacích se hodí jiné 

jednání, což dítě musí umět rozpoznat. V některých situacích může reakce dítěte být 

překvapující, aniž by musela znamenat problém v komunikaci. Záleží na druhé straně (v 

tomto případě na učitelce), jak tuto reakci přijme. 

Děti projevují svůj zájem o druhého tak, že ho lze přijmout, pokud dítě chce. Dokáží 

pokračovat v kontaktu a domluvit se na společné činnosti. Nedostatky se objevují 

především u jednoho žáka, pro kterého se zdá být obtížné získat dostatečné množství 

pozornosti. 
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2. Konflikt (NE - NE) 

Odpovědi na hlavní otázky nám umožní se vyznat v konfliktech mezi dětmi: Proč 

vznikají? Kdo je řeší? Jak je řeší? Jak je řešení účinné, případně adekvátní? 

Proč vznikají? 

Typologie vzniku konfliktů nebyla nej důležitější pro hodnocení dovedností konflikt 

řešit, proto nebyla použita při kategorizaci interakcí. Jak již bylo řečeno v metodologické 

části, konflikty není možné chápat jako jednoznačně negativní jev, protože jsou přirozenou 

součástí soužití lidí. Pro porozumění konfliktům je pro nás důležité podívat se také na 

jejich charakter a jejich počet ve srovnání s jinými interakcemi. Důvody vzniku konfliktů 

nám mohou naznačit, které střety můžeme považovat za ryze negativní, zbytečné, 

vyprovokované, vypovídající o agresivitě atd. 

Když se podíváme na konflikty (NE - NE), nalezneme několik hlavních důvodů, proč 

konflikt vznikl: slovní agrese, především posmívání, snižování (10 případů). Další důvody 

byly méně časté: fyzická agrese (3), špatné zacházení s hračkou (2). U některých případů 

nebylo možné důvod vypozorovat (3), některé se objevovaly jen jedinkrát (agrese proti 

sobě, náraz omylem, upozornění na začátek hodiny, neplnění úkolu důležitého i pro 

ostatní). Z tohoto přehledu je významně více situací, kdy konflikt začíná slovní agresí. Již 

v metodologické části jsem zmínila problematičnost této interpretace, která hodně souvisí 

se subjektivním vnímáním. Fyzická agrese nebyla výjimečně častá, ačkoli když se jedná o 

iniciativu může vypovídat o vlastnostech agresora či o vztahu agresor - oběť. Většina 

zbylých případů by se dala charakterizovat jako zájmy dětí proti sobě, kdy se nejedná o 

Přímou iniciativu proti druhému jako v případě agresivního jednání. 

Kdo ie řeší? 
Nejčastěji řeší konflikt sami účastníci (kategorie č. 2.1, 16 z 22 případů). Spolužáci a 

spolužačky nezasahují do konfliktu mezi jinými dětmi za účelem řešení nikdy (kategorie č. 

2-2). Někdy se v konfliktní situaci přidávají na stranu agresora (viz č. 58 (11.11.), 82 

(25.11.).). To nemusí souviset s neschopností rozumět situaci či umět konflikt řešit. Spíše 

to může vypovídat o obtížnosti vystoupit proti někomu jinému nebo dokonce více dětem a 

o t a v i t se tak možnému útoku či odsouzení. Může to souviset i s egocentrismem dětí 

v tomto věku, kdy stále zůstávají zaměřeny na sebe. 
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Učitelka zasahuje jen v hodině, což je dáno organizací přestávek a vyučovacích hodin 

(kategorie č. 2.3). Učitelka o přestávkách ve třídách není, takže nemůže zasahovat. 

Výjimečný případ, kdy se učitelka vyjadřovala ke konfliktu z přestávky, bylo švihnutí 

metrem, kdy to žák přišel na začátku hodiny říct. Ačkoli konflikt v danou chvíli sám nějak 

vyřešil, přesto to oznámil učitelce, a pravděpodobně očekával razantní řešení. Ještě dvakrát 

(dohromady tedy skoro polovina všech situací řešených učitelkou) se objevuje oznámení 

dítěte jako řešení konfliktu. Nejedná se přímo o žádost o pomoc. Dítě oznámí, kdo mu co 

provedl, a očekává trest viníka. Zajímavé je srovnání s pozorováním Doubka ve třetí třídě, 

který podobné případy označuje jako „asymetrizační žalování" (Doubek in Pražská 

skupina školní etnografie, 2005, s. 512). V jeho zjištění se tento kontakt dítěte s učitelkou 

odehrával kvůli konfliktům blízkých kamarádů či kamarádek, kdy šlo o nezvládnutou 

vzájemnou blízkou komunikaci. V našem případě se zdá, že se jedná o „skutečné" 

konflikty, respektive jedno dítě se cítí ublíženo. Doubek v další části doplňuje další roli 

žalování jako možné pomsty, ani toto vysvětlení se mi nezdá dostatečně přiéhavé. Další 

zásahy učitelky zdá se vychází z nepřijatelnosti daného chování (např. bouchání se do 

hlavy, posmívání). Jeden z těchto případů představuje nepřímý konflikt zájmů dětí, kdy 

dvě děti za sebou při tvorbě vět p o u ž i j í jméno jednoho spolužáka, který není příliš oblíben. 

Učitelka reaguje odmítnutím a vysvětlením. Dá se říci, že učitelka řeší všechny konflikty 

v hodině, které zaregistruje. Zásahy učitelky podle mne nevypovídají nic významného o 

dovednostech dětí řešit konflikty. 

Jaké způsoby řešení děti používají? 
Při interpretaci se budeme věnovat jednotlivým typům řešení ne podle jejich 

uspořádání v rámci kategorií, ale podle četnosti výskytu. 

Nejčastěji se vyskytuje apresivní řešení (3 případy slovní agrese a 5 fyzická). Fyzický 

zásah zahrnuje více typů chování: praní se, náznak rány, náznak shození věcí. Zajímavé je 

zastoupení dětí v těchto řešeních, kdy se vždy jedná o jednoho žáka v jednom typu (slovní 

- Emil, fyzické - Tonda). Agresivní řešení je považováno za primitivnější než jiné (např. 

Dolejší, 1978). Konkrétní situace mohou více prozradit, jestli použití tohoto řešení 

Upovídá o nižší úrovni. V případě slovní agrese se dvě ze tří reakcí zdají být neadekvátní 

Podnětům. V kontextu jiných interakcí tohoto žáka se zdá, že slovně agresivní chování 

Používá často, že ho využívá i na upoutání pozornosti a „šíření strachu". 

Fyzickou agresi Tonda použil, zdá se, ve většině případů proti agresivní iniciativě 

(slovní či fyzické). Četnost výpadů proti němu může ovlivnit jeho reakce a naopak jeho 
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reakce mohou spolupůsobit na počet a podobu útoků. Tato provázanost nám znemožňuje 

rozeznat, jestli je agresivní řešení obvyklým jednáním, nebo spíše zoufalým pokusem po 

vyčerpání ostatních variant. 

S tímto žákem souvisí i další typ řešení, i když méně častý, ale pravděpodobně 

konstruktivnější - dohadování (2 případy). Obě situace se přímo dotýkají vztahů se 

zmíněným žákem. Zajímavá je první (č. 89 (25.11.)), ve které žák sám reagoval na 

nepříjemnou poznámku otázkou po důvodech negativního vztahu („Proč se mnou nechceš 

kamarádit?"). Ve srovnání s agresivním řešením mu tato otázka může více pomoci 

z konfliktu něco získat. Opravdu dostal vysvětlení, ale nesouhlasil s ním. Dohadování dál 

pokračovalo mimo doslech pozorovatelky. Zajímavý je konstruktivní začátek i odpověď, 

ale další pokračování spíše naznačuje zaseknutí na odlišných názorech. Do podobně patové 

situace se dostává i druhý případ dohadování, které iniciuje druhý žák s použitím násilného 

chycení. Kladené otázky přímo souvisí s tím, co je zřejmě problémem („bouchání", 

„provokování"). Tondova odpověď „Nevím" může vypovídat o tom, že zná jejich námitky, 

L že nemůže z různých důvodů slíbit jejich vyslechnutí. Otázkou zůstává, jak Tonda 

rozumí podobným situacím, kdy mu děti dávají najevo, co jim vadí. Může s jejich názory 

nesouhlasit nebo nevědět přesně, jaké chování je pro ně nepřijatelné. Toto je situace 

odlišná od ostatních, ve kterých dovednosti odvozujeme zpozorovaných interakcí. 
- • f n r m a , e o dovednostech zjistit z rozhovorů o konfliktu, V tomto případě můžeme určíte informace o aoveu 

, na interakce, které mohou nastat („začíná si", tedy nepřímo. Tyto zmínky nás upozorňuji na interaicce, 
•u Tvarovaného kruhu, ve kterém se daný žák ocitá: 

„provokuje"). Lze usuzovat i na vznik začarovanen 
, , .o uarnr,rá(\\i - začíná si" s cílem získat je, alespoň 

z nějakých důvodů nemá tolik kontaktu, kamaradu „zac j p 
. , - něi hra pro ně možná provokace) - mozna někdy 

na chvíli například k homcce (pro nej nra, P j ^ , + . 
• •• u /-inntii a zvvšit svoji prestiž - odmítaní tohoto způsobů 

používá sílu s cílem d o k á z a t svoji hodnotu a zvysit s j P ^ 
n f l i H ň _ chování nepřineslo získaní kamaradu, mozna 

chování ostatními, přibývaní konfliktu cno f 
intenzita kontaktování (provokovaní) + upoutáváni 

naopak vytvoření nepřátel - větší intenzita ku , K u paie vytv re i t i v n í z e s t r a n y konkrétních děti (nebo celé 

pozornosti - odmítání jakékoli iniciativy y 

t n d y )" , . . r e a k c e na konfliktní situace se vyskytovalo dvakrát, 

„ ^ ^ í T ^ » * — jak° —na bezdûvodnou 
šlo o O d h r n i posmívám. Z a j m r a J ^ ^ ^ 

Slovní a g res i . ž ákyně nejprve vy a s , , n ^ ^ ^ ^ 

ustoupila. Výhova,a slovnímo n á « „ 1 ^ ^ Rehorn mohli uvaiova, 

ustoupení druhému je spße povaiovan za c y ^ ^ ^ ^ ^ a n e 
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konfrontace dobrým řešením. V situaci, kdy ji někdo bezdůvodně napadá, je hledání 
adekvátních řešení dost obtížné. 

Posledním způsobem chování jako řešení střetu bylo nereagování (3 případy). Jedna 

situace se podobala předchozí zmíněné, šlo o ignorování slovní agrese. Podobně i v tomto 

případě můžeme odmítnutí konfrontace považovat za úspěch. U dalších případů naopak 

ignorování iniciativ vyznívalo jako neadekvátní, protože šlo o oprávněné požadavky. 

Překvapivým zjištěním bylo, že se takto daný žák choval k druhému žákovi, se kteiým je 

často v kontaktu. Nešlo tedy o neoblíbeného spolužáka, ale spíše kamaráda, přesto 

nerespektoval jeho výzvy. Může to vypovídat o zaměření na sebe na úkor zájmů druhého 

nebo také na charakteru vztahů mezi dětmi, které jsou podle Hrabala (2003) ještě spíše 

povrchní. 

2.4 Konflikt dítě - učitelka 

V zaznamenaných konfliktech, které podle mého názoru vypovídaly o dovednostech 

dětí, figuroval jen jeden žák. Jeho chování působilo jako snaha upoutat pozornost. Jednalo 

se o poznámky vůči dozoru, předvádění obsahu písničky se sexuálním podtextem a 

bouchání se do hlavy. Jednotlivé případy samy o sobě nepůsobí až tak výjimečně, ale jejich 

spojení do kontextu celkového chování vyznívá významně odlišně. Výrazné jsou jeho 

přímé negativní iniciativy zaměřené na dozor, kdy nejde o reakci na nějaké zneužívání 

moci učitelem, kde by to mohlo být více pochopitelné. U ostatních žáků se vyskytuje spíše 

neuposlechnutí příkazu učitelky. Zmíněné jednání žáka může znamenat neochotu či 

neschopnost přijímat autoritu učitelky, ale zdá se, že se takto například vůči třídní učitelce 

nechová. Takže to působí spíše jako testování cizích učitelek, jak se zachovají. Obvykle ale 

vůbec nereagují. Toto jeho chování zřejmě vypovídá o chybění dovedností k získání 

pozornosti adekvátním způsobem, a proto se prosazuje silou. Hrabal (2003) podobné 

chování spojuje se snahou zvýšit svoji prestiž, s danými projevy žák mohl už přijít do 

třídy, ale zároveň může jít o reakci na odmítnutí. Agresivita podle něj vždy vede ke snížení 

obliby, ne však nutně ke snížení vlivu. „Útoky" proti učitelkám podle Hrabala právě 

souvisí se snahou zlepšit svoji pozici ve třídě. 

Z chování daného žáka můžeme vyvodit, že usiluje o pozornost od třídy a zřejmě i o 

lepšení svojí pozice. Volba aktivit působí jako neadekvátní, což ve spojení s předchozím 

tvrzením vypovídá o nedostatku sociálních dovedností. Zároveň mohl již vyčesat 

adekvátní způsoby, které nevyšly, a proto se uchýlil k výrazněji provokativním aktivitám. 

Ale při porovnání jeho chování v jednotlivých dnech se zdá, že se výrazně nezměnilo, tedy 
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„nezhoršilo". Pokud s celkovým agresivně laděným chováním do třídy přišel, mohlo právě 

to být důvodem jeho nepřijetí spolužáky. 

3. Konflikt v průběhu (ANO - NE) 

Nejdůležitější otázkou je, proč se objevuje negativní reakce na pozitivní iniciativu? 

Můžeme identifikovat dva hlavní typy, které lze schematicky naznačit ANO - ANO + 

NE a ANO - NE. Zároveň tyto typy odpovídají i kategoriím podle charakteru interakce -

společná hra (3.1) a zájem (3.6). 

První schéma (ANO - ANO + NE. 3.1 Společná hra) naznačuje, že reakce se změnila 

v průběhu interakční události, což může, ale i nemusí, souviset se změnou v iniciativě. 

Jeden takový případ je sporný, negativní reakce se objevuje až po zásahu učitelky. 

Interakce vypadá jako hra (házení papírkem v hodině), ale na odmítavý zásah učitelky 

reaguje iniciátorka negativně, jako by šlo o konflikt. Důvodem může být snaha zbavit se 

zodpovědnosti za odmítnutou činnost. 

Další situace naznačuje interakci, kde se zdá, že iniciativa je stále stejná, ale reakce se 

mění. Důvodem může být přesycení danou činností nebo zájem o jinou. V této interakci se 

objevuje nepřijetí nebo nezaregistrování této změny reakce, která usiluje o ukončení akce. 

To může vypovídat o menší citlivosti nebo zaměření na sebe a ignorování druhého. 

Poslední situace v tomto typu představuje neodhadnutí vhodnosti iniciativy, která 

z tohoto důvodu zdá se není přijata. V rámci hry dává žák najevo, že už nemůže, naznačuje 

ukončení, druhý žák iniciuje praní, což by v rámci hry jindy mohlo být přijato. Kvůli 

ukončení hry je tato akce odmítnuta. Zdá se to být příkladem, kdy iniciativa nebyla vhodná 

vdanou chvíli, žák to neodhadl správně. Odmítnutí může souviset i se vztahem 

s iniciativním žákem a zkušenostmi s jeho chováním. Hlavním aktérem dalších konfliktů je 

totiž právě tento žák, což může přispět k pochopení vztahů s ostatními žáky. 

Dmhé schéma (ANO^NE^J^Zá jem) představuje situace, kdy hypoteticky pozitivní 

(či neutrální) iniciativa je rovnou odmítnuta. To může souviset s širším kontextem, 

situačním i vztahovým. 

Jak jsme již zmínili, jeden žák se v těchto konfliktech vyskytoval často jako odmítaný 

iniciátor (5 ze 6 případů). Z toho dvě odmítnutí měly formu fyzické agrese a zbytek byl na 

hraně slovní agrese a nepříjemného odmítnutí. Přitom z vnějšího pohledu působily 

iniciativy přijatelně a přiměřeně situaci (až na jednu výjimku). Jedna negativní reakce 

vznikla na základě pouhého očního kontaktu („Ty nekoukej!" - č. 81 (25.11.)). Zmíněná 
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výjimka představuje nezvyklou výzvu ke hře (leh na zem a výzva: „Já chci tahat po 

zemi."), která může vypovídat o snaze upoutat pozornost a získat ostatní ke hře. 

Neobvyklost akce může vypovídat o situaci, kdy žák neumí použít adekvátní mechanismy. 

V tomto případě se spíše zdá, že žák vyčerpal mnoho adekvátních způsobů, které se 

neosvědčily (viz zmíněné odmítnuté iniciativy). Tyto interakce vypovídají o dovednostech 

tohoto žáka, ale také o obtížné situaci, do které se ve třídě dostal. Tato situace může dál 

ovlivňovat jeho sociální učení. O dovednostech se dozvídáme více z nepřímých signálů 

než z pozorovaných interakcí. V záznamech nenalézáme, že by inicioval výrazné množství 

nepřiměřených či nepřijatelných akcí. Ale nalézáme negativní iniciativy a reakce proti 

němu zaměřené, tedy vidíme spíše výsledek mnoha interakcí, než konkrétní situace, které 

by naznačovaly počátek této tendence. 

Můžeme se na interakce odmítnutí pozitivní iniciativy podívat z druhé strany. Děti mají 

právo odmítnout to, co jim vadí. I z tohoto hlediska má dovednost odmítnout nepříjemné 

významné místo v sociálních dovednostech. V rámci prosazení se ve vztazích je odmítnutí 

a vyjádření vlastních pocitů důležité. Do těchto asertivních dovedností patří ale také 

neubližující „ne". „Zůstaneme-li u kořene významu ,prosazování', pak asertivitou 

rozumějme takové chování, kdy si umíme prosadit své požadavky, potřeby a nároky 

přiměřenými prostředky, tzn. bez zbytečného ubližování druhým s pocitem zachované úcty 

a důstojnosti vůči sobě" (Šípek in Komárková, Slaměník, Výrost (eds.), 2001, s. 88). 

Odmítnutí může obsahovat snahu neublížit víc, než je nutné, kjeho přijetí může pomoci 

například vysvětlení. Ani jedno výše zmíněné odmítnutí nesplňují. To vypovídá o 

dovednostech těchto dětí. Nejen že odmítnutí je nepříjemné, ale navíc ve všech případech 

se zdá jako neadekvátně razantní. Tyto fakta mohou navíc vypovídat o vytváření „normy" 

třídy, že tento žák je „nepřijatelný", že je tedy „normou" ho odmítat. 

Šestý případ, netýkající se zmíněného žáka, představuje prosté odmítnutí zájmu o účast 

na společné činnosti. Po výše uvedených úvahách můžeme toto chápat jako příklad 

prosazení svého, aniž by tím druhému (odmítanému) bylo zbytečně ublíženo. Na straně 

iniciátorky můžeme pojmenovat přiměřený podnět, a potom také přijetí odmítnutí bez 

negativních reakcí. 
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4. Interakce NE - ANO 

Jako interakce tohoto typu můžeme označit pouze jednu interakci, kterou lze chápat 

také jako konstruktivní řešení konfliktu. Ještě jedna další interakce se dala interpretovat i 

tímto schématem. Obě interakce jsou si velice podobné - na negativní poznámku reaguje 

žák neutrální otázkou. To vypovídá o tom, že se nenechá vyprovokovat a svou reakcí může 

buď předejít vzniku konfliktu, nebo zabránit jeho eskalaci. 

Ojedinělý výskyt tohoto typu může ukazovat na fakt, že děti obvykle reagují v souladu 

s negativní iniciativou. Na druhou stranu to nemusí vypovídat o nedostatku jejich 

dovedností, ale může to být důsledek přístupu, kdy se ve skupině cení schopnost bránit se, 

třeba i agresivně (viz teorie, Vágnerová, 2001). 

124 



3.6.3 Srovnání skupin dětí z pomocné a základní školy 

Přehled rozložení interakcí v rámci kategorií 

Hlavní otázky: Jak jsou rozloženy počty interakcí v kategoriích? Které kategorie jsou 
naplněny a které nikoli? O čem to může vypovídat? 

Ačkoli jsem si zvolila kvalitativní výzkum, již v průběhu interpretace jsem používala 

údaje o četnosti interakcí pro představu, zda jde o ojedinělý či opakovaný jev. Při srovnání 

interakcí a dovedností obou skupin dětí budu kvantitativní údaje využívat více, protože 

významně dokreslují kvalitativní rozdíly v interakcích mezi dětmi. Pro využití těchto údajů 
využiji tabulky a grafy, které nám znázorní rozdíly mezi oběma skupinami dětí z různých 
pohledů. 

Protože délka pozorování v pomocné a základní škole se liší, nemohli jsme porovnávat 

počty interakcí, ale poměr jednotlivých typů interakcí k celkovému počtu interakcí. 

Zároveň je i zajímavé srovnání, kolik interakcí vychází v průměru na jednu hodinu? 

V pomocné škole jde o 110 interakcí za 38,5 hodiny, tzn. 110/38,5 = 2,9, tedy necelé tři 

interakce na hodinu. V základní škole je poměr 79/11 = 7,2, tedy zhruba sedm interakcí na 

hodinu. Z tohoto srovnání vychází, že významně více interakcí jsem zaznamenala u dětí 

bez postižení. To může vypovídat o tom, že děti s mentálním postižením méně interagují 

spolu navzájem a více interakcí se odehrává mezi nimi a učitelkami. Zároveň významný 

vliv také je, že ve třídě základní školy je 25 žáků, ale v pomocné jen 6. Tím se snižují 

možné kombinace vzájemných interakcí, kdy děti s mentálním postižením mají menší 

možnost výběru partnera. 

Tabulka č. 1: Rozložení interakcí v rámci hlavních kategorií 

(Poměr typů interakcí k celkovému počtu interakcí) 

Kategorie/celkový počet 

interakcí (C) 

Pomocná škola (PS) Základní škola (ZS) 

i/C 0,33 0,6 

^•1,2.2,2.3/C 0,46 0,27 

3/C 0,19 0,11 

U/C 0,02 0,02 

4 / C (není zařazena do grafu, 

důvody viz dále) 

0,09 0,03 
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Graf č. 1: Rozložení interakcí v rámci hlavních kategorií 

(Poměr typů interakcí k celkovému počtu interakcí) 

Pomocná škola 

19% 

46% 

Základní škola 

^ Kategorie č. 1 - Interakce ANO -ANO 

Kategorie č. 2.1, 2.2, 2.3 - Konflikt - Interakce NE - NE (bez kategorie č. 2.4) 

^ Kategorie č. 2.4 - Konflikt dítě - učitelka 

^ Kategorie č. 3 - Konflikt v průběhu interakce (ANO - NE) 

Z tabulky č. 1 je vidět významný rozdíl v rozložení interakcí v rámci hlavních 

kategorií. Ačkoli v tabulce a grafu jsem využívala poměry v desetinných číslech a 

Procentech, v textu budu používat pojmenování zlomky, protože nám nejde o přesná čísla, 
a]e spíše o hrubou představu. Pozitivní interakce (kategorie č. 1, ANO - ANO) tvoří 
v p Š třetinu, vZŠ více než polovinu. To je významný rozdíl, který vypovídá o 
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dovednostech dětí s mentálním postižením, pro které může být obtížnější odhadnout 

v danou chvíli vhodnou iniciativu. S tím výrazně souvisí dovednost střídat se, kterou děti 

neovládají vůbec, jak se zdá z konfliktních interakcí (až na výjimky)s. S tím souvisí další 

vliv, který může být k předchozímu faktu v různém vztahu (následek nebo příčina). Jedná 

se o velký výskyt samostatné hry, kdy při hře ve třídě si děti většinou vybírají samostatnou 
aktivitu. 

S nedostatky dovedností v pozitivních interakcích úzce souvisí kategorie č. 3 (ANO -

NE), kdy je pozitivní iniciativa z nějakého důvodu odmítnuta. Interakce tohoto typu tvoří 

v PŠ necelou pětinu, v ZŠ něco přes desetinu všech interakcí. To potvrzuje předchozí 

domněnku, že pro děti s mentálním postižením může být obtížné použít vhodnou 

iniciativu. Tedy záměr může být pozitivní, ale projev není přijatelný. Nebo také záměr i 

projev může být pozitivní, ale v kontextu zkušeností s chováním daného dítěte není 

iniciativa přijata. Jiný pohled na množství interakcí v kategorii č. 3 nám ukáže poměr počtu 

interakcí v této kategorii ke všem konfliktům mezi dětmi: 

Kategorieč. 3 /2 .1 ,2 .2 ,2 .373]PS^29 |ZŠ-0 ,3 
i jr v ' * 

V tomto srovnání se rozdíly mezi ZS a PS stírají (v obou případech jde asi o třetinu). 

Z tohoto zjištění bychom mohli uvažovat, že dovednosti dětí v obou skupinách se nemusí 

tak výrazně lišit, jak jsme předpokládali. Pro bližší pochopení bude třeba se podívat na tuto 

kategorii ve srovnání kvalitativně. 

Kategorie č. 2 (NE - NE) (bez kategorie č. 2.4) představuje konfliktní interakce, které 

se liší charakterem řešení. V pomocné škole jde o necelou polovinu, v základní škole o 

necelou třetinu, což logicky koresponduje s počtem pozitivních interakcí. 

Kategorie č- 4 (NE - ANO) v obou skupinách tvoří malou část ze všech interakcí, 

v pomocné škole je to třikrát více než v základní. To by mohlo ukazovat na lepší schopnost 

zabránit konfliktu, ale již v předchozích kapitolách (metodologie, prezentace) jsme 

Popisovali, že interakce v této kategorii mají jiný charakter (např. omluva, povzbuzení). 

(Ačkoli je tato kategorie v tabulce, není zařazena do grafu, protože ji tvoří interakce 

Počítané primárně do jiných kategorií, jak jsem uvedla již v metodologii.) 
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Tabulka č. 2: Kdo řeší konflikty v rámci kategorie č. 2 (NE - NE) 

(Poměr typu řešení k celkovému počtu konfliktů v rámci kategorie č. 2) 

Kategorie/2 (bez 2.4) Pomocná škola (PŠ) Zakladní škola (ZŠ) 
2.1/2 0,33 0,76 
2.2/2 0,04 0 

2.3/2 0,6 0,24 

Graf č. 2: Kdo řeší konflikty v rámci kategorie č. 2 (NE - NE) 

(Poměr typu řešení k celkovému počtu konfliktů v rámci kategorie č. 2, bez kategorie 

2.4) 

Pomocná škola 

^ Kategorie č. 2.1 - řeší samotní účastníci interakce 

^ Kategorie č. 2.2 - řešení spolužákem 

^ Kategorie č. 2.3 - řešení zásahem učitelky 

128 



Zajímavé je srovnání, kdo v obou skupinách řeší konflikty. Z tabulky č. 2 vyplývají 

zajímavé rozdíly v množství konfliktních situacích, do kterých zasahuje učitelka. V PŠ se 

jedná o více než polovinu konfliktů v kategorii č. 2, v ZŠ o necelou čtvrtinu. Zdálo by se 

že to vypovídá o nedostatku dovedností dětí s mentálním postižením řešit střety 

samostatně. V interpretaci u skupiny dětí z PŠ jsme již zmínili, že zhruba necelá čtvrtina 

těchto zásahů vypovídá o tom, že by děti konflikt pravděpodobně nevyřešily samy. Další 

rozdíl mezi oběma skupinami spočívá v přítomnosti zaměstnankyň pomocné školy 

(vychovatelek) i o přestávkách. Zároveň jejich přítomnost předpokládá, že budou 

zasahovat. Což neplatí u základní školy, kdy přestávka tvoří dobu bez přítomnosti učitelky 

i jiných pracovníků školy, tedy i jejich zásahů (výjimečně zasahuje ve třídě dozor). Kdyby 

učitelka trávila čas o přestávce ve třídě, možná by do některých konfliktů také zasahovala. 

Zároveň by možná její přítomnost způsobila, že by některých konfliktů ubylo (např. 

výrazně agresivních projevů) nebo by měly jiný charakter. Tento vliv v pomocné škole 

nepůsobí tak silně, někdy se zdá, že vůbec. To může souviset s odlišným vztahem 

k normám v obou skupinách dětí. Zdá se, že děti bez postižení znají pravidla chování, 

učitelka představuje vnější kontrolu, proto děti v její přítomnosti tato pravidla více 

dodržují. Na rozdíl od dětí s mentálním postižením, kde se zdá, že přítomnost učitelky 

nijak neovlivňuje dodržování pravidel, přičemž není vždy jasné, zda děti tato pravidla 

znají. Někdy se zdá, že je znají a přesto je nedodržují. Na druhou stranu významný rozdíl 

je v tom, že děti s postižením nejsou vlastně nikdy samy bez pracovníků školy. Nelze tedy 

posoudit, zda by se jejich chování bez přítomnosti dospělích nelišilo. 

Tabulka č. 3: Rozložení interakcí v rámci kategorie č. 1 (ANO - ANO) 

Kategorie /I Pomocná škola (PS) Základní škola (ZŠ) 

1.1/1 0,22 0,22 

1.2/1 0,08 0,06 

1.3/1 0,06 0 

1.4/1 0 0 

1.5/1 0,08 0,27 

1.6/1 0,56 0,45 
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Graf č. 3: Rozložení interakcí v rámci kategorie č. 1 (ANO - ANO) 

(Poměr počtu interakcí určitého typu k celkovému počtu interakcí v kategorii č.l) 

Pomocná škola 

Základní škola 

• Kategorie č. 1.1 - Společná hra 

• Kategorie č. 1.2 - Pomoc 

• Kategorie č. 1.3 - Komunikace dotykem 

• Kategorie č. 1.4 - Spolupráce 

O Kategorie č. 1.5 - Rozhovor 

Cl Kategorie č. 1.6-Zájem 

, • ,aíi v rozložení pozitivních interakcí v jednotlivých Tabulka č. 3 ukazuje rozdíl v rozlozeni p 
. h n H e m e věnovat jen krátkému zhodnoceni největšich 

kategoriích. Na tomto místě se budeme venuv j 
x ,,ot ro^Hílům v charakteru interakci v rámci 

rozdílů, více pozornosti budeme věnovat rozdílům ven 
. • inh 7 tabulkv vyplývá stejný vyskyt hry, coz muze konkrétních kategoriích v obou skupinách. Z tabulky vyp.y 
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vypovídat o její důležitosti pro obě skupiny, o dovednostech dětí vypovídá více charakter a 

průběh hry. Další významné rozdíly: významně více rozhovorů a žádný výskyt 

komunikace dotykem v ZŠ. Interakce týkající se zájmu o druhé byly téměř stejně časté, 

tvořily zhruba polovinu všech pozitivních interakcí. Toto překvapivě velké množství 

bychom očekávali u dětí s postižením jako známku toho, že je snazší projevit zájem, než 

navázat kontakt a pokračovat v interakci. Zjištění, že téměř stejně časté byly tyto interakce 

i u dětí bez postižení, může vypovídat o obtížích, které s navázáním kontaktu mají i běžné 

děti v tomto věku. 

Tabulka č. 4: Rozložení typů řešení v rámci kategorie č. 2.1 (Řeší sami účastníci) 

(Poměr počtu řešení určitého typu k celkovému počtu interakcí v kategorii č. 2.1) 

Kategorie /2.1 Pomocná škola (PS) Základní škola (ZŠ) 

2.1.1/2.1 0 0,13 

2.1.2/2.1 0,35 0,5 

2.1.3/2.1 0 0,06 

2.1.4/2.1 0,18 0 

2.1.5/2.1 0,12 0,19 

2.1.6/2.1 0,29 0,13 

2.1.7/2.1 0,06 0 

Graf č. 4: Rozložení typů řešení v rámci kategorie č. 2.1 (Řeší sami účastníci) 

(Poměr počtu řešení určitého typu k celkovému počtu interakcí v kategorii č. 2.1) 

Pomocná škola 

6% 0% 
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• Kategorie č. 2.1.1 - Dohadování 

• Kategorie č. 2.1.2 - Agrese 

• Kategorie č. 2.1.3 - Ústup 

O Kategorie č. 2.1.4 - Emocionální reakce 

• Kategorie č. 2.1.5 - Žádná reakce 

O Kategorie č. 2.1.6 - Vyjádření vlastních přání, názorů 

® Kategorie č. 2.1.7 - Žádost o zásah učitelky 

Tabulka č. 4 ukazuje rozdíly v množství použitých typů řešení. Opět jen krátce 

zhodnotíme největší rozdíly ve výskytu určitých řešení, více v další části. Významný je 

celkově velký podíl agresivního řešení, kdy v ZŠ se jedná o polovinu všech případů a v PŠ 

o více než třetinu. Tento rozdíl mezi skupinami je rozhodně překvapivý a nečekaný 

Protože bychom předpokládali vyšší výskyt tohoto řešení u dětí s postižením (viz teorie, 

Dolejší, 1978). O něco více se objevuje vyjádření vlastního přání u dětí z pomocné školy, 

naproti tomu děti ze základní školy použily ojediněle i delší verbální výměnu - dohadování 

(kategorie č. 2.1.1). 
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Rozdíly v rámci jednotlivých kategorií 

1. Interakce ANO - A N O (v průběhu nedojde ke konfliktu) 

(kvantitativní údaje viz tabulka a graf č. 3) 

1.1 Společná hra 

Interakce, která měla podobu společné hry, se objevovala častěji v ZŠ, stejně jako 

pozitivní interakce celkově. V poměru ke všem pozitivním interakcím byla hra stejně častá 

v obou skupinách. Charakter hry se však v obou skupinách velmi lišil. V ZŠ si děti hrály 

ve dvojicích i ve skupinkách, s hračkami i bez hraček, podílely se na dané interakci 

většinou rovnocenně. Naproti tomu v PŠ jsem zaregistrovala jen jeden případ hry s těmito 

charakteristikami. Ostatní případy představovaly snahu o zapojení (či zápojem vlastním 

způsobem) do již probíhající skupinové hiy s pravidly (fotbal na hřišti). Jiné pokusy o 

společnou hru končily kvůli výše zmíněné nedostatečné dovednosti střídat se. Toto 

srovnání ukazuje na vyšší úroveň konkrétních dovedností ve skupině dětí ze ZŠ. 

1.2 Pomoc 

V obou skupinách se tato interakce objevuje spíše ojediněle (2 případy bez výzvy 

jedna reakce na výzvu). V ZŠ se všechny situace odehrávají při učení, v PŠ se jen jedna 

týká organizované aktivity, ale ne přímo učení. S tím souvisí i možnost, že by učitelka 

v ZŠ pomoc v hodině neocenila, protože narušuje její řád. V PŠ bychom naopak očekávali 

ocenění této pozitivní iniciativy, které ale nepřichází. V obou skupinách zdá se některé děti 

dokáží vnímat situaci druhého a reagovat na ni. Ojedinělost této interakce může vypovídat 

o tom, že jsou děti v tomto věku více zaměřeni na sebe než na druhé. Pomoc v hodině v ZŠ 

může vypovídat o tom, že se objevuje „solidární spojení dětí proti učitelce". Jak uvádí 

Vágnerová, zastání se spolužáka před učitelkou potvrzuje identifikaci se třídou, která 

zmíněnou solidaritu obvykle oceňuje (Vágnerová, 2001). 

1«3 Komunikace dotykem 

Tento typ interakcí se v základní škole nevyskytuje vůbec. V pomocné škole se 

objevuje víckrát, ale jen ojediněle bez vzniku konfliktu. Tento rozdíl může vypovídat o 

rozdílnosti ve stylu vyjadřování, kdy pro děti bez postižení je běžná verbální komunikace. 
T a je naopak obtížnější pro děti s mentálním postižením, které naopak při velkém množství 

»nterakcí používají neverbální komunikaci. Z tohoto pohledu působí jednoznačně děti bez 

Postižení vyspěleji. Na druhou stranu jiný pohled může namítnout, že děti z PŠ tímto 
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způsobem dávají najevo svoje pocity a sympatie, což pro další interakce může mít velký 

význam. Nic podobného jsem u dětí bez postižení nezaregistrovala, možná zájem o 

společné sezení by se tak dal vnímat. Můžeme se dívat na tuto otevřenost jako na 

charakteristiku, která má dva póly. Lze jí vnímat jako negativní i jako pozitivní. Zároveň 

tato otevřenost dětí s mentálním postižením může pro ně být přínosem, kdy dokáží vyjádřit 

neverbálně to, co by nedokázali verbálně. Na druhou stranu to může být překážkou 

v komunikaci s vrstevníky bez postižení, kteří by pravděpodobně alespoň zpočátku toto 

chování vnímali negativně. Možný závěr by mohl být, že děti s mentálním postižením 

dokáží vyjádřit svoje sympatie dotykem, aleje potřeba učit je, kdy to mohou použít a kdy 

ne. Protože kvůli této iniciativě vznikaly konflikty, zdá se, že tento cit jim chybí. Pro děti 

bez postižení může být obtížnější vyjadřovat pocity, což se nemusí výrazně projevit 

v interakcích, ale doplňuje to sociální dovednosti. 

1.4 Spolupráce 

Tato kategorie zůstala u obou skupin prázdná, přesto jsem tento typ interakce 

považovala za důležitý a jeho absenci za významnou. Nemusí to vypovídat o neschopnosti 

spolupracovat, spíše o chybějících příležitostech takto jednat. Dovednost spolupracovat 

souvisí s dovedností střídat se, i když zahrnuje další dílčí dovednosti. Střídání jsme se již 

věnovali v rámci hry, kdy jsem konstatovali, že pro děti z PŠ je toto velmi obtížné. Z toho 

vyplývá, že spolupracovat by pro ně bylo ještě obtížnější. O tom, jak dovedou 

spolupracovat děti ze ZŠ, jsme se z pozorování příliš nedověděli. To vypovídá především o 

tom, že tento způsob práce není využíván v procesu vyučování, o přestávce děti nemají ke 

spolupráci důvod. 

1.5 Rozhovor 

V této kategorii se projevil velký rozdíl mezi skupinami, mnohem více verbálních 

výměn se vyskytovalo vZŠ. To souvisí s výše zmíněnou domněnkou o odlišném 

vyjadřovacím stylu v obou skupinách. *** 

1.6 Zájem 

Tato kategorie tvořila u obou skupin zhruba polovinu ze všech pozitivních interakcí. 

Tato shoda byla překvapivá, očekávala jsem mnohem více interakcí tohoto typu u dětí 

z pomocné školy. Rozdíl mezi charakterem interakcí: vPŠ šlo ve většině případů o 

projevení zájmu o druhé, které bylo jednorázové a nepokračovalo jinou aktivitou. 
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Významnou část tvořilo přivítání po příchodu do třídy, v několika dalších interakcích šlo o 

společnou činnost (sezení na lavičce). Interakce, kdy se žák zajímá spíše o činnost 

druhého, než o něj samotného, tvořily pětinu. V ZŠ se zájem o druhého objevoval zaměřen 

na hru či na sezení v jedné lavici. Přesednout si do lavice k druhému dítěte je příkladem 

pokročilejšího zájmu a domluvy mezi dětmi, podobný případ se v PŠ neobjevil. V ZŠ se 

více objevuje zájem o činnost druhého (přes čtvrtinu) a další fenomén, kdy jde spíše o 

získání zájmu než jeho projevení (přes třetinu). Pro doplnění je třeba připomenout, že 

v posledních dvou zmíněných typech často figuruje jeden žák, pro kterého je navázání 

kontaktu zřejmě obtížnější. 

Závěr ze srovnávání tohoto typu interakce je, že v PŠ má tento typ interakcí více 

charakter projevení zájmu o druhé. Má také zřejmě větší význam pro další interakce mezi 

dětmi, protože jiné pozitivní interakce jsou obtížnější. Naopak v ZŠ je projev zájmu spojen 

s navázáním další aktivity anebo je projevem možného problému navázat kontakt. Zároveň 

tyto interakce nemusí mít pro děti tak velkou váhu, protože se vzájemně potkávají i v 

jiných pozitivních interakcích. 

2. Konflikt ( NE - NE) (interakce začíná konfliktem a dál se vyvíjí) 

2.1 Řeší sami účastníci interakce 

(kvantitativní údaje viz tabulka a graf č. 4) 

2.1.1 Dohadování 
Tento typ řešení můžeme považovat za nejbližší představě o konstruktivním řešení 

konfliktu. Objevuje se jen v základní škole a to jen ojediněle (2 případy z 16). To vypovídá 

o obtížích, které s řešením konfliktů zřejmě mají děti v tomto věku. Můžeme využít 

tabulku, která se uvádí v české literatuře o metodě videotréninku interakcí (viz teorie), ze 

které vyčteme, že dovednost řešit konflikt, podle autorek, spadá do věkové kategorie nad 

16 let. Z toho můžeme usuzovat, že děti se teprve budou učit konstruktivně konflikty řešit. 

Jako doplnění si můžeme uvědomit, že vhodné řešení střetů neovládají často ani dospělí, o 

čemž vypovídá množství literatury věnující se potřebným dovednostem. 

2.1.2 Agrese 

Agresivnímu řešení jsme se již podrobněji věnovali dříve v interpretaci, především 

otázce obvyklosti tohoto typu řešení v tomto věku. Teď se podíváme blíže na rozdíly mezi 
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skupinami v podobě reakcí i iniciativ, které odezvu vyvolaly. V ZŠ se objevuje slovní 

agrese, která se v PŠ nevyskytuje (možná souvislost s neverbálním vyjadřováním). Fyzická 

agrese působí v ZŠ jako obranná reakce před agresí (slovní či fyzickou). V PŠ je agrese 

často reakcí na štípání, které je nepříjemné, ačkoli záměrem nemusí být ublížení (viz výše 

rozbor tohoto jednání). Významný se zdá být rozdíl v důvodech konfliktu, kdy v ZŠ na 

rozdíl od PŠ jsou iniciativy na hraně mezi „pošťuchováním" a snahou ublížit. V prvním 

případě bychom mohli uvažovat o „klukovské" zábavě, ve druhém bychom se mohli 

zamýšlet nad rizikem šikany, kdy jsou iniciativy více zaměřeny proti jednomu žákovi K 

rozlišení těchto dvou typů by bylo potřeba další pozorování či použití další metody 

k diagnostice třídy. 

Srovnání základní a pomocné školy z tohoto hlediska vychází neočekávaně. Jak 

z hlediska počtu agresivních řešení (ZŠ - polovina všech řešení, PŠ - přes třetinu), tak i 

z hlediska negativních iniciativ. Zdá se, že v základní škole se objevuje více snaha ublížit, 

respektive zesměšnit. To může vypovídat o vědomí vlastní pozice ve třídě, snaha o její 

zvýšení může vést k podobným aktivitám, kdy snížení druhého má za cíl vlastní 

vyzdvižení. Rozvoj sebepojetí a sebehodnocení v tomto období se musí vyrovnávat se 

srovnáním s druhými, děti mohou používat právě posmívání, ale i vytahování a soupeření. 

Gardner (1999) uvádí, že v tomto věku děti věnují hodně energie udržení postavení ve 

skupině. Zároveň jako jiní autoři (např. Erikson) označuje tento věk za významný pro 

získám pocitu vlastní kompetence. Neschopnost získat kamarády může vést k pocitu 

selhání a negativně ovlivnit sebepojetí a sebehodnocení. 

Popsané procesy probíhající vZŠ nebyly vPŠ patrné, což nemusí znamenat, že 

neprobíhaly. Mohlo hrát roli jednak odlišné utváření pozic ve skupině, ale také jejich jiné 

vnímání. Děti s mentálním postižením byly možná méně vystaveny tlaku srovnávání 

s druhými, protože si rozdíly a jejich hodnocení méně uvědomovaly. 

Jiný pohled na agresi v chování uvádí Doubek ve shrnutí svých zjištění o chování dětí 

ve třetí třídě: „Mnoho rvaček jako', provokací. Skutečné násilí řídké" (Doubek in Pražská 

skupina školní etnografie, 2005). V další své stati věnované zábavě ve třídě kritizuje pojetí 

identifikace s násilníky jako hrdiny z televize. Především odmítá, že by děti kvůli tomuto 

vlivu nedokázali rozlišit ,jako" a „doopravdy". „Kluci ve škole si nesmírně rádi hrají na 

války, rvačky, střelbu a honičky, ale doopravdy se perou jen zřídka a neradi. (...) Nicméně 

je nutno přiznat, že neschopnost poznat a udržovat hranici mezi rvačkou jako a doopravdy 

je jednoznačným symptomem nějaké socializační pomchy a také jasnou vstupenkou do 

,díry', do izolace třídní ostraky" (cit. d., s. 521). Z uvedených pozorování a interpretací 
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vyplývá pohled na agresi (především v iniciativách) jako na běžnou součást chování kluků 

v tomto věku. V jiném textu autor podává další možné vysvětlení rvaček: „Animovaná 

rvačka může vést ke skutečné rvačce. Animovaná rvačka je jenom napodobováním rvačky 

skutečné, nemá fyzicky soupeřivý charakter, ale obsahuje už v sobě mimetický konflikt 

protože jde o chlubení se vlastními svaly a odvahou a taky už i vytahováním se. Jestliže to 

někdo přežene a hrozí, že by uzurpoval pro sebe obraz siláka, (...) propukne skutečný 

otevřený konflikt o kýženou věc, tedy sílu vlastního těla" (Doubek in Pražská skupina 

školní etnografie, s. 18). Zmíněné důvody vypovídají o srovnávání se s druhými a jejich 

schopnostmi, což doplňuje úvahy o rozvoji sebepojetí v předchozích odstavcích. 

2.1.3 Ústup 

Tento typ řešení se objevuje jen v základní škole. To může souviset s reagováním dětí 

v pomocné škole, které používají emocionální reakci, která může mít podobný efekt. 

2.1.4 Emocionální reakce 

Emocionální reakce (brek) jako řešení konfliktní situace se objevuje jen v pomocné 

škole. To může souviset s emočním vývojem dětí s postižením, kdy projevují svoje pocity 

otevřeněji a intenzivněji (viz teorie, Dolejší, 1978). Důležitým vlivem ale také může být 

vliv výchovy na tento konkrétní projev nespokojenosti. Takto reaguje především jeden žák, 

proto lze uvažovat o naučeném zvyku používat toto chování k získání určitých výhod či 

pozornosti. Na jednu stranu pro děti s mentálním postižením může být brek jasným 

signálem, že jejich počínání není přijato. Na druhou stranu při setkání s dětmi bez postižení 

by tato reakce pravděpodobně nebyla přijata jako adekvátní. 

2.1.5 Žádná reakce 

Tento způsob chování v konfliktní situaci se v menší míře objevuje v obou skupinách, 

ale liší se kontextem. V pomocné škole se vyskytuje v situacích, kdy se zdá pochopitelné, 

že reakce nepřichází (např. opakované štípnutí, které již bylo odmítnuto, odmítnutí podat 

ruku). V ZŠ se jeden případ podobá, kdy se zdá být nereagování alternativou ke zbytečné 

konfrontaci. Naopak další dva příklady působí jako únik od řešení, odmítnutí oprávněných 

námitek, respektive odmítnutí se jimi zabývat. 
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2.1.6 Vyjádření vlastních přání, názorů 

Tento způsob můžeme chápat jako možný začátek konstruktivního řešení. V pomocné 

škole se objevuje téměř stejně často jako agresivní řešení. V základní škole naopak spíše 

ojediněle. Toto řešení dětí s mentálním postižením můžeme považovat za úspěch ve 

srovnání s našimi očekáváními. Přesto musíme chápat, že jde o začátek dlouhé cesty, 

protože vyjádření svého stanoviska nestačí k dialogu. Jsou třeba další kroky, jako například 

vnímat druhého, jeho názory a přání. V základní škole se objevil další stupeň - dohadování 

(kategorie č. 2.1.1), dohromady tyto dvě kategorie (2.1.1 a 2.1.6) tvoří čtvrtinu všech 

řešení. I po tomto spojení se tento typ řešení v ZŠ vyskytuje o trochu méně často než v PŠ. 

2.1.7 Žádost o zásah učitelky 

Toto řešení se objevuje v kategorii č. 2.1 (Řeší sami účastníci) jen v PŠ, ale v kategorii 

č. 2.3 (Zasahuje učitelka) se objevuje i v ZŠ. Ojedinělý případ spadá do této kategorie 

kvůli organizaci v PŠ, kdy žákyně volala učitelku, která ale nereagovala kvůli jinému 

probíhajícímu konfliktu. 

2.2 Zasahuje spolužák 

2.2.6 Vyjádření vlastních přání, názorů 

Zásah spolužáka do řešení konfliktu se ojediněle vyskytuje v PŠ, ale v ZŠ vůbec. To je 

opět překvapivý výsledek srovnání. Mohlo by to vypovídat o větší schopnosti empatie u 

dětí s mentálním postižením. Možná to v případě ZŠ vypovídá více o klima ve školní třídě 

než o vnímání druhých. Zastat se jiného dítěte přináší dítěti v ZŠ něco jiného než v PŠ. 

Vyžaduje to mnohem více odvahy, sebejistoty a možná dalších dovedností (např. obhájit 

svůj postoj před ostatními). Děti v tomto věku mohou spíše inklinovat k hromadnému 

chování, které je běžné a snadnější než individuální vyčlenění (viz teorie, Hrabal, 2003). 

Zároveň to vypovídá i o možné identifikaci s neformálními normami třídy, které mohou 

zahrnovat i přesvědčení, že se každý musí umět ubránit sám. (viz např. Vágnerová, 2001). 

Zásahy spolužáka v pomocné škole spadaly do kategorie Vyjádření vlastního přání. 

2.3 Zasahuje učitelka 

Rozdílům v počtu zásahů učitelky v obou skupinách jsme se již věnovali výše, i 

úvahám o důvodech těchto rozdílů. Mohla bych se věnovat i srovnání zásahů učitelek, ale 

to nebylo předmětem mého zájmu. Důvody, proč učitelky zasahovaly, nám prozradily, zda 

jejich vstup vypovídal o nedostatku dovedností dětí (viz výše). Zmíněné důvody zásahů se 
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lišily mezi školami i z organizačních důvodů. VZŠ učitelka zasahovala jen ve 

vyučovací hodině, zároveň u všech zaregistrovaných konfliktů v hodině, protože 

zasahovaly do vyučování. 

Zajímavá je otázka, jak velký vliv na zásahy učitelek v PŠ má jejich připravenost 

zasahovat, respektive jejich přesvědčení, že děti s mentálním postižením potřebují pomoc 

při interakcích. Jak by se počet a podoba zásahů učitelek a vychovatelek změnili, kdyby 

toto své jednání podrobily rozboru za účelem uvědomit si cíle svých výchovných snah. 

Tyto otázky se nedotýkají přímo sociálních dovedností dětí s mentálním postižením, ale 

možností jejich rozvoje. 

2.4 Konflikt dítě - učitelka 

V tomto případě jsem nebrala v úvahu počty interakcí, protože jsem zaznamenávala jen 

konflikty, u kterých se zdálo, že z nich vyčteme více o sociálních dovednostech dětí. 

Přitom ale konfliktů dětí s učitelkami bylo možné pozorovat mnohem větší množství, 

počty interakcí tedy nevypovídají o ničem významném. Společným jmenovatelem v obou 

skupinách může být „snaha upoutat pozornost". Ta více vystupovala v základní škole. 

V pomocné škole se přidávaly zlozvyky a testování různých projevů „odkoukaných" od 

druhých. U dětí s postižením mělo toto chování podobu výrazně odlišnější od 

společenských norem, tím také mohlo více zasahovat do interakcí mezi dětmi. V základní 

škole podoba mohla odpovídat „normě" třídy, i když ne představám učitelek. Významné 

bylo soustředění všech výrazných projevů v chování jednoho žáka. V pomocné škole se 

zdálo, že si děti neuvědomují pravidla společenského styku nebo je ještě nepřijaly. 

V základní škole se můžeme jen dohadovat, do jaké míry si daný žák uvědomoval 

přestupování určité hranice. Mohl se chovat určitým způsobem, ačkoli věděl, že se to 

nema. 

? „ r .ňhěh., interakce (ANO - NE) 

Konflikt objevující se v průběhu má v obou skupinách ve většině případů rozdílný 
„ rAmri PŠ a ZŠ). V pomocné škole se objevují hlavní typy: charakter (viz interpretace v rámci ť s a y yyy 

pozitivní iniciativa, která se „zkazí"; pozitivní iniciativa odmítnutá kvůli jiným negativním 

zkušenostem; neuvědomované rozdíly ve vyjadřovacích stylech. To vypovídá o 
, m i w ř m e vnímat snahu o dobrý kontakt. V základní škole 

nedostatcích dovednosti, ačkoli muzeme vmn 
nipHiněle V ZŠ většinou interakce mají charakter se nedostatky tohoto typu objevuji ojedineie. 

. . . íníriatiw které působí jako odmítnutí konkrétního žáka bez odmítnutí přijatelné pozitivní iniciativy, «er v 
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ohledu na podobu iniciativy. To vypovídá o dovednostech účastníků interakcí, i když spíš 

nepřímo. Hlavně to vypovídá o vztazích v rámci třídy a o nepříliš dobré pozici daného 

žáka. 

V pomocné škole lze vidět snahu, na kterou se dá při dalším vývoji či cíleném rozvoji 

navázat. V základní škole se objevují rizika, která mohou více či méně negativně 

ovlivňovat sociální učení ve třídě. 

4. Interakce NE - ANO 

Charaktery těchto typů interakcí se v obou skupinách významně liší. V základní škole 

mají podobu zvolení otázky místo agrese v reakci na nepříjemný útok. Vypovídají tedy o 

dovednosti zabránit eskalaci konfliktu. V pomocné škole mají většinou charakter pozitivní 

iniciativy následující více či méně bezprostředně po nějakém konfliktu. Tyto situace 

vyjadřují vnímání druhého a volbu určité reakce. Zajímavá je právě chuť či potřeba jednat, 

dát najevo své pochopení pro druhého. Tato ochota k podobným projevům jakoby právě 

v základní škole chyběla, i když porozumění situaci druhého může být pravděpodobně 

lepší než u dětí s mentálním postižením. 

Absence interakce typu NE - ANO podle původní definice může vypovídat o pojetí 

spravedlnosti na způsob „oko za oko, zub za zub". Toto chovám může být například 

v základní škole, především u chlapců, považované za hodnotu jako adekvátní obrana (viz 

výše). 
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3.7 Shrnutí hlavních výsledků 
Z prvního čtení záznamů z pozorování (v příloze) i z prezentace výsledků čtenář či 

čtenářka pravděpodobně usoudí, že děti bez postižení mají výrazně vyšší úroveň sociální 

kompetence. Tímto závěrem si potvrdí svoje předpoklady, které si vědomě či nevědomě 

utvořil ve chvíli, kdy zjistil obsah výzkumu. Možná se čtenář zamyslí nad důvody, proč 

někdo prováděl výzkum, kde výsledky byly od začátku jasné. Odpovědí by mohla být 

právě existence jeho předpokladů, která brání objektivnímu vnímání situace. Pokud 

přistupujeme k určité oblasti jako k dostatečně známé a prozkoumané, můžeme vnímané 

rozdíly oproti našim představám opomíjet nebo zlehčovat jejich význam. Cílem výzkumu 

je „podívat se za" naše předpoklady a očekávání, zvýšit svoji teoretickou citlivost a 

odpovědět na otázky, které by nás před začátkem zkoumání dané oblasti ani nenapadly (viz 

Strauss, Corbinová, 1999). 

Pozitivní interakce 

Děti v základní škole dokáží navázat kontakt a iniciovat společnou činnost tak, že je to 

přijatelné pro ostatní. V pomocné škole je tento proces pro děti mnohem obtížnější, 

zdaleka není samozřejmostí. I v základní škole se objevují děti, které s někteiými dílčími 

dovednostmi mají pravděpodobně problém. Z celkového hlediska se však děti bez 

postižení účastní mnohem více pozitivních interakcí než děti s mentálním postižením. 

Se zmíněným nedostatkem dovedností významně souvisí fenomén nazvaný „zájem". U 

dětí s mentálním postižením je projevování zájmu více patrné, protože nenavazují tak často 

další aktivity Zájem u dětí v základní škole není tolik vidět, protože pokračuje dál 

společnou činností. Výjimku tvoří c h o v á n í jednoho žáka, které má často podobu projevení 

nebo vyžadování zájmu, díky tomu tento typ interakcí tvoří téměř polovinu všech 
• n f 7 á i m u o druhé se lze dívat dvěma způsoby. První pozitivních výměn. Na projevem zájmu o u 

• • - w » W r r kdv ide o důležitou schopnost, která vůbec umožňuje poukazuje na pozitivní charakter, Kay jue 
. - ; HHmi Druhý pohled nemusí popírat předchozí, ale namita, ze 

sdílení a kontakt s ostatními lidmi, u runyp 
• a«»* může vypovídat o neschopnosti přímo navazat kontakt a tento izolovaný projev zájmu muže vypu 

^ Jako nřipravenost vnímat sociální signály a 
pokračovat další interakcí. Tento zájem jako pnpra 

d . 5 k t e r á s e d a l e vyvíjí (viz 
reagovat na ně se objevuje již od narozem jak ^ 

Langmeier, Krejčířová, 1998) Na s i druhého a schopnosti akce, 
podpořit vypovídá o překonávání z a m ^ m a ^ ^ ^ & j ^ 

respektive ochotě k akci. Sjednocením těchto dvou Pon 
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v pomocné škole je velký výskyt projevování zájmu znakem nižší úrovně, respektive 

nedostatku jiných dovedností, přesto má pozitivní a významný vliv na další interakce a 

vztahy mezi dětmi. Lze ho chápat jako základ, na který se dá navázat při dalším rozvoji 

sociálních dovedností. 

Srovnání rozdílů v typech pozitivních interakcí mezi skupinami přineslo některá 

očekávaná, ale zároveň i překvapivá zjištění. Například stejný výskyt společné hry, i když 

v pomocné škole měla jinou a lze říci nižší úroveň. Jako očekávané můžeme označit 

rozdíly v rozhovorech, kdy verbální komunikace v základní škole představovala 

významnou část pozitivních interakcí na rozdíl od pomocné školy. Větší důraz na 

neverbální komunikaci u dětí s mentálním postižením bylo možné potvrdit i výskytem 

„komunikace dotykem". Tento způsob vyjadřování mohl kompenzovat nedostatky ve 

verbalizaci a zároveň přinášet pozitivní i negativní stránky otevřenosti a bezprostřednosti. 

Překvapením byla kategorie č. 1.2 Pomoc, ve které byly o něco málo aktivnější děti 

s postižením. 

Konfliktní interakce 

Konflikty, důvody vzniku a jejich řešení, naznačily mnohé nedostatky v dovednostech. 

Rozdíly mezi skupinami v negativních iniciativách vedoucích ke konfliktu byly významné, 

v některých ohledech očekávané, ale i překvapivé. V pomocné škole se často objevovalo 

chování, které prozrazovalo velké zaměření na sebe a své zájmy, což lze chápat jako nižší 

vývojovou úroveň („dětský egocentrismus"). Dále se v této skupině vyskytovaly různé 

zlozvyky dětí, které vypovídaly o nepřijetí základních pravidel chování. Velkým 

problémem se ukázala být schopnost „střídat se", kterou děti s mentálním postižením 

neovládaly téměř vůbec. To zasahovalo výrazně do interakcí a způsobovalo nesnáze 

například při společné, ale i paralelní hře. V základní škole se objevovaly více agresivní 

iniciativy (více slovní, než fyzické), které, na rozdíl od negativních zásahů v pomocné 

škole, působily více jako snaha ublížit. Množství těchto iniciativ může vypovídat o 

neschopnosti získat adekvátním způsobem ocenění ostatních dětí, což je kompenzováno 

právě používáním agrese. Tento trend se objevoval výrazněji v chování jednoho žáka, 

zároveň negativní iniciativy i dalších dětí byly zaměřeny častěji proti jinému žákovi. 

Srovnávání řešení přineslo také zajímavá zjištění. Srovnání množství zásahů učitelek 

do konfliktů mezi dětmi vypovědělo více o odlišné organizaci v obou školách, než o 

dovednostech dětí. Jejich konkrétní zásahy u dětí s mentálním postižením ukazovaly na 

obtížné řešení některých konfliktů, kdy největší překážkou zřejmě bylo nevnímání nebo 
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nerespektování signálů, jako snahy druhého ukončit interakci. Překvapivé bylo srovnání 

zásahu spolužáka do řešení konfliktu, kdy v základní škole byla tato kategorie úplně 

prázdná, v pomocné škole ojedinělý výskyt. Přitom v základní škole se objevovaly situace, 

kdy by pomoc spolužáka byla vhodná, ale nikdo nereagoval. Naopak do některých 

konfliktů se děti zapojovaly na stranu agresora. 

Celkově lze říci, že konstruktivní řešení konfliktů je pro děti v obou skupinách velmi 

obtížné. Mezi způsoby řešení bylo nej významnější a nejpřekvapivější větší množství 

agresivních reakcí v základní škole. To neodpovídalo předpokladu, že agrese jako 

primitivnější způsob řešení, bude převládat v pomocné škole, kde děti budou mít větší 

tendenci reagovat tímto způsobem (viz teorie, Dolejší, 1978). Náznaky konstruktivního 

řešení se objevily v obou skupinách zhruba stejně, v základní škole část z nich měla 

pokročilejší charakter „dohadování". Z vývojového hlediska by děti v tomto věku měly být 

schopny podívat se na problém očima druhého, což by jim mohlo pomoci řešit vzniklý 

konflikt (Piaget, Inhelderová, 1997). Zpozorovaného chovám šlo o existenci této 

dovednosti uvažovat, ale v konfliktech (kategorie č. 2 NE - NE) se neprojevovala. 

Významné bylo i srovnání konfliktů vzniklých v průběhu interakce. V pomocné škole 

se v této kategorii projevily již zmíněné silné i slabé stránky dětí. Na jedné straně zájem o 

podporu druhého, na který již navazovala pozitivní snaha o kontakt. Na druhé straně 

odmítání pozitivního kvůli předchozím negativním zkušenostem a nezvolení 

nejideálnějšího způsobu kontaktování. V základní škole se projevily více rizika uspořádání 

pozic dětí ve třídě než nedostatky konkrétních dovedností. Odmítnuté pozitivní iniciativy 

v pomocné škole působily jako důkaz vnímání situace druhého a porozumění jí i potřeba či 

ochota dát najevo své sympatie. 

Největší překážkou a nedostatkem u dětí s mentálním postižením bylo neosvojení si 

některých základních pravidel kontaktu s lidmi a zlozvyky v chování. Dále v některých 

chvílích neschopnost vzdát se svého zájmu v danou chvíli (konflikty kvůli zájmu o stejnou 

věc, ale i nerespektování signálů snahy o ukončení interakce). V některých chvílích toto 

zaměření na sebe bylo výrazné, což odpovídá nižším vývojovým úrovním. Úroveň 

porozumění signálům od druhých nešlo příliš dobře odhadnout, protože nebylo možné 

zjistit, zda dítě nevnímá reakci druhého, nerozumí jí nebo ji nerespektuje. 

V základní škole můžeme pojmenovat konkrétní nedostatky především u dvou žáků, i 

když přesné definování není možné kvůli nepřímému identifikování těchto nedostatků. 

Například agresivita v chování může už být reakcí na odmítnutí ostatními a snahou o 

zlepšení své pozice. Obtíže v získání pozornosti a kamarádů přiměřeným způsobem mohou 

143 



být způsobeny řadou dílčích nedostatků, které nešlo přesně postihnout. Z výzkumu bylo 

patrné rizikové postavení jednoho žáka a vliv jeho pozice na chování ostatních dětí ve 

smyslu přijetí nepříjemného odmítavého chování jako třídní „normy". To vypovídá o 

dovednostech „příjemců normy", ale více o probíhajícím procesu ve třídě jako skupině. 

Z vývojového hlediska je přijetí normy skupiny a identifikace s ní v tomto věku obvyklou, 

dokonce pozitivní tendencí (Hrabal, 2003, Langmeier, Krejčířová, 1998). 

Zajímavé je, že ani v jedné škole nebyla rozvoji sociálních dovedností věnována cílená 

pozornost, která by se projevila některými doplňkovými aktivitami. Výchovné působení 

bylo častější v pomocné škole kvůli neustálé přítomnosti zaměstnankyň školy a 

výraznějším projevům nepřizpůsobení dětí požadavkům společnosti. 
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4. Závěr 
Diplomová práce měla přinést více teoretických i empirických údajů o sociálních 

dovednostech u dětí s mentálním postižením ve srovnání s dětmi bez postižení. V průběhu 

seznamování se s tématem jsem si ujasnila významnost sociálních dovedností, jejich 

konkrétní podobu i některé charakteristické rysy. Dále jsem si uvědomila, jaký vliv může 

mít mentální postižení na psychický vývoj, tedy i vývoj sociálních dovedností. Právě v této 

části se znovu potvrdilo, jak vývoj jednotlivých oblastí osobnosti je propojený a nejde 

oddělovat (viz např. Vygotskij, 1976). 

Z literatury jsem u obou oblastí zjistila nejen důležité informace, ale i vědomí o 

nedostatcích dosavadních zkoumání, jak se mi zdálo. I když je jasné, že se mi jistě 

nepodařilo projít a porovnat všechnu literaturu ani českou, natož pak zahraniční, což není 

v rámci zhruba roční práce na diplomové práci možné. Přesto myslím, že můj zájem mě 

vedl kvěnování se literatuře, a tak pár postřehů může uvést, svědomím předchozí 

námitky. U sociálních dovedností mě překvapilo, že zájem autorů o toto téma byl spíše 

okrajový jako součást jiného fenoménu (např. sociální zralost jako součást školní zralosti, 

všeobecně pojaté sociální dovednosti jako to, co ve škole chybí, emoční kompetence bez 

vztahu k soc. dovednostem, role a pozice žáka - vliv sociální adaptovanosti). Definice 

sociálních dovedností obvykle autoři neuváděli, jako by předpokládali, že je všeobecně 

známá. Na různých místech bylo možné najít příklady konkrétních, často komunikačních 

dovedností (tedy z jedné oblasti z celého souboru dovedností). Nejvíce přínosné se mi 

zdála být literatura o sociálně-psychologickém výcviku, která poskytovala především 

přehled hlavních oblastí, do kterých můžeme sociální dovednosti didakticky strukturovat. 

Dalším významným zdrojem byla vývojová psychologie, která umožnila udělat si 

představu, na jaké „sociální" úrovni mohou zhruba být děti účastnící se výzkumu. 

Podobný kritický pohled na literaturu o mentálním postižení by zahrnoval především 

překvapení nad malou probádaností různých oblastí vývoje dětí s tímto postižením. 

Například Dolejší (1978) uvádí mnohé výzkumy (zahraniční i vlastní), kterými někdy 

dokazuje menší vliv intelektu než se dřív předpokládalo. Zároveň ale u některých oblastí 

pojmenovává, jaké hypotézy musí být dále podrobeny výzkumnému snažení. Ačkoli je 

jeho kniha ze 70. let, přesto podle mého přináší zajímavá sdělení, která nejenže nejsou dále 

zkoumána, ale dokonce nejsou ani využívána v praxi. Nová literatura vznikající a věnující 

se tématu lidí s mentálním postižením a jejich vzdělávání (např. Švarcová, 2000, Valenta, 

Müller, 2003) se věnují psychologickému pohledu jen okrajově. Ačkoli pochopení právě 
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některých odlišností a možných poruch ve vývoji, může významně ovlivňovat učení dětí i 

jejich propagované začleňování do společnosti. Bohužel nemám zkušenost, jestli se třeba 

v některých institucích nerozvíjí psychologický přístup v praktických ohledech. Nebo jestli 

někteří psychiatři, kteří vyšetřují lidi s mentálním postižením, nerozvíjejí diagnostiku 

s různými novinkami, tak jak požadoval Dolejší (viz teorie). V každém případě tento 

pohled na problematiku mentálního postižení podle mne v české literatuře výrazně chybí. 

Výzkum přinesl zajímavá zjištění různého charakteru. Především můžeme říci že 

potvrdil i vyvrátil některá očekávání. Ukázalo se, že v mnoha ohledech sociální dovednosti 

dětí s mentálním postižením vykazují charakteristiky nižší vývojové úrovně (například 

velké zaměření na sebe, neochota vzdát se něčeho ve prospěch druhého). Některé chování, 

které bylo překážkou úspěšné interakce, působilo jako zlozvyky způsobené „zaseknutím 

se" na nižším stádiu. Ale silnou stránkou dětí byl „zájem" a chuť ho projevit. Tedy 

zjednodušeně řečeno: děti chtějí interagovat, snaží se, v určitých chvílích působí 

empaticky, ale navazující dovednosti často chybí. Srovnání s dětmi ze základní školy 

ukázalo na možné nedostatky některých dětí, které se daly vyvodit z jejich výraznějšího 

projevu a konfliktů s ostatními. Nedostatky byly překážkou v kvalitním zvládání interakcí, 

ale nedosahovaly tak velké obtížnosti jako u dětí z pomocné školy. Celkově jsme se při 

pozorování dětí bez postižení dozvěděli více o skupinových procesech ve třídě, než o 

konkrétních nedostatcích v dovednostech. Zdálo se, že na základě těchto procesů jako 

určitého strukturování třídy (viz Hrabal, 2003) se některé děti projevují, jako by jim určité 

dovednosti chyběly. Přitom může jít (jen) o „podlehnutí" vlivu ostatních, což v tomto věku 

nelze brát jako výrazný nedostatek, identifikace se skupinou je obvyklá, v jistém ohledu i 

potřebná. 

Zajímavým dílčím rozdílům jsme se již věnovali v interpretaci i ve shrnutí výsledků. 

Za hlavní odlišný rys bych označila „potenciál pro další vývoj". U dětí s mentálním 

postižením jsme mohli vidět zájem o druhého a snahu s ním být v kontaktu, i když často 

neúspěšnou. U dětí bez postižení jsme zjistili většinou dobré zvládnutí sociálních interakcí, 

odpovídající věku (až na výjimky). Zároveň jsme objevili možná rizika, která osvojování 

další dovedností mohla více či méně negativně ovlivnit. Vnímat tento proces jako 

závažnou poruchu by bylo z našeho krátkého pozorování a bez použití jiných metod 

předčasné. Vytváření různých pozic a rolí ve třídě se spíše zdá být běžným procesem, který 

přináší dětem důležité sociální zkušenosti. Hranice, kdy daný průběh způsobuje příliš velké 

„strádání" určitých žáků, n e n í jednoduché stanovit. 
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Co z mé práce může být užitečné pro zaměstnankyně z pomocné školy? V prvé řadě 

může pomoci zjištění o přítomnosti pozitivního zájmu o druhé a snahy o kontakt, na čemž 

lze dále stavět při rozvoji dovedností. Dále přehled konfliktů a jejich řešení ukazuje na 

relativně časté „dobré" řešení. Zároveň důvody konfliktů a jejich rozčlenění může 

upozornit na největší překážky v interakcích mezi dětmi. Identifikace obtížnosti „střídání" 

jako velký nedostatek může vést k volbě různých podpůrných a nácvikových her. Úvahy o 

zásazích učitelek do řešení konfliktů mohou být chápány jako přehnaná kritika, cílem 

především bylo upozornit na důvody zprostředkování interakce mezi dětmi dospělými. 

Právě potřeba odpovědět si na otázky, co jako pedagožka způsobuji svým jednáním, co 

bych chtěla v chování dětí změnit, jaké techniky vědomě či nevědomě používám, je podle 

mne klíčová. Na tyto otázky moje práce neodpovídá, ani nemůže, protože to souvisí se 

sebereflexí učitele. Zároveň teoretická i výzkumná část této práce může dát podklady pro 

některé zmíněné úvahy. 

Možností, kam nasměrovat další výzkumné otázky, je velké množství. Například by 

bylo zajímavé a užitečné zaměřit se na zkoumání psychického vývoje dětí s mentálním 

postižením, které by mohlo pomoci právě i při osvojování sociálních dovedností. Mohlo by 

podpořit či vyvrátit některé praxí propagované názory i metody výchovy a vzdělávání. 

Další směr výzkumu by se mohl věnovat problematice výchovy dětí s mentálním 

postižením v rodině se zaměřením na rozvoj schopností „žít mezi lidmi". V tomto směru 

již mnohé instituce mají zkušenosti (např. rehabilitační stacionáře, střediska rané péče), ale 

teoretický výstup zatím není. Rozvoj integrace dětí s mentálním postižením do běžných 

základních škol vyvolává spoustu otázek, například po vlivu na jejich sociální dovednosti 

či jejich sebepojetí a sebehodnocení (viz teorie). Pro mě osobně nej zajímavější by bylo 

zaměření výzkumu na konkrétní postupy, jak podporovat sociální dovednosti u dětí či 

dospělých s mentálním postižením. To znamená se znalostí možných psychických 

odlišností a existujících (v některých případech překonatelných) bariér daných kognitivní a 

intelektovou úrovní vytvářet výcvikové programy a následně ověřovat jejich účinnost. 
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Přílohy 

Záznamy z pozorování 
Poznámky k formální stránce textu: Interakce jsou opatřeny čísly, což umožňuje jejich 

zpětné dohledání. Kurzívou doplňuji kontext a také poznámky vztahující se 

k pozorovanému chování, které již je v záznamu interpretováno. U obou skupin dětí jsou na 

začátku vypsaná používaná jména sledovaných dětí (změněná kvůli anonymitě) a jejich 

věk. Dále uvádím používané zkratky. V základní škole do interakcí se sledovanými dětmi 

(4 chlapci, jedna dívka) zasahovaly další děti. Když některé dítě častěji vstupovalo do 

sledovaných interakcí, uváděla jsem do záznamu jeho jméno, opět z důvodu větší 

přehlednosti. Podobně i v pomocné škole jeden žák (šestý žák ve třídě) nebyl v centru mé 

pozornosti. 

1. Skupina dětí z pomocné školy 

Účastníci výzkumu: 
Daniel (Da) - 1995 (přibližně 10 let) 
Luboš (L) - 1996 (přibližně 9 let) 
Monika (M) - 1994 (přibližně 11 let) 
Olda (O) - 1997 (přibližně 8 let) 
Viktor (V)-1997 

Další zasahující dítě: 
Dušan (Du) 

Další zasahující dospělí: 
Třídní učitelky (Uč) 
Vychovatelky (Vych) 

7.10. 
1. Olda si mě hned všimne, že jsem nová. Vezme mě za ruku a ukazuje mi třídu: „Hele". 
Jdu a nechám si ukazovat třídu 

2. Olda kouká, co dělá Luboš. Napodobuje ho. Luboš si ho, zdá se, nevšímá. 

3. Viktor přijde a štípne Oldu. Olda brečí, položí si hlavu na stůl a brečí. 
Uč: „Viktore! Co mu děláš?" „Oldo, neřvi, vždyť se ti nic nestalo." 
V: „Hodnej ja." 
Uč: „Nejsi hodnej. Štípnul si Oldu." 
Viktor pohladí Oldu, Olda ho odstrčí. 
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4. Za chvíli zase Viktor pohladí Oldu a štípne ho. Olda si toho nevšímá, pokračuje ve své 
činnosti. 

Luboš si toho nevšímá, shazuje sešity na zem. 

Svačina 
5. Všichni sedí u stolu, všichni jí. Viktor bouchá talířkem. 
Uč: „Nech toho, Viktore." 
6. Viktor štípne Oldu, Olda se rozbrečí. 

Přestávka na zahradě 
7. Olda stojí a kouká, jak kluci hrají fotbal. Občas vyběhne za míčem, většinou ho 
nedoběhne, je neohrabaný. Vypadá to, že se bojí, že do něj někdo vrazí. 
Pak se zastaví a sleduje hru, z kraje hřiště. 
8. Luboš běhá po hřišti za míčem, větší děti do něj naráží. 
Vypadá to, že má radost z pohybu. 

9. Viktor chce míč. Když ho najde, hází ho do koše. 
Pak přestane a dívá se, jak hrají fotbal. Běží za míčem. 
Pak běží za jedním klukem a štípne ho. 
Velký kluk ho praští, Viktor utíká pryč. 
Za chvíli se zase vrátí a štípne ho, pak odběhne. Kluk nestačí zareagovat. 

12.10. 
Úvodní rituál na začátku dne 
Děti sedí v půlkruhu naproti dvěma učitelkám. 
Učitelka zapálí svíčku. Ukazuje košíček, kde jsou cedulky se jmény dětí. Každé je nalepené 
na podkladě jiné barvy. Nabízí je dětem postupně a děti si je sami vybírají. Pak učitelka 
zpívá písničku: „Kdo dnes přišel do školy, koho nohy nebolí, kdo si s námi bude hrát, číst a 
počítat." Děti během písničky jdou k tabuli, kam dávají své jméno pod svoji fotku. Po 
dohrání písničky se děti podáním ruky zdraví spolu navzájem, s učitelkami i se mnou. 
Podají ruku a řeknou „Dobrý den". 
10. Luboš sedí a nejde pozdravit. 
Uč: „Luboši, pojď se pozdravit." 
L: „Nechci!" 
Olda podává ruku Lubošovi, ten sedí, dívá se do země a ruce má schované. 

11. Olda podává ruku učitelce. 
Uč: „Podívej se na mě." Rukou mu zvedne hlavu. 

12. Uč: „Teď musíme vybrat, jaké je venku počasí. Kdo to udělá?" 
O: „Já." Učitelka to Oldovi nabízí, Luboš to chce vzít. 
Uč: „Teď to dělá Olda." Olda vybere obrázek a dá ho na tabuli. 

13. Uč: „Jaký je dnes den? Včera bylo úterý, dnes je...?" 
M: „Středa". 
Uč: „Vyber, kde je středa." A nabízí papírky s nápisy dnů. 
Uč: „Kolikátého dnes je? Včera bylo 11., dnes je 12. a zítra bude 13. Kdo vybere 12? Dane, 
zkus to!" Dan vybere 11. 
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Uč: „To není ono" Vybere 12 a ukáže ji. 
Zpívání další písničky. Všechny děti sedí, Olda, Monika zpívají. 

14. Učitelka děti rozpočítává - „Ententyky, dva špalíky..." Padne to na Oldu. 
Uč: „Takže Olda může sfouknout svíčku." Olda se ji chystá sfouknout a Luboš ho chce 
předběhnout. Učitelka Luboše přidrží a Olda sfoukne svíčku. 
Uč: „Teď sejdeme učit." 

Výuka 
15. Luboš si sedá na své místo a shazuje, co je na stole. 
Uč: „Nech toho." Luboš dostane svoji práci. 

16. Olda si sedá na místo. Dostává papír, udělá dvě kolečka a odkládá to. Pokládá hlavu na 
stůl. Učitelka ukazuje na další kolečka, která má udělat. Olda má hlavu pořád na stole. 
Když vezme do ruky tužku, čmárá jen tak. Učitelka se snaží vést jeho ruku, Olda se 
odtahuje. Začíná se vztekat. Učitelka se ještě chvíli snaží, pak mu dá jiný úkol. 

Viktor chodí do školy až asi v 8,30. Není na úvodní rituál, přichází až během učení. 
Někdo zvoní. Viktor přichází. Přiběhne do třídy ještě v botách a bundě. 
Uč: „Viktore, běž se zout." 
17. Viktor přichází zutý a obejme Oldu. 
Uč: „Viktore, nech toho. Ty ho pak zase štípneš..." 
Olda nestačí zareagovat na objetí. 

Svačina 
18. Monika připraví na stůl podložky, talířky. Dan přinese kelímky na pití. 
Uč: „Výborně jste to připravili". 
Každé dítě si z tašky vyndá jídlo. Sedne si na svojí židli - je na ní nalepena jeho fotka. 
Všichni jí, je ticho. 
19. Viktor plive. 
M: „Viktore! Neplivej!" 
V: „Ven! Hodnej ja!" 
Uč: „Až to dojíš, půjdeš ven. Dřív ne." 

Odchod na přestávku 
20. Luboš pomáhá Oldovi obléct mikinu, silou mu rve mikinu na ruku. 
Olda začne nabírat do breku. 
O: „Já sama." 
Luboš se pořád snaží. Učitelka ho odtáhne: „Olda si to oblékne sám." 

21. Děti se obouvají. Olda sedí a kouká. Viktor plive. 
Viktor obejme Oldu kolem krku a dá mu pusu do vlasů. Olda se odtáhne. 
Dan a Monika jsou obutí a koukají na ostatní. 

Přestávka na zahradě 
22. Viktor a Luboš běží k vrátkům zahrady. Oba běží ke krabici, kde ví, že je míč. Ten tam 
není, koukají na vychovatelku. 
Vych: „Už je na hřišti, už si s ním děti hrajou". Utíkají na hřiště, kde jsou branky. 
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23. Luboš stojí a kouká na děti, které hrají fotbal. Občas vyběhne za míčem, ale nedoběhne 
ho. Občas do něj někdo vrazí. Když někdo dá gól, děti křičí a radují se, Luboš se přidá. 
Křičí gól, jako kdyby ho sám dal. 

24. Viktor pozoruje děti, jak hrají fotbal. Běží za míčem a volá: „Mí". Nestihne to, nějaké 
dítě ho už odkoplo. Zastaví se a kouká, jak děti běhají. 

25. Pak se Viktor otočí a běží k lavičce u hřiště. Sedne si a obejme jednu holku. Chvíli sedí, 
pak zas běží do hřiště. Chvíli sleduje z kraje hřiště, jak děti běhají. 

26. Pak se Viktor rozběhne k jednomu klukovi a štípne ho. Ten se po něm ožene, chce ho 
praštit. Viktor běží piyč. 

14.10. 
Úvodní rituál na začátku dne 
Děti sedí v půlkruhu naproti učitelkám. 
Zapálení svíčky, výběr jmen z košíčku. 
27. Luboš si nejde vzít jméno z košíku: „Nechci". Dan vybere Lubošovo jméno a podá m 
ho. Luboš si ho vezme a nalepí. 
Zpívání písničky, lepení jmen a podávání ruky. 

28. Luboš sedí a nejde podat ruku. 
Uč: „Luboši, pojď se pozdravit." 
L: „Nechci!" 
Dan podává ruku Lubošovi, ten sedí, dívá se do země a ruce má schované. 
Dan se mu snaží i přesto podat ruku. 
Luboš se vrtí a dává najevo, že nechce dát ruku. 
Uč: „Dane, nech Luboše, když nechce." 

29. Výběr počasí, dne a data. Zpívání další písničky. 
Učitelka děti rozpočítává - „Ententyky, dva špalíky..." Padne to na Luboše. 
Uč: „Takže Luboš může sfouknout svíčku." Luboš sfoukne svíčku. 
Uč: „Teď sejdeme učit." 

30. Luboš plive a vyplazuje jazyk. 

Uč: „Luboši, tohle se nedělá. To je ošklivé, to ses naučil od Viktora?" 

Výuka 
Luboš a Olda chvíli pracují každý na svém úkolu, učitelka na ně jenom dohlíží. 
Viktor přichází a učitelka připravuje společnou práci - hru na nakupování. 
31. Olda vezme jeden kelímek připravený na hru. 
Viktor mu ho začne tahat z ruky. 
Olda kňourá: „Neee." Nechce kelímek pustit. 
Uč: „Teď to ještě nechte. Každý bude nakupovat něco jiného." Vezme kelímek a dá ho 
stranou. 

32. Luboš se najednou rozbrečí a položí hlavu na stůl. Zdá se, že není žádný důvod. 
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((Zdá se, že jen napodobuje Oldu, který minulé dny často brečel.)) 
Učitelka ukáže Lubošovi mluvící hračku - pokladnu. Luboš zvedne hlavu ze stolu a hraje si 
s pokladnou. 

Svačina 
33. Luboš plive. 

34. Viktor štípe Dušana. 
Du: „Nech toho." 
M: „Viktore, neštípej!" 
Uč: „Viktore! Chceš jít ven?" 
V: „Ven, jo! Hodnej ja!" 
Uč: „Tak neštípej, jinak nepůjdeš ven." 

Přestávka na zahradě 
35. Na hřišti jsou dva míče. Vychovatelka jeden vezme a dá ho Viktorovi. 
Vych: „Viktore, pojď házet do koše." Viktor hodí, ale míč letí moc nízko. 
Přijde Luboš a natáhne ruce po míči. Viktor ho drží a nechce ho dát: „Ko míč" (koš-míč). 
Vychovatelka vezme míč: „Budete se střídat, je jeden míč pro víc dětí." 
Hodí Viktor, pak míč sebere Luboš a hodí. Pak míč sebere Viktor a hodí. 
Vychovatelka to průběžně komentuje, vlastně říká, kdo má mít míč: „Teď Viktor. Výborně. 
Teď Luboš. To se skoro povedlo..." 

36. Viktor odběhne na hřiště, kde ostatní děti hrají fotbal. Zastaví se a sleduje děti. Luboš 
zatím hází sám na koš. 
Viktor běží k někomu a štípne ho. 
Vych: „Viktore, pojď házet." 
Viktor za chvíli přiběhne: „Ko míč! Ko míč!" Vychovatelka opět komentuje střídání. 

17.10. 
i 

Úvodní rituál: 
Děti sedí v půlkruhu naproti učitelkám. 
Zapálení svíčky, výběr jmen z košíčku. Zpívání písničky, lepení jmen a podávání ruky 
37. Luboš sedí a nic nedělá. 
Uč: „Luboši pojď se pozdravit." 
L: „Nechci!" 
Dan podává ruku Lubošovi, ten sedí, dívá se do země a ruce má schované. 
Dan mávne rukou, vypadá naštvaně. Přitom se dívá směrem k učitelce, jako by čekal 
nějakou reakci od ní. 

38. Olda podává ruku, ale dívá se do země. Učitelka se jí snaží zvednout, Olda s hlavou 
ucukne do strany a nechá ji dole. 

39. Luboš si sundá bačkory. Dušan mu je podává: „Na". 
L: „Nechci!" 
Výběr počasí, dne a data. Zpívání další písničky. 

40. Učitelka děti rozpočítává - „Ententyky, dva špalíky..." Padne to na Dana. 
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Uč: „Takže dnes to vyšlo na Dana, může sfouknout svíčku." 
Luboš chce Dana předběhnout a sfouknout svíčku. 
Učitelka Luboše musí podržet, aby se k ní nedostal. 

41. Uč: „Teď sejdeme učit." 
Luboš vyběhne z půlkruhu židlí a lehne si na zem na koberec. 
Uč: „Luboši, pojď si sednout na svoje místo." 
L: „Nechci!" 

Učitelka Luboše vezme za ruku a dovede ho na jeho místo. 

Výuka 
42. Olda se dívá, co dělá Luboš. Natahuje se tím směrem, aby dobře viděl. Nedívá se na 
svůj úkol. Chce to Lubošovi vzít, natahuje po tom ruku. 
Uč: „Teď to Lubošovi nech. Já to pak dám tobě taky. Teď dodělej svůj úkol" 
Olda si pokládá hlavu na lavici. Učitelka ho chvíli nechá ležet. Pak ho narovná- Podívej 
se, svůj úkol si vůbec neudělal. Chceš se naučit psát písmenka jako Dáda a Dominik? Tak 
musíš psát a trénovat". 
O: „Nechci." 
Učitelka vezme Oldovi ruku a vede ji tak, jak to má dělat on sám. 
Olda dostane úkol, kteiý měl před tím Luboš. 

43. Olda sejde podívat, co dělá Dan. 
Dan hází kostkou, na které jsou písmena. Písmeno, které padne, napíše na tabuli. 
Olda sedí a pozoruje Dana, jak hází a pak jak píše. 
Dan pokračuje dál, nevšímá si ho. 
Když už Dan nepíše, jde Olda k tabuli a začne čmárat. 
Učitelka udělá řádku a pomůcku pro psaní A (tři tečky). 
Uč: „Podívej Oldo, napiš A, jako psal Dan." 
44. Přijde Luboš a začne čmárat na tabuli. Čmárá i na půlku, kde píše Olda. 
Olda ho odstrčí, začne nabírat do breku. 
Uč: „Luboši, ty můžeš psát tady (ukáže na půlku tabule), Olda bude psát tady (ukáže na 
druhou půlku). 
45. Olda maže písmenka prstem. 
Uč: „Na, tady je hadr, tím to smaž." 
Olda maže, pak hadr položí. Vezme ho Luboš a smaže všechno, i to, co napsal Olda. 
O: „Ne!" Chytne se za hlavu. 

Hra ve třídě 
46. Olda si vyndá kuželky. Viktor si sedne k němu a pomáhá mu stavět. 
O: „Ne, já sama." 
Uč: „Oldo, můžete si hrát spolu." 
Olda se chystá házet a Viktor kuželky shodí. 
Olda ho praští. 
Uč: „Tak každý bude mít vlastní kuželky a vlastní míček." 
Vezme část kuželek a dá je stranou. „Oldo, budeš házet tady." 

Odchod na přestávku - situace ještě ve třídě 
47. Luboš pomáhá Oldovi obléct mikinu, Luboš mu silou rve mikinu na ruku. 
Olda začne nabírat do breku. 
O: „Sama." 
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Luboš se pořád snaží. Olda se snaží Luboše odstrčit, ale vypadá to že SDÍŠ snadnp 
Učitelka odtáhne Luboše: „Olda si to oblékne sám." P P 

Odchod na přestávku - situace v šatně 
48. Děti se obouvají. Olda sedí a kouká. 
Viktor plive kolem sebe, ne na děti. 
Viktor obejme Oldu kolem krku a dá mu pusu do vlasů. Pak ho štípne 
Olda se odtáhne a praští Viktora. 
Dan a Monika jsou obutý. Stojí a koukají na ostatní. 

Přestávka na zahradě 
49. Na hřišti jsou dva míče. Vychovatelka jeden vezme a dá ho Viktorovi 
Vych: „Viktore, pojď házet do koše." 
Viktor hodí, ale míč letí moc nízko. 
Přijde Luboš a chce míč. 
Vychovatelka vezme míč: „Budete se střídat, je jeden míč pro víc dětí " 
Hodí Viktor, pak míč chce sebrat zase Viktor. Ale vychovatelka mu v tom zabrání 
Míč sebere Luboš a hodí. Pak míč sebere Viktor a hodí. 
Vychovatelka to komentuje: „Teď Viktor. Výborně. Teď Luboš. To se skoro povedlo..." 

50. Viktor najednou odběhne na hřiště, kde ostatní děti hrají fotbal. Zastaví se a sleduie 
děti. J 

Luboš hází sám na koš. 
Viktor běží k někomu a štípne ho. 
Vych: „Viktore, pojď házet." 
Viktor za chvíli přiběhne: „Ko míč! Ko míč!" 
Vychovatelka opět slovně doprovází střídání. 

51. Viktor plive. Vych: „Viktore, neplivej! Chceš si hrát s míčem?" 
V: „Ko míč, jo. Hodnej ja." 
Vych: „Tak nesmíš plivat a štípat. Jinak si nebudeš hrát s míčem." 
V: „Jo, ví. Hodnej ja." 
Viktor hází na koš, střídá se s Lubošem. 
Pak odběhne na hřiště, kde se hraje fotbal. Vrátí se a jde k vychovatelce, má pusu, jako 
když chce plivnout. 
Vych: „Plivneš a nebudeš hrát s míčem." 
V: „Jo, ko míč." 

52. Viktor zase odběhne k lavičce a štípne kluka, ten ho chce praštit. 
Viktor přiběhne: „Bojí". 
Vych: „Neštípej, jinak si nebudeš hrát s míčem. Příště tě ten kluk praští, tak to nedělej." 
53. Viktor odběhne a plivne na toho kluka na lavičce, ten ho chce praštit. 
Vychovatelka si toho všimne a přiběhne k nim. 
Chytne Viktora a jde s ním za tím klukem: „Viktore, musíš se omluvit." 
V: „Omlouvá." 
Vych: „Tak a teď si sedneš sem na lavičku a nemůžeš si hrát s míčem". 
V: „Hodnej ja." 
Vych: „Ne, nejsi hodnej. Plival jsi, takže teď si nesmíš hrát s míčem." 
Viktor sedí do konce přestávky na lavičce. 
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18.10. 
Výuka 
54. Luboš má nový úkol. Olda kouká, co Luboš dělá. 
Učitelka jim ukáže úkol oběma. Ptá se střídavě Oldy a Luboše. 
Olda má odpovědět, ale odpoví Luboš. 

Uč: „Luboši, teď jsem se ptala Oldy. Tak Olda odpoví na další otázku." 

Hra ve třídě 
55. Viktor si vyndá kuželky a staví je, pak je zase boří rukou. 
Monika přijde, ptá se učitelky: „Můžu?" 
Uč: „Zeptej se Viktora." 
M: „Viktore, můžu?" 
V: „Jo, hra, jo." 
Monika kuželky postaví. Viktor jednu olizuje. 
M: „Viktore, nech to." Monika se dívá na učitelku: zdá se, že čeká, jestli něco udělá 
Monika hází míčkem na kuželky, nějaké shodí. 
Viktor se zasměje. Vypadá spokojeně. Postaví kuželky. 
Monika dá míček Viktorovi, ten hází a netrefí žádnou. Zdá se, že mu to nevadí. 

Hra ve třídě 
56. Luboš si vezme knihu s obrázky vlaků. Prohlíží si ji. 
Přijde Olda a začne mu ji brát. 
Chvíli se přetahují, pak Luboš praští Oldu. 
Olda se rozbrečí. Lehne si na koberec a fňuká. 
Přijde Uč: „Teď jsi to prohlíží Luboš, pak si to prohlídne Olda." 
Olda pořád leží na koberci a brečí. 
Učitelka ho trochu naštvaně zvedne: „Oldo, ale už toho nech. Tys' mu tu knihu chtěl vzít. 
Nic hroznýho se ti nestalo. Tak toho nech." 
57. Luboš Oldu obejme kolem krku. 
V prvním okamžiku to vypadá příjemně, pak Luboš Oldu víc přitáhne. 
Olda se začíná vztekat, říkat ne a odstrkovat Luboše. 
Nedaří se mu dostat se z objetí. 
Učitelka Luboše odtáhne za ruku: „Luboši, řekli jsme, že nemůžeš takhle děti tahat. Oldu to 
pak bolí." 

Svačina 
58. Monika připraví věci na svačinu pro všechny: podložky, talířky, kelímky. 
59. Monika ukazuje učitelce jogurt. 
Uč: Aha, máš zase nějakej dobrej jogurt. Jakej to je?" 
Monika ukazuje kelímek, na kterém je obrázek oříšků. 
Uč: „Aha, oříškovej." 
60. Viktor štípe Dušana. 
Du: „Nech toho!" Naznačuje, že ho praští. 
61. Olda klepe talířkem o stůl. 
Luboš mu chytí ruku, aby nemohl klepat. 
Olda ho vztekle odstrčí. 

Odchod na přestávku 
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62 Monika vezme z věšáku mikiny a nabízí je klukům. Kluci si je od ní berou. Dívá se na 
učitelku, jakoby cekala, jestli na to bude nějak reagovat, např. pochvalou 
63. Olda sedí a kouká, nezouvá si bačkory. 
Luboš mu je zouvá, Olda ho odstrčí: „Sama". 
64. Viktor Oldu obejme, Olda ho hned odstrkuje. 

Přestávka na zahradě 
65. Na hřišti jsou dva míče. Vychovatelka jeden vezme a dá ho Viktorovi 
Vych: „Viktore, pojď házet do koše." 
Viktor hodí, míč letí moc nízko. 
Přijde Luboš. 
Vychovatelka vezme míč: „Budete se zase střídat". 
Hodí Viktor, pak míč sebere Luboš a hodí. 
Pak míč sebere Viktor, i když se po něm natahuje i Luboš, a hodí. 
Vychovatelka to komentuje: „Teď Viktor. Dobiý hod, ještě zkus trochu výš. Teď Luboš 
To se skoro povedlo, jen kousek scházel...." 

66a. Viktor odběhne na hřiště, kde ostatní děti hrají fotbal. Zastaví se a 
sleduje, jak děti pobíhají. 
Luboš hází sám na koš. Povede se mu trefit se do koše. 
Vych: „Výborně Luboši, to se ti moc povedlo." 
Viktor běží k někomu a štípne ho. 
Vych: „Viktore, pojď házet." 

66b. Viktor za chvíli přiběhne: „Ko míč! Ko míč!" 
Vychovatelka opět komentuje střídání. 
Lubošovi se opět podaří hodit míč do koše. 
Viktor plive na zem, ale i kolem sebe. 
Vych: „Viktore, neplivej! Chceš si hrát s míčem?" 
V: „Ko míč, jo. Hodnej ja." 
Vych: „Tak nesmíš plivat a štípat. Jinak si nebudeš hrát s míčem." 
V: „Jo, ví. Hodnej ja." 
Viktor hází na koš, střídá se s Lubošem. 

67. Pak znovu odběhne na hřiště, kde se hraje fotbal. 
Vrátí se a jde k vychovatelce, má pusu, jako když chce plivnout. 
Vych: „Plivneš a nebudeš hrát s míčem." 
V: „Jo, ko míč." 

68. Viktor jednou hodí a odběhne k lavičce, sedne si k holce, která tam vždy sedí a nic 
nedělá. Je o dost větší než on. 
Obejme ji a dá jí pusu. Holka klepe rukama, vypadá to, že má radost. 
Viktor ještě chvíli sedí, pak běží zpět ke koši. 
Viktor zase chvíli hází, pak běží opět k holce na lavičce. 
Obejme ji. Holka to, zdá se, neodmítá. 
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21.10. 

ř 
Úvodní rituál 
Děti sedí v půlkruhu naproti učitelkám. 
69. M: „Dan není," dívá se na učitelku a ukazuje na jeho židli. 
Uč: „Máš pravdu, Dan tu dnes není. Je u doktora." 
Zapálení svíčky, výběr jmen z košíčku. 
Zpívání písničky, lepení jmen a podávání ruky. 

70. Luboš podá ruku učitelce a pozdraví ji. 
Uč: „No, Luboši, tobě to dnes jde." 
71. Olda sedí a nic. Když mu učitelka podává ruku, svoji nezvedne. Ruce má zkřížené 
Výběr počasí, dne a data. 

72. M: „Ty, ty" a ukazuje na děti. 
Uč: „Teď ještě není ententyky, teď budeme ještě zpívat." 

Zpívání další písničky. 
73. Učitelka děti rozpočítává: „Ententyky, dva špalíky..." 
Padne to na Oldu. 
Uč: „Takže dnes to vyšlo na Oldu, může sfouknout svíčku." 
((Luboš se tentokrát nesnažil Oldu předběhnout.)) 
Uč: „Teď sejdeme učit." 

Výuka 
74. Viktor přiběhne do třídy a volá: „Olda". 
Olda sedí v lavici a koukne se na Viktora, jinak nezareaguje. 

75. Olda kouká, co dělá Luboš. 
Učitelka to Oldovi ukáže a dělá úkol s nimi společně. 
76. Pokládá otázky a dává úkoly na střídačku: „Teď Luboš řekne, které kladivo je velké a 
které je malé. Které je velké?" 
Luboš na něj ukáže. 
Uč: „Olda ho teď nalepí." 
Luboš ho chce Oldovi vzít. 
O: „Ne, já." 
Uč: „Teď ho tam nalepí Olda." 
Olda ho nalepí. 

Učitelka položí otázku na další srovnávání předmětů. 

Přestávka na zahradě 
77. Na hřišti je jen jeden míč. Viktor běhá a volá: „Ko míč, ko míč, jo." 
Vychovatelka hledá míč, nenajde ho. 
Vych: „Viktore, nedá se nic dělat, je jenom jeden míč. Musíš si hrát s ostatními dětmi." 
Viktor běhá chvíli po hřišti, kde se hraje s míčem fotbal. 
Běží na jednu stranu, pak se zastaví a běží zase jinam. Zdá se, jako by měl problémy 
vnímat, kde míč na hřišti je. 
78. Luboš stoj í na kraj i hřiště. 
Když se mu podaří dostat se k míči, chytne ho a vykopne nějakým směrem. Řekne: „Gól". 
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Pak zase stojí na kraji hřiště a kouká. 

79. Viktor přiběhne k lavičce, kde sedí sama stejná holka. 
Obejme ji, dá jí pusu. Holka zdá se nijak nereaguje, ani to neodmítá 
Chvilku sedí a kouká na hřiště. 
Pak vstane a zase běží do hřiště. 

80. Teď si téhle holky všimne i Dan. 
Táhne ji za ruku a zvedne ji z lavičky. 
Holka nejdřív nechce, pak se zvedne. 
Dan chytí míč a dá ho před tu holku: „Kopej". 
Holka se napřáhne a kopne. Zatřepe rukama. Vypadá to, že má radost 
Pak si zase sedne. 

81. Dan strká Viktora pryč od lavičky, od holky: „Běž pryč". 
Vychovatelka si toho všimne, zastaví Dana, aby Viktora nestrkal. 
Dan se snaží odejít. 
Vychovatelka přidrží Dana za ruku: „Co se stalo?" 
Da: „On štípal." 
Vych: „Tak mu řekni, ať toho nechá. Nemůžeš mu dávat tresty, nejsi učitel." 

82. Luboš obejme Viktora. Pak ho víc přitáhne. 
Viktor se směje. 
Pak ho Luboš ještě víc přitáhne. 
Viktor se snaží dostat z objetí. 
Vychovatelka Lubošovi povolí ruce, aby Viktor mohl ven. 
Viktor se začne hlasitě smát. 
83. Viktor zaječí. Zdá se, že je to projev radosti, rozpustilosti. 
Luboš mu chce zacpat pusu. 
Vych: „Tady jsme na hřišti, tady se smí křičet. Ve třídě se nesmí. Na hřišti se to smí." 
V: „Můů?" 
Vych: „Můžeš." 
Viktor znovu zaječí. 

10.11. 
84. Viktor přichází do třídy a říká: „Luboš". 
85. Viktor jde k Lubošovi a obejme ho. 
Luboš objetí opětuje. Vypadají spokojeně. 

Cvičení mezi částmi výuky 
86. Luboš sedí stranou a nejde cvičit. 
Viktor tahá Luboše za ruku, aby šel za ostatními. 
Luboš se vzpírá tělem. 
Uč: „Luboš nechce cvičit." 
Viktor nechá Luboše sedět. 

Svačina 
87. Viktor připraví svůj tácek a kelímek. 
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Uč: „Připrav to taky Lubošovi." 
Viktor to připraví. 

Přestávka na hřišti 
88. Na hřišti je jen jeden míč. Viktor běhá a volá: „Ko míč, ko míč, jo." Kouká na 
vychovatelku. Vychovatelka hledá míč, nenajde ho. 
Vych: „Viktore, je jenom jeden míč. Můžeš si kopat s ostatníma." 
Viktor běží z hřiště na zahradu a pozoruje ostatní děti. 

89. Přiběhne k o něco starší holce a štípne ji. ((S touto holkou obvykle není v kontaktu.)) 
Ona nijak nereaguje. 
Vychovatelka to zahlédne: „Viktore! Neštípej!" 

90. Viktor přijde za jedním klukem na lavičce (starší, s těžším postižením, sedí nebo stojí, 
zdá se, že nevyvíjí žádné iniciativy) a chytne ho za ruku. 
Táhne ho z lavičky a vyzývá ho tím k chození. Kluk se nechá táhnout a jde s Viktorem. 
Chvíli spolu chodí. Viktor ho kousne do ruky, kluk nijak nereaguje. 
Dál chodí. Viktor ho zase kousne a štípne do ruky, kluk nijak nereaguje. 
Teprve po přestávce se zjistí, že Viktor většího kluka hodně pokousal. 
Učitelka si Viktora zavolá a vysvětluje mu: „Nesmíš kousat! To bolí. Když budeš kousat, 
nebudeš chodit ven na zahradu s dětma." 
Viktor vypadá, že ho to mrzí: „Ví, ví. Hodnej ja." 

22.11. 
91. Viktor přichází už v 8.00 a volá: „Olda." 
Olda za ním jde. 

Úvodní rituál 
92. Luboš rozdává kartičky všem. Nikdo neprotestuje. 
93. M: „Dan a Dušan není." 
Olda bere jejich kartičky a dává je zpět do krabičky. 

94. Luboš si hraje s kytarou, i když mu to učitelka zakázala. 
Monika volá učitelku. 
Učitelka řeší něco jiného a nereaguje. 

95. Luboš kartičkou ovívá Moniku. 
Monika volá učitelku. 
Uč: „Tak si sedni jinam." Myšleno na jinou židli, dál od Luboše. 

96. Viktor dělá hluk a strká cedulku do pusy. 
Učitelka mu cedulku vezme a vysvětluje: „Ty cedulku nedostaneš. Dám ti jí, až ji nebudeš 
ocucávat." 

97. Luboš po písničce jako obvykle nepodá ruku. 
98. Olda podá ruku, ale nedívá se do očí, jak chce učitelka. 

99. Viktor pozdraví všechny, někoho dvakrát. 
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100. Viktor si po zdravení sedne na Oldovu židli. Zdá se, že spíš omylem 
Olda brečí. 

Uč: „Tak si sedni na jinou židli." 

Výuka 
101. Luboš si jako odpočinkovou činnost mezi učením vyndá skládačku. 
Olda se po ní natahuje a chce ji skládat. 
Učitelka mu zabrání: „Teď to má Luboš. Vezmi si něco jiného." 

102. Luboš dělá úkol. 
Olda se po tom natahuje. 
Učitelka mu zabrání: „Teď to má Luboš. Ty máš jinou práci." 

103. Po konfliktu kvůli štípání 
Učitelka si Viktora postaví proti sobě: „Viktore, nebudeš šahat " 
V: „Kouká." 
Uč: „Jen koukat." 

104. Olda si vyndává svačinu. 
Učitelka mu ji chce vzít: „Pojď, ještě něco uděláme." 
Olda nechce svačinu pustit, nabírá do breku a říká: „Nee." 

Hra ve třídě 
105. Viktor křičel a dělal hluk. 
Uč: „Viktore, buď potichu." 
Viktor zase křičel. 
Učitelka ho vzala za ruku a odvedla ho za dveře: „Teď si nemůžeš hrát, protože si křičel." 
Viktor stojí u dveří a kouká, jak si děti hrají. 
Pak přijde do třídy a je potichu. Jde k Oldovi. 
Olda ho odhání: „Jdi pryč, stavím." 

Učitelka nijak nereaguje na to, že Viktor přišel sám. Nechá hojit si hrát. 

Odchod na přestávku 
106. Monika ukazuje vychovatelce, jak si zavázala tkaničky. 
Luboš jí je rozváže. 
M: „Nee!" a navazuje oční kontakt s vychovatelkou. Zdá se, že čeká její reakci. 
Monika si tkaničky znovu zaváže. 
Luboš jí je rozváže. 
Monika brečí. 

Vychovatelka k Lubošovi: „Nech toho a obouvej se sám." 

Přestávka na zahradě 
107. Viktor přijde za starší holkou na lavičce, které už dřív dělal společnost. 
Chytne ji za ruku. Táhne ji z lavičky a vyzývá ji k chození. Holka se nechá táhnout a jde 
s Viktorem. Přijde asistent a vezme holku z druhé strany za ruku. 
Chvíli spolu chodí. Viktor kousne holku do ruky, ona nijak nereaguje. 
Vychovatelka si toho všimne: „Viktore! Nekousej! Nebo nebudeš chodit za ruku." 
Všichni tři zase chvíli chodí spolu. Viktor opět kousne a štípne holku do ruky. 
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Holka vytrhne ruku. 

Snl° , V a t e l T a Í d K ? V ; k r m , a 0 d v e d e h o n a h ř i š t ě : " T a k a t e ď s ní nesmíš ehodit za ruku Kousal jsi. Teď budeš tady na hřišti." 

Hudební výchova po přestávce 
108. Luboš bere Monice sponku. 
Monika se nebrání, volá učitelku. 
Uč: „Nech toho, Luboši!" 

109. Luboš bouchá Moniku dřívky na hraní. 
Monika volá učitelku. 
Učitelka Luboše zastaví: „Luboši! To přece nemůžeš. Nemůžeš bouchat 
Učitelka pochválí Moniku: „To jsi udělala dobře, vždycky zavolej." 

24.11. 
110. Olda přijde do třídy, Luboš za ním jde a obejme ho. 
Olda vypadá nejdříve, že nechce. Pak se nechá a poplácá ho po zádech. 

Hra ve třídě 
111. Olda a Luboš sedí vedle sebe a malují. 
Luboš začne čmárat na papír Oldy. 
Olda začne brečet. 

112. Luboš tahá Oldu, aby šel za ním. 
Olda ho praští. 

Přestávka na zahradě 
113. Někdo strčil do Oldy. Zdálo se, že omylem v rámci společné hry. 
Olda začne brečet. 

114. Viktor přijde opět za starší holkou na lavičce. 
Chytne ji za ruku a táhne ji z lavičky. Vyzývá ji k chození. 
Holka vypadá nejdřív, že nechce, pak se nechá táhnout a jde s Viktorem. 
Přijde asistent a vezme holku z druhé strany za ruku. 
Chvíli spolu chodí. Viktor kousne holku do ruky, ona nijak nereaguje. 
Vychovatelka si toho všimne: „Viktore! Nekousej! Dej mi ruku a budeme chodit spolu." 
Vychovatelka mu dává ruku a z druhé strany chytne starší holku. Viktor se vytrhne a běží 
pryč. 

115. Viktor přiběhne k lavičce, kde sedí sama stejná holka. 
Dá jí pusu. Holka se zasměje. 
Viktor dál sedí a kouká na děti, jak běhají po hřišti. 
Pak jí dá zase pusu a štípne ji. 
Holka na to nijak nereaguje. 
Viktor dál chvíli sedí. 
Pak jí dá zase pusu a štípne ji. 
Holka se oklepe a odstrčí ho. 
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30.11. 
116. Před úvodním rituálem 
Dan drží Oldu za ramena a hýbe s ním jako s loutkou směrem k židli, zřejmě aby si 
sednul. 
Olda se nejprve nechá, zdá se, že to bere jako hru. 
Pak se ale začne vzpírat tělem a říká: „Nee." 

117. Viktor štípe ostatní děti ve frontě na výstavu. 
Děti se odtáhnou, ale nic neřeknou. Vypadají překvapeně. 
Vychovatelka si toho všimne: „Viktore, neštípej!" 

118. Představení pro děti na výstavě 
Dan jde za hercem v kostýmu žáby, drží se s ním za ruku a hladí ho. 
Viktor jde pryč, zdá se, že se bojí. 
Dan jde za Viktorem a zve ho k herci, chytne ho za ruku a popotahuje ho. 
Viktor se vzpírá tělem: „Neee." 
Dan ho nechá a jde za hercem a táhne ho k Viktorovi. 
Viktor jde na druhou stranu a říká: „Neee." 

119. Na výstavě 
Luboš chce už jít pryč z výstavy. Učitelka ho vezme za ruku: „Pojď se ještě podívat. 
Musíme počkat na ostatní." 
Luboš začne křičet, snaží se vytrhnout a jít pryč. 
Učitelka ho drží, aby jí nemohl utéct pryč. 
Luboš si lehne na zem. 
Učitelka se ho snaží zvednout. Nakonec sejí ho podaří zvednout a dovést za ostatními. 

7.12. 
120. Učitelka přijde do třídy. 
Luboš, Dušan a Olda jdou za ní a vítají ji. 
Olda jí obejme. Ona se nechá. 
121. Luboš jí chce olíznout, učitelka mu zabrání. 

122. Přijde Dan. Luboš, Dušan a Olda jdou za ním a vítají ho. 

Úvodní rituál 
Luboš si vezme židli stranou. 
123. Luboš se nejde pozdravit. Učitelka na to už nereaguje. 
124. Dan nechce pozdravit Dušana. Zdá se, že není žádný důvod. 
125. Olda podá učitelce ruku, ale hlavu má skloněnou. Zdá se, že schválně. 

126. Luboš si najednou lehne na zem. 
Uč: „Pojď si sednout k nám." 
L: „Nechci." 
Učitelka jde za Lubošem, dovede ho na židli. 
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127. Luboš chce sfouknout svíčku. 
Učitelka ho podrží, aby jí mohl sfouknout Olda. 

Výuka 
128. Dan schovává Dušanovi sešity. 
Dušan vypadá naštvaně. Hledá je. 
Snaží se mu zabránit, aby je znovu neschoval: „To je moje." 
Učitelka sešity dá Dušanovi: „Dane, už toho nech!" 

129. Viktor přichází. 
Olda, Luboš, Dan a Dušan jdou za ním, odcházejí od učení. Vítají ho. 
Dan mu podává cedulku. Jde o aktivitu v rámci úvodního ranního rituálu. 
Viktor šij i vezme a přilepí. 

130. Viktor jde k Dušanovi. 
Dan si toho všimne a varuje Viktora: „Ty, ty, ty." 
((zajímavé: zdá se, že ho chrání před blízkostí - tedy rizikem štípnutí)) 

131. Za chvíli zase Viktor přijde a chce Dušana štípnout do tváře. 
Dušan uhne a brání se: „Ne, ne, ne." 

132. Dušan jde k tabuli a dá ji nahoru. Z dá se, že jí chce mít uklizenou, danou do pořádku. 
Luboš si toho všimne, jde a dá tabuli dolů. Zdá se, že to dělá bezdůvodně, pozoruje reakce 
Dušana. Zdá se, že to dělá naschvál, protože ví, že mu to vadí. 
Dušan dá tabuli zase nahoru. 
Luboš zase dolů. 
Dušan začíná brečet. 
Dan jde a dá tabuli nahoru. Pak pohladí Dušana. 
Luboš už toho nechá. 

Svačina 
133. Viktor štípne Dušana. 
Du: „Nech toho!" 
V: „Hodnej ja." 
Uč: „Nejsi hodnej." 

134. Viktor kouká kolem sebe a nejí. 
Uč: „Jez, Viktore! Nebo nepůjdeš ven!" 
Olda se zajímá: „Jo? Viktore, jo?" 
Viktor hučí: „Jo, ven, jo, ven, jo . . . " 
Luboš chce Viktora pohladit, ten ho odstrčí. 
Luboš ho zkusí znovu pohladit, Viktor ho opět odstrčí. 

Přestávka na zahradě 
135. Viktor nasadí čepici Lubošovi, ten neprotestuje. 

136. Viktor přijde za stejnou holkou na lavičce, kde sedí sama. 
Dá jí pusu, holka se zasměje. 
Viktor sedí vedle holky a kouká na děti, jak běhají po hřišti a hrají fotbal. 
Pak ji obejme a štípne jí. 
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Holka na to nijak nereaguje. 
Viktor chvíli sedí a kouká na děti. 
Pak ji zase obejme, dá jí pusu a štípne ji. 
Holka ho odstrčí. 
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2. Skupina dětí ze základní školy 

Účastníci výzkumu: 
Aleš (A) - 1996 (přibližně 9 let) 
Emil (E) -1996 
Oskar (O) -1996 
Tonda (T) - 1995 (přibližně 10 let) 
Zuzka (Z) -1996 

Další zasahující děti: 
David, Matěj, Petr, Simona, Tamara 

Další zasahující dospělí: 
Třídní učitelka (Uč) 
Cizí učitelka, dozor 

27.9. 
1. Ve třídě před první hodinou 
Aleš se rozhlíží a říká (pro všechny ve třídě)'. „Ty jo, tady jsou samý holky! Tři holky a 
jeden holkokluk" 
Kluk se bránil (spíšpotichu a opatrně): „Já nemám dlouhé vlasy." 
Žádná holka nereagovala, podívaly se na něj, ale nic neřekly ani nenaznačily. 

2. Aleš stojí v hloučku tří kluků (mezi nimi i Oskar a Tonda). O něčem si povídají. 

Vyučovací hodina 
3. Oskar dává najevo, že matematiku umí. Naznačuje, že se bude nudit. 
Učitelka si toho všimne a reaguje: „Neboj, budeš mít příklady." 

4. Organizace aktivity tak, že všechny děti mají vstát. 
Emil nevstává. 
Uč: „Vstaň!" 
Emil vstane prudce, židle spadne. 
Uč: „Nepřeháněj to!" 

Třída je hlučná. 
Učitelka je napomíná. Pak hrozí: „Celá třída vypadá na úkol z matematiky. Vykřikujete 
hrozně. Když vykřikuje jen Emil, tak to jde ještě zvládnout, ale když z vás vykřikují čtyři, 
tak se těžko mohou ostatní soustředit." 

5. Zuzka sedí v poslední lavici. Zdá se, že nemá o výuku zájem. Vypadá znuděně. Neví, 
kde má pokračovat v úkolu. Přijde o jedničku a zdá se, že je jí to jedno. 

6. Aleš se dívá na Petra: „Ukaž!". 
Petr: „Mám velkou násobilku (heč)..." Reakce vyznívá trochu jako chlubení. 
Aleš už nic neříká. Pozoruje ho, jak si sedá na svoje místo. 

Přestávka (po první hodině) 
7. Franta se dívá na Emila, ukazuje mu mobil: „To je úplně nejposlednější druh." 
Emil sleduje Frantu a krátce mu odpoví. Pak jde piyč. 

168 



8. Aleš s Davidem a Petrem si o přestávce hrají s mobily. 

9. Zuzka si hraje s Tondou a Tamarou. Nebyl vidět začátek. 
Zuzka hraje malé dítě/mimino, Tamara je máma. 
Tonda honí Zuzku. 
Vypadají spokojeně. 

10. Cizí učitelka vejde do třídy: „Je tu učitelka?" 
E: „V žádným případě, ta se nám schovala, hrajeme na schovku." 

"C0 je?" ^ ^frontace, aéko„ „en, 

P: „S tebou se nebavím, bereš drogy." 
E: „Ty jsi debil." 

Vyučovací hodina 
12 Emil se při určité činnosti při hodině začne bouchat do hlavy, pak se chytne za ucho. 
Pokračuje v bouchaní. Nikdo st ho nevšímá. Pak zvětší sílu 
Uč si ho všimne: „Dávej pozor!" 
Emil se pořád bouchá. 
Učitelka k němu přijde, chytne mu ruku a položí ji. Emil už nepokračuje. 

13. Zuzka hází papírek po Tondovi a Tamaře. 
Tonda ho hodí po Zuzce zpátky. 
Učitelka se na to dívá a řekne: „Poslední varování. Kdo něco hodí hrozí vám opsání 
celého textu." 
Z: „On to po mně házel." 
Uč: „Ale ty sis začala." 

Přestávka (po druhé hodině) 
14. Skoro všichni běhají a honí Aleše, začátek je neznámý. 
Ve třídě je díky honičce velký hluk. 
15. Cizí učitelka (dozor na chodbě) vejde do třídy, zastaví běhání, že se mají uklidnit. 
Emil prohlásí nahlas: „Moji rodiče šukají." (prohlášení bez viditelného kontextu, spíš jako 
reakce na zásah cizí učitelky) 

16. Po prvním zvonění (to znamená, že ještě není hodina, ale mají si jít připravovat věci na 
další hodinu) 
Emil najednou hrozně zařval ve třídě, pak i ven ze třídy. Všichni se na chvíli zarazili. 
Nebyl žádný viditelný důvod. 

Vyučovací hodina 
17. Emil i po druhém zvonění (začátek hodiny) běhá po třídě, učitelka ještě nepřišla. 

18. Oskar běhá ke dveřím a ode dveří, mává na Erika, aby šel za ním. 
Emil nejde, ale dělá hluk a běhá po třídě. 

19. Emil dělá hluk a má poznámky, i když je učitelka ve třídě. 
Dívá se po třídě. Zdá se, že očekává odezvu ostatních. 
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20. Tamara se dovolila a přesedla si od Tondy k Zuzce. 
Nešlo zjistit, jestli to byla její iniciativa nebo jí Zuzka vyzvala. 

21. Samostatná práce při prvouce. 
Uč: „Namalujte, čím vším člověk znečišťuje prostředí." 
Emil ukazuje obrázek ze svého místa ostatním. Zdá se, že hledá odezvu. 
U: „Emile, nebav třídu." 
Žádné dítě na Emila nereaguje. 

22. Ke konci hodiny je společný zpívání písničky, kterou se zřejmě nedávno děti učily. 
Učitelka apeluje, aby se děti snažily, aby mohly jít o tělocviku cvičit. Když to budou kazit, 
budou pracovat ve třídě. 
Zuzka to zkazila a komentovala: „Já nechci chodit na tělocvik." 
Petr: „Ale my chcem." (ozývá se více dětí) 
Uč: „Ale to je problém. Někdo nedělá to, někdo něco jinýho. To takhle nejde, musíme 
dodržovat nějaký pravidla." 

13.10. 
Přestávka (po druhé hodině) 
23. Pět kluků (téměř všichni kluci ve třídě) si hrají s „beyblade" (hračka na způsob káči). 
Je mezi nimi i Aleš a Tonda. Jeden vždy roztočí hračku, ostatní stojí kolem a sledují, 
ötndaji se, hodně točí Aleš, kterému hračka asi patří. 
24. Emil přiběhne a něco křičí, ukazuje na beybladea. 

25. Emil se převléká a říká: „Rychle, nechci tady dělat striptýz." 
Říká to nahlas a běhá po třídě. 

26. Oskar běhá sám po třídě, občas se přidá další kluk - Matěj, se kterým Oskar sedí 
v lavici. 

27. Petr vrazí do Emila, zdá se, že omylem. 
Emil se na něj oboří: „Co děláš, tlustoprde!" 

28. Emil manipuluje fyzicky s Matějem, hýbe s ním. 
Nejdřív se to Matějovi líbí, pak se snaží dostat ze sevření. Nejde mu to 
Emil nereaguje na Matějovu snahu. 
Zdá se, že to nevnímá nebo nerespektuje. 

Vyučovací hodina - tělocvik 
Učitelka hodně měnila aktivity. Děti hrály různé hry, všichni proti všem i družstva proti 
sobě. 

Interakce mezi dětmi se příliš nevyskytovaly nebo nešly vypozorovat. 

Přestávka (po třetí hodině) 
29. Oskar, Emil, Matěj a další kluk se drželi ve skupině kolem ramen: „Budeme parta." 
Tonda jde k nim a chce se přidat, ale nedovolí mu to. 
Čtvrtý kluk naznačuje pohyb pěstí na Tondu. 
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30. Zuzka si povídá s jednou holkou. Pak si přesednou dohromady na další hodinu. 
Učitelka (učitelka na výtvarnou výchovu, ne třídní) přijde do třídy, Zuzka se jí jde zeptat 
Uč: „To takhle nejde. Nemůžete si nejdřív přesednout, a pak sejít dovolit. Příště se musíte 
nejprve zeptat, a pak to teprve udělat." 

Vyučovací hodina - výtvarná výchova 
31. Emil s Davidem se dovolí u učitelky na výtvarnou výchovu a sedí spolu. 
Nešlo zjistit, kdo s návrhem přišel. 

32. Během hodiny je vidět, že si Zuzka se zmíněnou holkou povídají. 
Je vidět, že Zuzka něco vybarvuje a přitom vypráví. 

33. Emil nemá tuš a špejli. 
Učitelka se ptá, zda někdo nemá pomůcky navíc. 
Tonda rychle nabídne špejli a tuš, je první. 

34. Emil během hodiny ukazuje obrázek nad hlavou ostatním. 
Pár dětí se podívá, nikdo mu nic neřekne ani nenaznačí neverbálně. 

35. Tonda jde za Alešem a něco mu vypráví. 
Aleš nijak nereaguje, maluje dál. 

36. Zuzka kopla Tondu. Zdálo se, že bezdůvodně. 
Tonda to řekl učitelce. 
Uč: „Proč jsi ho kopla?" 
Z: „Protože... protože mě pořád otravuje, vždycky otravoval." 
Uč: „Ale teď ti nic nedělá." 
Z: „Už to nebudu dělat, když na mě nebude šahat." 
T: „Ona si nechce na mě (na můj sešit) položit sešit." 
Uč: „Budeš si těžko hledat kamarády, nebude to jimi, ale tebou. Vymýšlíš si zvláštní 
důvody, proč s někým nesedět." 

11.11. 
Přestávka (po první hodině) 
37. Hlouček holek stojí u lavice, u nich je i Zuzka. Povídají si. 
Přijde Emil a řekne Zuzce: „Vypadni!" Zdá se, že není žádný důvod. 
Z: „Ty vypadni!" 
Zuzka jde piyč, jde směrem k oknu. 
Emil jde za ní: „Vypadni!" 
Zuzka jde ještě dál, zůstane stát až u okna. Kouká z okna. 

38. Emil přijde k cizí lavici a hraje si s hračkou. Zavolá: „Matěji, pojď sem." 
Matěj hned přijde. Oskar přijde za ním. 
39. Oskar, Emil a Matěj stojí a povídají si. 

171 



40. Ve třídě o přestávce zazvoní telefon. 
Přijde dozor z chodby, aby to vzal. 
Emil řekne nahlas směrem k učitelce: „To je náš telefon." 
Učitelka vyřídí telefon a odejde. Nereaguje na Emilovu poznámku. 

41. Oskar běží, honí se s Matějem. 
42. Emil stojí u cizí lavice. Volá: „Matěji." 
Matěj běží dál. 
Emil znovu volá: „Matěji, pojď sem." 
Matěj přijde. 
Emil mu ukazuje hračku: „Hele, jak jede na koni." 
Matěj se podívá: „Hm..." a jde pryč. Znovu jde za Oskarem. 
Emil znovu volá: „Matěji." 

Vyučovací hodina 
43. Vymýšlení vět na slova „bít" a „být". 
O: „Budu bít Tondu." 
David: „Chci bít Tondu." 
Uč: „Tohle se mi nelíbí. Zase tam figuruje ten Tonda." 
David: „Ale já nemyslím tohohle Tondu." 
Uč: „To je jedno. Nebudeme vymýšlet pořád jedno jméno. O tomhle jsme mluvili včera. 
Ty jsi tady, Oskare, nebyl, ale ty Davide ano." 

44. Učitelka se ptá holky, která sedí za Emilem: „Čím dělíme, když chceme osminu?" 
Holka mlčí. 
Emil se k ní otočí a pošeptá ji odpověď. 
Učitelka na to nereaguje. Není poznat, jestli si toho všimla, nebo ne. 

45. Holka, která sedí před Zuzkou, jde k učitelce a něco jí řekne. 
Uč: „Zuzko, neotravuj!" 
Z: „Já jí nic nedělám." 

46. Učitelka chce něco vypočítat od Matěje. 
Matěj mlčí. 
Emil se na něj dívá. Vypadá to, jako by mu chtěl pomoci, ale nevěděl odpověď. 

47. Samostatná práce 
Emil se rozhlíží po třídě. Zdá se, že sleduje ostatní děti. 

48. Oskar nese učitelce ukázat sešit. Jde kolem Tondy. 
Tonda mu něco řekne. 
O: „Buď zticha." 

Přestávka (po druhé hodině) 
49. Emil jde na začátku přestávky za učitelkou a na něco se ptá. 
Uč: „Když budete hodný, můžete něco předvést." 
Emil radostně vykřikne: „Jóó..." 

50. Čtyři kluci stojí v hloučku a povídají si (Oskar, Tonda, Matěj a David). 
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51. Zuzka jde za jedním klukem, povídá si s ním 
Pak sejdou podívat na výstavku, kde jsou různé rozpustné a nerozpustné látky. 
Stojí tam chvíli spolu a povídají si. 

52. Tonda jde k lavici, kde sedí čtyři holky. 
Jedna z nich ho hned naštvaně osloví: „Co sem chodíš, sem vůbec nesmíš." 

53. Tonda honí Matěje. 
Emil na něj něco křičí, ale není mu rozumět. 
Tonda ho doběhne, chytí ho za tričko a začnou se prát. Fypadá, že je Tonda silnější. 
Není vidět důvod honičky, ani rvačky. 

54. Zuzka si prohlíží fotky na nástěnce s jedním klukem, se kteiým si již prohlížela látky 
na výstavce. 
Přijde k nim Emil a dívá se na fotky s nimi. 
Není vidět žádná odmítavá, ani pozitivní reakce. 

55. Učitelka náhodou přišla do třídy a viděla, jak se Tonda s Matějem perou. 
Přišla za Tondou: „Tondo, nebudeš si pak ale stěžovat, že tě někdo bije, když děti 
provokuješ." 

56. David řekl sprosté slovo v rámci hry. Chytl se za pusu. 
Náhodou zrovna přišla do třídy cizí učitelka (dozor) a slyšela to. 
Uč: „V mojí třídě za to děti klikujou. Zavedem to i tady?" 
David: „Učitelka už to zavedla:" 
Uč: „Jo? Tak kolik kliků si uděláš?" 
Emil stál a poslouchal je, na otázku zareagoval: „Ani jeden." 
Učitelka na to nereagovala a odešla. 

57. Zuzka utíká před Tondou a volá: „Pozor, honí mě smraďoch roku." 
Pak Zuzka jde a shodí mu věci z lavice na zem. 
Tonda jde k její lavici a naznačuje, že shodí její věci. 

58. David a Matěj předvádí, jak se Tonda pere, křičí na něho. 
Emil se přidá, taky předvádí a křičí. Posmívají se mu, že vypadá směšně, možná že se 
neumí prát... 
Tonda jde k věcem Matěje, naznačuje, že je shodí: „Nech toho, už se mi nebudeš 
posmívat." 

59. Několik kluků stojí u nástěnky s fotkami. Ukazují na něco a smějí se. 
Vypadá to, že se smějí Emilovi. 
Emil začne křičet. Zdá se, že se jim snaží něco vysvětlit. Křičí, jakoby se snažil všechny 
přebýt. 

60. Tonda honí Matěje, ten se směje. Vypadá to, že se mu spíše vysmívá. 
Pak ho Tonda dohoní a začnou se prát. 
Matěj se snaží dostat od něj pryč, ale Tonda je zdá se silnější, takže se mu to nedaří. 
Vypadá to, že se Matěj Tondy bojí. 
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61. Emil stojí u nástěnky s fotkami, ukazuje na ně a směje se. Zdá se, že zesměšňuje 
ostatní. 

Po zvonění, ale před příchodem učitelky 
62. Oskar běhá ven ze třídy. Tahá Davida ven, aby šel vyhlížet učitelku. 
Zdá se, že je to taková hra, dobrodružství. 
David nechce jít, dělá něco ve třídě. 

63. Tamara říká klukům, co běhají: „Už je hodina." 
Emil se na ní oboří: „Ty hodino!" 

Vyučovací hodina - hudební výchova 
64. Všichni zpívají. 
Emil se rozhlíží po třídě. Nejvíc směrem k Matějovi a Oskarovi. 

65. Společné zpívání 
Emil stojí a předvádí obsah písničky, strká si při tom ruku do kalhot. 
Dívá se přitom na Oskara. 
Učitelka po písničce vyzve Emila (jakoby za trest): „Tak pojď, Emile, zazpívat tuhle 
písničku." 
Emil neprotestuje, jde a začne zpívat. Nejde mu to, neumí slova. 
Učitelka ho chvilku nechá, pak ho pošle sednout a vysvětluje: „To je proto, že při tom 
děláš blbosti. Pak budeš někde v přírodě, všichni budou zpívat a ty to nebudeš umět." 

66. Samostatná práce (jako trest za zlobení při zpívání) 
Oskar stojí při psaní. 
Uč: „Co děláš, Oskare, sedni si k tomu pořádně." 
Oskar si sedne, za chvilku už zase stojí. 

67. Společné čtení 
Emil čte nahlas, přeřekne se. 
Zuzka na to reaguje: „Kobliha, ha, ha." Zní to spíšposměvačně. 
Uč: „Zuzko!" 

25.11. 
Přestávka (po první hodině) 
68. Emil si hraje s metrem. Švihnul Tondu do obličeje. 
Tonda se chytne za oko, dává najevo, že ho to bolí. 
Emil s Matějem se smějí. 
Tonda jde k Emilovi a naznačuje, že ho praští. 
Emil se kryje: „Já tě neviděl." Vypadá to, že se Tondy bojí. 
Tonda naznačí bouchnutí pěstí, pak odejde. 
Když odejde, Emil se ho chystá znovu švihnout metrem. 

69. Matěj, který je vlastníkem metru, přijde k Emilovi: „Nedělej to tím metrem, ať ho 
nezničíš." 
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Emil si ho nevšímá. Není vidět, jestli ho neslyšel, nebo slyšel a ignoruje. 
70. Emil najednou hodí metr na zem a jde pryč. Zdá se, že už ho to nebaví. 
Matěj vypadá naštvaně: „Neházej s tím." 
Emil ho slyší a odpovídá: „Bia, bia..." 
Matěj už na to nijak nereaguje. 

71. Aleš se honí s Davidem. 
72. Tonda se přidá a honí se s Alešem, když David už nehraje. 

73. Zuzka sedí u lavice u jednoho kluka. Ukazuje mu svůj mobil a pouští různá zvonění. 
Kluk vypadá, že ho to zajímá. 
74. Všimne si toho Matěj a komentuje to: „Prej nová Nokie a je to starý Siemens." 
Zní to posměvačně, jako že se Zuzka chlubí něčím, co už je úplně z módy. 
Z: „Ne, ne." 
Matěj neustoupí: „Náhodou jo." 

75. Emil najednou zakřičí. 
Nikdo nereaguje. Jen se podívají a dělají si dál svoje věci. 
Zdá se, že se děti lekly. 

Vyučovací hodina 
76. (pokračování řešení interakce č. 68) 
Učitelka přijde do třídy. 
Tonda jde hned za ní a řekne jí o tom, jak ho Emil švihnul. 
Učitelka přijde k Emilovi a zvýšeným (zdá se i rozčileným) hlasem se ptá: „Ty jsi zase 
švihnul Tondu do oka?" 
Emil vypadá zaskočeně: „Já si hrál a on tam stál." 
Uč: „Aha, takže když já si budu hrát s pravítkem, tak tě s ním praštím přes hlavu, nebo jak 
si to představuješ? O přestávce si půjdeš stoupnout ke kabinetu. Tam budeš stát celou 
přestávku, dnes celý den. Když se neumíš chovat..." 

77. Při společné práci dojde řada na Zuzku. 
Zuzka zdá se klidně prohlásí: „Nevím, co děláme." 
Učitelka zopakuje jen zadání. 
Holka sedící před Zuzkou jí ukáže v učebnici, co přesně má dělat. 

78. David se hlásí a srandovním hlasem se ptá směrem k učitelce: „Můžu jít já k tabuli na 
poslední příklad?" 
Učitelka ho buď neslyší, nebo si ho nevšímá. 

Aleš ho slyší a zasměje se. Působí to ne jako posmíváni, ale jako přijetí humoru. 

Přestávka (po druhé hodině) 
Emil měl jít s učitelkou ke kabinetu, ale asi na to zapomněla. 
79. Matěj si v lavici hraje s kartami. 
Aleš si toho všimne a prohlásí: „Ty máme taky." 
Zní to trochu, jakoby se Matěj chlubil, a Aleš mu řekl, že to není nic zajímavého. Ale Matěj 
se nechlubil. 
80. Aleš jí. Emil za ním přijde a poprosí ho: „Dej mi prosím." 
Aleš začne kousek odlamovat: „Ulomím ti kousek." 
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81. Aleš si všimne, že na ně Tonda kouká: „Ty nekoukej! Dojdi šije koupit." 
T: „Kde je prodávají?" 
A: „V každým obchodě, ale musíš mít peníze." 
(Působí to, že Aleš klade důraz na peníze, jakoby se posmíval Tondovi, že je nemá.) 

82. Zuzka si sama hraje s mobilem. Pouští si různá zvonění. 
Emil si toho všimne a posměšně to komentuje: „Má starý Siemens." 
Aleš se připojí: „To jsou teda hezký písničky." Zní to jako ironie. 
Emil: „Vypni to!" 
Zuzka na to nereaguje a hraje si dál. 

83. Matěj rozdává karty sobě, Tondovi a Emilovi. 
Matěj vysvětluje pravidla hry. 
David a ještě jeden kluk stojí u lavice a sledují hru. 
84. Aleš si sám hraje, točí se dokola. 
Ptá se Davida: „Davide, umíš se takhle roztočit pomocí nohy?" 
David se na něj podívá, zakroutí hlavou. Pak dál pozoruje karetní hru. 

85. Emil přijde znovu k Alešovi: „Dej mi ještě..." 
Aleš mu ještě připravuje malý kousek: „Dobře, dám ti ještě kousek." 
86. Aleš nabízí kousek sýra Davidovi, nabízí ho tak, aby po něm musel David skákat. 
David skáče po jídle. Vypadá, že ho to baví. 
Přejde to do honičky, kdy Aleš utíká před Davidem. 
87. Postupně se přidají další děti (Emil, Tonda, ještě jeden kluk). 
Aleš vypadá, že už nemůže, zastavuje se. 
Tonda Aleše chytne, naznačuje, že se s ním bude prát. Zdá se, že je to v rámci hry. 
Aleš ho chytne pod krkem, pak mu podrazí nohy. Zdá se, že je to vážnější, ne úplně hra. 
Tonda spadne na zem, leží a naznačuje, že ho to bolí. 
Aleš na Tondu ještě šlápne. 

88. Emil jde za Alešem zase kvůli jídlu: „Já ti dám žvejku." 
A: „Jo, musíte mi něco dát." 

89. David prohlásí o Tondovi: „Dubský čumí." 
Tonda za ním jde: „Proč se mnou nechceš kamarádit?" 
D: „Chci, ale ty si pak začneš... 
T: „Ne, já nezačínám." 
D: „Ale začínáš." 
Dál debatují, ale nejde už rozumět. 

90. Po nějakém konfliktu 
Aleš chytne Tondu a výhružně se zeptá: „Budeš bouchat?" 
Tonda: „Ne." Vypadá, že se bojí. 
A: „A provokovat?" 
T: „Nevím." 
Aleš ho pak pustí. 

91. Tonda jde k Alešovi a Davidovi, lehne si před ně na zem: „Já chci tahat po zemi." 
Aleš i David do něj trochu kopnou. Pak naznačují větší sílu kopnutí a šlápnutí na Tondu. 
Přijde Matěj a přidá se k naznačování útoků. 
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Vyučovací hodina 
92. Po zvonění před příchodem učitelky 
Emil se rozhlíží po třídě. Něco udělá, naznačí a rozhlídne se, jestli na to bude někdo 
reagovat. 
Nikdo si ho zdá se nevšímá. 

93. Učitelka vyzve děti k vytvoření skupinek, pokud chtějí něco zpívat před třídou. 
Jeden kluk a dvě holky se spolu domlouvají, že by něco předvedli. 
Zuzka jde k nim: „Můžu s várna?" 
Někdo z nich: „Ne." 
Zuzka nic neřekne a jde zpátky na své místo. 
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