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Anotace 

Diplomová práce se zabývá pozici žáka ve třidě, 
charakteristikou žáka miadšiho školního věku, 
sociální skupinou a školni třidou. 

Závěry jsou založeny na výsledcích akčniho 
výzkumu probíhajícího ve III. ročniku základní 
školy. 

Annotation 

The thesis works at a position of a pupil in the 
classroom, characterization of a young learner, a 
social group and a school class. 

The conclusions are based on the results of the 
research which took place at a third class of a 
Basic School. 

Kličová slova 

Pozice žáka ve třidě - žák miadšiho školního 
věku - učitel - sociální skupina - třida 

Key words 

The position of a pupil in the classroom - a 
young learner - a teacher - a social group - a 
class. 
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Úvod 
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„Rodina a škola bývají chápány jako rozhodující 

činitelé vývoje žákovy osobnosti." (Kačáni In Lašek, 
2001, s.6) 

Každý z nás strávil podstatnou část svého života 
ve škole. Minimálně devět let, častěji však třináct 
až osmnáct, dvacet let. To je dlouhá doba. Téměř 
celé dětstvi a obdobi mladšího dospíváni. Je jisté, 
že nás doba strávená ve „školních lavicích" 
ovlivnila i v budoucím životě. 

„Dítě vstupem do školy získává nové soukromí, 

vlastní svět, ze kterého rodičům poskytuje pouze 

menší část informace, často v sociálně a emočně 

sterilní podobě, i když pobyt ve škole přináší 

dítěti podstatně více podnětů a zážitků. Rodič je 

pak odkázán více na svou rodičovskou intuici, na 

schopnost empatie, pokud se chce od dítěte něco 

dozvědět, případně na informace ze školy, jež se 

obvykle týkají především kázně a výkonů (...) . Už málo 

se dozvídá o postaveni svého dítěte ve třídě, o 

vztazích mezi spolužáky, o klimatu třídy a jeho 

působení na dítě. Dílem je to také proto, že učitel 

mu tyto informace nemůže v plné míře poskytnout, 

protože je jednoduše nezná či pouze intuitivně 

tuší." (Lašek, 2001, s.7) 

Všichni si uvědomujeme, že škola zdaleka neni 
jen mistem, kde si osvojujeme nové vědomosti a 
dovednosti, ale také mistem, kde se učime žit. 
Z obdobi předškolního věku, kdy jsme byli nekriticky 
přijímáni svou rodinou a nejbližšim okolim, se 
dostáváme do kolektivu vrstevníků, kde si musime své 
„ j á" a důstojné postaveni ve skupině obhájit. 
Najednou se dostáváme do situaci, kdy k nám kriticky 
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přistupuje učitel i ostatní spolužáci. Je na nás, 
jak si s danou situaci poradíme a co si odneseme do 
života. V tom, abychom v sobě i v ostatních lidech 
objevili jedinečné osobnosti, které tolerujeme a 
kteři toleruji nás, nám může pomoci právě škola a 
sociální klima, které v ni převládá. 

Tato diplomová práce je zaměřena na sociální 
klima ve třidě. Věnuje se charakteristice mladšího 
školního věku, zabývá se sociální skupinou a školni 
třidou. 

Praktickou části je akčni výzkum, který proběhl 
ve III. ročníku základní školy v Praze. Na začátku 
práce jsme si položili tyto otázky: Je ve třidě 
někdo agresorem třidy? Jsou integrováni žáci 
v pozici outsiderů? Vybiraji si žáci ke spolupráci 
své spolužáky na základě kamarádských vztahů nebo 
zde hraji roli i jiná kritéria? Jak se zrněni vztahy 
mezi dětmi, když po dobu dvou měsiců změnime 
zasedací pořádek třidy, do vyučováni zařadíme vice 
kooperativních činnosti, vynecháme soutěživé hry 
apod.? 

Na tyto otázky jsme v diplomové práci hledali 
odpovědi. 
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Teoretická část 
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Školili věk 

Vstup dítěte do školy je zásadním krokem pro 
samotné ditě i pro rodinu. Ditě ziskává důležitou 
sociální roli žáka, která ve značné miře ovlivňuje 
rozvoj dětské osobnosti i jeho budouci sociální 
postaveni. (Vágnerová, 2001, s.217) Malému školákovi 
se měni denni režim, hra postupně ubývá na 
důležitosti a je nahrazena učenim. Zčásti se měni i 
jeho postaveni v rodině; postupně nabývá stále větši 
a větši samostatnosti, neni už tak závislé na 
rodičích, má vice povinnosti, spoustu věci již 
zvládne samo a to mu zvyšuje sebedůvěru a 
sebevědomí. (Trpišovská, 1998, s.45) Školní věk, tj . 
obdobi docházky do základní školy, rozdělujeme podle 
Vágnerové (2000) na tři fáze: 

1. Raný školní věk trvá od nástupu do školy, tj. od 6 -
7 let, do 8 - 9 let, je charakteristický ziskánim 
sociální role žáka 

2. Střední školní věk trvá od 8 - 9 do 11 - 12 roku, 
tj. přibližně od třeti do šesté třidy základní 
školy. Lze ho charakterizovat jako obdobi přípravy 
na dospíváni. 

3. Starši školní věk trvá od 11 - 12 roku až do 
ukončeni docházky na základní škole, většinou tedy 
do 15. roku. Toto obdobi je též nazýváno jako 
pubescence 
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Charakteristika dítěte mladšího školního věku 

Somatický vývoj 

Přelom předškolního a mladšího školního věku je 
charakteristický obdobím první vytáhlosti; břicho 
již nevystupuje dopředu, prodlužují se končetiny 
(Filipínská míra), hlava roste pomaleji a zmenšuje 
se její podíl na celkové výšce. Většina období 
mladšího školního věku se vyznačuje klidným, 
pravidelným tempem, kdy dítě přibírá na váze cca 3kg 
za rok a o 5 - 8 cm za rok povyroste. Ke konci 
období, u dívek již mezi 9. a 10. rokem, dochází 
k přibývání podkožního tuku, pánev děvčat se 
rozšiřuje a ohlašuje se příchod puberty. 

Fyziologický vývoj 

Kolem 6. a 7. roku se fixuje krční lordóza a 
hrudní kyfóza; zakřivení páteře se vyvíjí 
v závislosti na síle zádového svalstva, proto je 
potřeba svaly správně posilovat a nepřetěžovat je 
dlouhým sezením ve školní lavici, naopak dopřát 
dětem co nejvíce spontánního pohybu na čerstvém 
vzduchu. 

Pokračuje osifikace kostry; v sedmém roce je 
dokončena osifikace kosti lebeční, mezi 6. a 8. 
rokem se osifikují zápěstní kůstky a mezi 9. a 11. 
rokem články prstů. Proto ještě v tomto období 
musíme dávat pozor na přílišné přetěžování rukou. 
(Vágnerová, 2000) 

Dýchání dětí je málo hluboké, dýchací cesty 
úzké, náchylné k častým infekcím. Činnost krevního 
systému je rychlejší a metabolismus probíhá také 
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rychleji než u dospělého. Děti se rychleji unavi, 
ale také rychleji regeneruji, proto je potřeba 
častěji střidat různé aktivity. 

Motorický vývoj 

V této etapě dochází ke zdokonalováni pohybové 
činnosti; uskutečňuje se lepši souhrou pohybů 
jednotlivých části těla, ale i lepši souhrou pohybů 
se smyslovými podněty. Zvyšuje se přesnost a 
rychlost pohybů. 

Nácvik psáni je podmíněn vysokou koordinaci 
pohybů ruky a drobného svalstva prstů. Zpočátku je 
doprovázen množstvím doprovodných pohybů a vysokým 
úsilím ditěte. K zautomatizováni psáni dochází kolem 
dvanáctého roku. 

Vývoj poznávacích procesů 

Vnimáni je základem pro školní vyučováni, opirá 
se o stále dokonalejší činnost smyslových orgánů a 
začiná se v něm vice uplatňovat analýza. V tomto 
období má žák ještě problémy s vnimánim času a 
prostoru. Těžko proniká do časových pojmů, které 
jsou vzdálenější - století, tisíciletí. Naopak diky 
školni organizaci dne, týdne, si uvědomuje pojmy 
jako je dnes, zitra, včera, střídáni dnů v týdnu, 
v měsici. Pojmům, které jsou jeho zkušenosti 
vzdálené, začne rozumět až kolem dvanáctého roku 
s nástupem abstraktního myšleni. 

Škola klade velké požadavky na pozornost žáka. 
Ditě již nevystačí s pozornosti bezděčnou, ale musi 
se záměrně soustředit na plněni určitého úkolu. 
v prvni třidě je pozornost žáka rozptýlena mnoha 
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novými vjemy a též ovlivňována citovým stavem 
jedince. Je proto potřeba činnosti střídat po 5 - 10 
minutách, aby nedocházelo k přetěžování dítěte, 
ve vyšších třídách se pozornost prodlužuje a tedy se 
prodlužuje i délka činností. 

Představy dítěte mladšího školního věku jsou 
konkrétní a velmi živé a jsou spojeny s jeho zážitky 
a zkušenostmi, jsou tedy ovlivněny podnětností 
prostředí, ve kterém žije - především rodinou a 
školou. S pomocí fantazie dítě přetváří své 
představy a to vede k budování tvořivosti. 

Paměť je názorná a konkrétní a převládá 
mechanické zapamatování, a to často i tam, kde žák 
podstatě věci rozumí. Je to podmíněno nedostatečnou 
slovní zásobou žáka, ale často i učitelem, který 
dokonalou mechanickou reprodukci hodnotí lépe, než 
logické, avšak nedokonalé vyjadřování žáka. 
(Vágnerová, 2000) 

V raném školním věku se myšlení dítěte vyvíjí 
z názorného myšlení předškoláka ve fázi konkrétních 
logických operací. Toto myšlení respektuje základní 
zákony logiky a konkrétní realitu. „Myšleni na této 

úrovni vždycky nějakým způsobem operuje se 

skutečnosti, popřípadě s představami nebo se 

symboly."(Vágnerová, 2000, s.149) Při osvojování 
učiva je žák závislý na konkrétních představách, 
opírá se o reálné předměty nebo jejich názorná 
vyobrazení. Na rozdíl od myšlení předškoláka dítě 
začíná, uvažovat logicky a objektivně. Je to 
podmíněno vývojem dítěte, ale i školou, učením. 
Spolu s vývojem myšlení se rozvíjí i řeč, a ta je 
zase nevyhnutelnou podmínkou k rozvoji abstraktního 
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myšlení, ke kterému postupně dochází a ustaluje se 
kolem 12. roku. 

Emocionální vývoj 

Žák již dokáže usměrňovat své chování, podřídit 
se normám a pravidlům a snaží se nežádoucí emoce 
potlačit, uvnitř sebe je však prožívá. 

Postupně se přesouvá oblast strachu 
z vymyšlených, fantazijních bytostí na reálné 
situace - strach z trestu, z odmítnutí, strach ze 
ztráty rodičů apod. 

Morální rozvoj 

Dítě během vývoje přijímá mravní normy 
společnosti, ve které žije, a ztotožňuje se s nimi. 
V mladšim školnim věku ještě o mravních normách 
nepřemýšlí, přijímá je tak, jak mu jsou podány od 
autority. I když ví, co se od něj očekává, dává 
přednost svému uspokojení před nepříliš příjemným 
splněním určitého požadavku, proto je potřeba 
v tomto věku žáky kontrolovat a kladně hodnotit 
jejich snahu dodržovat společenské normy. To děti 
motivuje k tomu, aby se chovaly tak, jak se od nich 
očekává, neboť jsou v tomto obdobi ještě závislé na 
pozitivním hodnoceni dospělých. Problém nastává ve 
chvíli, kdy má rodina dítěte jiné mravní normy než 
škola. Pro dítě jsou rodiče i učitel silnou 
autoritou a v tuto chvili se dostávají do konfliktu. 
To může nastat u dětí z dysfunkčních rodin nebo u 
dětí ž jiného etnika (romské děti). 

Častým morálním přestupkem bývá lež a krádež. 
Vždy se musíme snažit najit příčiny takového 
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chováni; často dítě lže pod vlivem své zvýšené 
představivosti, fantazie, nebo ze strachu z trestu, 
který by mohl následovat. V tomto období se začínají 
objevovat i lži kamarádské, kdy jeden žák lže proto, 
aby podržel svého kamaráda. U krádeže může jít o 
nezvladatelný pocit vlastnit onu věc, tedy o 
nevyspělost žáka, nebo také o sesazení sociálního 
postavení, které vlastník tímto předmětem nabývá, 
nebo si to alespoň ditě - „zloděj" - mysli. Jestliže 
dokážeme najit přičinu asociálního chování žáka, 
máme mnohem větší šanci pomoci mu. 

Sociální prostředí, klima, atmosféra 

„Prostředí, klima a atmosféra (...) se zásadně 

podílejí na socializaci jedince, především pak ve 

škole a školní třídě, kde dítě - žák tráví v dětství 

a mládí podstatnou svého životního času." (Lašek, 
2001, s.4) 

Sociální prostředí 

Prostředí je nejširší pojem, který zahrnuje, zda 
je objekt školy ve velkém městě, v malém městě, na 
sídlišti či na vesnici, zda se jedná o školu malou, 
např. jen prvostupňovou, nebo velkou sídlištní 
školu. Zahrnuje také hledisko hygienické 
osvětleni, vytápěni - i zařízeni a nábytek školy. 
Týká se i typu a stupně škol - škola základní, 
střední, vyšší, vysoká; učiliště, odborná škola, 
gymnázium apod. 

Mikroprostředi je prostředí, které se nachází 
v naprosté blízkosti jedince. Je to rodina, školní 
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třída, zájmový kroužek, vrstevnická skupina apod. 
Podněty v tomto prostředí mají největší intenzitu, 
frekvenci a délku trvání. 

Mezzoprostředí je vymezené zhruba místem 
bydliště. Zahrnuje přírodu, kulturu a sociální vazby 
v tomto prostoru. Sem patří škola jako celek. 

Makroprostředí ovlivňuje oba dva předcházející 
typy prostředí - mikro a mezzoprostředí. Je to 
nejširší pojem, zahrnuje i ekonomické možnosti 
státu, geografické umístění apod. 

Učení žáků je ovlivňováno makro a 
mezzoprostředím, mikrosociálními faktory typu 
rodina, škola, referenční žákovská skupina a 
školními mikrosociálními faktory - učitelský sbor, 
jednotlivý vyučující, paralelní třídy, konkrétní 
školní třída, referenční skupina v dané třídě atd. 

Sociální klima 

Klima třídy je již pojem užší a představuje: 
„ (...) trvalejší sociální a emocionální naladění žáků 

ve třídě, které tvoří a prožívají učitelé a žáci 

v interakci. " (Lašek, 2001, s.40) Je to relativně 
stabilní emoční naladění, které se dá těžko popsat, 
ale všichni ho cítí. Nemusí ho však cítit všichni 
stejně (žáci - učitel) . „Chápeme ho jako jev 

sociální, skupinový, který je vázán recipročně na 

své tvůrce: je jimi vytvářen a zároveň na ně 

působí(Lašek, 2001, s.42) 
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Co ovlivňuje klima třídy 

Vznik a podobu klimatu ovlivňují determinanty 
klimatu. Jsou to například: 

- zvláštnosti školy (typ školy, školní řád) 
- zvláštnosti vyučovacího předmětu (práce ve 

specializovaných učebnách - počítačová učebna, 
výtvarná dílna, laboratoř - tělesná výchova, plavání 
apod.) 

- zvláštnosti učitelů (osobnost učitele, pojetí výuky) 
- zvláštnosti školní třídy (skupiny ve třídě) 
- zvláštnosti žáků (žák jako individuum) 

Sociální klima není jednolité, má své složky, 
prvky, které nestojí izolovaně, nýbrž se vzájemně 
ovlivňují. Klima ovlivňuje především vztah žáka ke 
škole. Žák se cítí více či méně školou zaujat, 
přináší větší či menší mentální a emoční vklad do 
školní práce. Stává se členem skupiny - školní třídy 
a získává zde určité postavení. 

Atmosféra 

Atmosféra je termín pro krátkodobé sociální a 
emoční naladění ve třídě, např. v průběhu jedné 
vyučovací hodiny, při zkoušení, při konfliktu, při 
řešení určitého problému apod., a je proměnlivá. 
„Jedná se o emočně vypjatěj ší a variabilněj ší 

situace, ve kterých širší klima může a nemusí 

působit: např. celoroční klima třídy 

charakterizované kooperací, nemusí při individuálním 

zkoušení na žáky působit a jejich individuální 

výkony mohou být naopak motivovány spíše 

soutěživostí. " (Lašek, 2001, s.40) 
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Sociální skupina 

„Chování, vývoj a výchova jedince jsou do 

značné míry závislé na jeho životě ve skupinách, bez 

jejich vlivu nelze jedince a jeho vývoj pochopit. " 

(Hrabal, 2002, s.7) 

Skupinu tvoři určitý počet lidi, jejichž 
činnost směřuje po delši dobu ke společným 
cilům,jejich chováni se ovlivňuje a maji společné 
hodnoty a normy. 

Druhy skupin 

Skupiny můžeme dělit podle různých kritérii: 

• Skupiny podle velikosti 
• Skupiny podle cilů 
• Skupiny podle druhu činnosti 

Děleni skupin poHlp velikosti 

„Jedním z kritérii, podle nichž se dělí 

skupiny, je početnost; z tohoto hlediska se 
vyčleňují jako zvláštní typ malé skupiny. K jejich 

základním znakům patři malý počet členů - přirozené 

malé skupiny, jako party kamarádů, mívají 3 - 7 

členů." (Hrabal, 2002, s.8> O malých skupinách však 
mluvíme až do 40 členů, ovšem mezi všemi musi být 
intenzivní interpersonálni vztahy. Z tohoto pohledu 
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většinou nebývají školní třídy malou skupinou 
v pravém slova smyslu. 

Děleni skupin podle cíle 

„V neformálních skupinách převažuje činnost 

vedoucí k uspokojováni potřeb jejích členů (...) např. 

ve hrových nebo přátelských skupinách. Tyto skupiny 

vznikají spontánně (...)" (Hrabal, 2002, s.9) 

„Formální skupina je součástí organizace nebo 

instituce, její cíle jsou určeny přímo institucí a 

přesahují individuální potřeby členů (škola, třída, 

pracovní skupina...)." (Hrabal, 2002, s.9) Ve formální 
skupině se však často vytváří neformální vztahy a 
skupiny, které mohou mít stejné, ale i opačné cíle 
než skupina formální. 

Dělení skupin podle druhu činnosti 

Pracovní skupiny jsou z hlediska společnosti 
základní, protože umožňují její existenci; cíle a 
výsledky pracovní skupiny jsou společensky hodnotné. 
Jedinec v nich uspokojuje své vyšší potřeby (např. 
potřebu práce), ale také může uspokojit i některé 
potřeby základní - existenční - jídlo, materiální 
zabezpečení. 

Hlavním cílem výchovné skupiny je učení. 
Typickou výchovnou skupinou je školní třída. Ve 
výchovných skupinách jsou uspokojovány potřeby 
kognitivní a sociální a může zde být použita i 
negativní motivace - trest. 
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V dětství umožňují hrové skupiny kontakt 
s rovnocennými partnery a jsou důležitou průpravou 
pro budoucí život ve skupinách. V dospělosti maji 
rekreační charakter a jsou často organizovány 
formálně - nějakou institucí. Samozřejmě zde však 
vznikají neformální skupiny. 

Hlavním cilem meziosobně interakční skupiny je 
sociální kontakt, zatímco společná činnost, cile 
jsou druhotné. Meziosobně interakční skupiny 
uspokojují potřebu blízkosti, přijetí, bezpečí, 
opory atd. „Je pro ně charakteristická intimita, 

zájem každého člena o činnost a prožíváni druhých. " 

(Hrabal, 2002, s.ll) Na tomto základě se právě 
z formálních skupin vyděluji skupiny neformální. 

Rodina je primární skupinou společnosti. Měla by 
uspokojovat většinu základních potřeb jedince 
sociálně interakční, výchovné, hrové a pracovní a 
samozřejmě existenční potřeby jedince. Defektni, 
nefungujíc! rodina pravděpodobně negativně naruší 
vývoj jedince. 

Věková specifika dětských vrstevnických skupin 

Věkové zvláštnosti děti zásadně ovlivňuji 
strukturu a fungováni dětské skupiny, promítají se 
do postaveni jedince ve skupině i důležitosti 
skupiny pro něj. „V různých věkových obdobích má 

skupina vrstevníků odlišnou váhu v životě a 

socializaci jedince."{Hrabal, 2002, s.43) Někdy se 
chováni skupiny zrněni náhle, například během 
prázdnin se stane z poslušné třidy třida 
nezvladatelná a odbojná. Takovýto vývoj je potřebný, 
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protože vede k osamostatňováni dětí, k nabývání 
sebedůvěry a sebevědomí jedince. I když zdaleka 
nejde jen o pozitivní změny jako je větší 
samostatnost apod., je tento krok nezbytný a 
postupně vede k uvolnění závislosti na učiteli, 
rodičích a dospělých vůbec. 

Vrstevnická skupina v předškolním věku 

Vztah mezi vrstevníky se vyznačuje 
rovnoprávností, na druhé straně poskytuje dítěti 
mnohem méně jistoty a pocitu bezpečí než vztah 
s dospělým. Jestliže má dítě- potřebu navazovat 
vztahy s vrstevníky, můžeme to chápat jako určitý 
stupeň zralosti osobnosti předškoláka. 

Dítě v předškolním věku přijímá za kamaráda 
takové dítě, které má některé shodné vnější znaky a 
které s ním sdílí stejné zájmy, spojuje je stejná 
činnost. Zatím nehraje téměř žádnou roli sdílení 
stejných pocitů a názorů. „Můj nejlepší kamarád je 

Honza, chodi se mnou do školky a nosí taky kšandy." 

(Vágnerová, 2000, s.127) 

Významným kritériem pro výběr kamaráda je 
pohlaví. Jde zejména o identifikaci s mužskou či 
ženskou rolí a tím i preference určitého způsobu 
chování a hry. Sociální atraktivitu zvyšuje i 
příjemný vzhled a vlastnictví zajímavé hračky, 
zvířátka apod. 

Komunikace je v tomto věku založená především 
na dvou samostatných monolozích, nemůžeme tedy ještě 
mluvit o komunikaci v pravém slova smyslu, 

24 



předškoláci jsou egocentricky zaměření, nedokáži se 
ještě plně vcítit do potřeb druhého dítěte, do jeho 
radostí i starostí. 

Děti, které jsou otevřené, přátelské, dodržuji 
pravidla her a jsou komunikativní, maji větši 
kompetence k získáni vrstevnických vztahů a tim 
k získáni pozitivních reakci na své chováni. Tim se 
jejich žádoucí chováni dále upevňuje. Děti, které se 
chovají nepřátelsky, agresivně, bývaji odmítány. 
Může jit o děti, které nebyly pozitivně akceptovány 
svými rodiči v raném dětstvi. (Vágnerová, 2000, 
s.129) Rozvinuly se u nich záporné vlastnosti, diky 
kterým nejsou vrstevníky pozitivně přijímány a tim 
se jejich zkušenost a následně negativní chováni 
prohlubuj e. 

Ve skupině vrstevníků maji všechny děti podobné 
kompetence, které jsou ovlivněné individuálními 
vlastnostmi a zkušenostmi. Na základě toho získává 
ditě ve skupině určité postaveni, určitou sociální 
roli. Děti ve skupině soutěži, snaži se prosadit, 
uči se ale i spolupráci. To je pro ně zatim 
obtížnější, neboť musi dokázat potlačit svůj 
egocentrismus a své potřeby na úkor skupiny. 

Vrstevnická skupina v mladším školním věku 

V raném školním věku maji vrstevnici pro ditě 
mnohem menši význam než dospěli, kteři dítěti stále 
zaručuji bezpečí, stabilitu. Ve středním školním 
věku docházi ke změně a vrstevnici se stáváji 
subjektivně důležitější. 

H. Sullivan (1953 In Vágnerová, 2000, s.191) 
považuje potřebu kontaktu s vrstevníky za 
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nejvýznamnější potřebu školního věku. V mnohém může 
skupina i nahrazovat nebo alespoň částečně korigovat 
nepříznivý vliv špatně fungující rodiny. „Potřeba 
citové jistoty a bezpečí by měla být uspokojována 

v rodině." (Vágnerová, 2000, s.191) Jestliže se tak 
neděje, skupina vrstevníků je již částečně schopna 
tuto potřebu naplňovat. Děti společně řeší různé 
problémy, především ty, které se s dospělými řešit 
nedají, vyjadřují si solidaritu a podporu. 

Osmi až desetileté děti vytvářejí party 
„gangy". Nejsou to ještě skupiny v pravém slova 
smyslu. Členství v nich bývá přechodné, jedinci 
vstupují do „gangu" zpravidla tehdy, když je to pro 
ně nějakým způsobem výhodné. Jakmile se tyto 
podmínky změní, jedinec skupinu bez komplikací 
opouští. (Hrabal, 2002, s.49) „Děti tohoto věku maji 

tendenci vytvořit smečku, i když je vědomí 

sounáležitosti ještě krátkodobé a snadno se mění." 

(Vágnerová, 2000, s.195) Takové chování je jedním ze 
signálů dětské emancipace ze závislosti na normách a 
hodnotách danými dospělými. Děti upřednostňují 
určitý stereotyp; to, co znají, jim dává pocit 
jistoty a bezpečí. Zatím vše, co je jiné, co je 
něčím výjimečné, odmítají. Preferují tedy obyčejně 
ty vrstevníky, kteří jsou jim podobní, jejich 
chování je čitelné a dá se tedy odhadnout, co od 
nich můžeme očekávat. 

Děti mezi sebou ve skupině komunikují 
specifickým způsobem; dávají přednost určitému 
zjednodušenému projevu, mají svůj typický slang, 
zdůrazňují neverbální projevy, často používají 
citoslovce, vyjadřují se hlučně. Dítě si dobře 
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uvědomuje, že takto může jednat jen s vrstevníky. 
(Vágnerová, 2000, s.161) 

Populární děti jsou ty, které jsou sociálně 
zdatné - dovedou navazovat a udržovat kontakt, 
chovat se kooperativně, jednají ve shodě se 
skupinovými normami, obstojí při různých skupinových 
činnostech, hrách. Neoblíbené děti nemaji tyto 
dovednosti dostatečně rozvinuté. Často jde o děti 
nezralé, či o děti s nadprůměrným nadáním. 

Sociální prestiž ditěte se také v zásadě 
zvyšuje s tim, jak chodi oblečené, co vlastni - zda 
má horské kolo, mobilní telefon, počítač apod. 

Vrstevnická skupina v pubescentnim obdobi 

Pubescent má velkou snahu o osamostatněni se, 
vrstevnici pro něj nabývají čim dál tim větši 
význam. „Vrstevnická skupina slouží jako opora 

stávající identity."(Vágnerová, 2000, s.244) 
Skupinová identita představuje přechodnou fázi 
v rozvoji individuální identity. Pro mladší ditě je 
zdrojem jistoty a bezpeči rodina. Pro pubescenta se 
stává oporou vrstevnická skupina a přebírá 
eventuelně i větši autoritu než dospěli. 

Na počátku dospíváni se ještě kamarádské vztahy 
většinou tvoři mezi jedinci stejného pohlaví. 
Postupně dochází k narůstáni kontaktů mezi chlapci a 
děvčaty a ke vzniku prvních lásek. 

Dospívající napodobuji vůdce či hvězdu party. Ve 
skupině porovnávají své zkušenosti, názory, chováni, 
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postoje a pocity, hodnoty apod. To má velký význam 
pro pochopení druhých lidí i sebe sama. 

„Potřeba vytvořit vlastní pravidla vyplývá 

z tendence osamostatnit se z vazby na skupinu 

dospělých. (Vágnerová, 2000, s.245) Pravidla a 
normy, které si dospívající ve skupině vytvoří, 
bývají nekompromisní a radikální. Jedinec se 
zpravidla ocitá v tlaku mezi požadavky rodiny a 
vrstevnické skupiny, které mohou být neslučitelné. 

Komunikace je mezi členy pubescentní skupiny 
často zakódovaná a dospělí mají problém všechny 
odstíny řeči dešifrovat a porozumět jim, což 
pubescentům vyhovuje. 

Jedním z rysů tohoto období je identifikace 
s ideálem. Tím bývá populární osobnost (zpěvák, 
herec, sportovec), ale může jím být i starší 
imponující vrstevník. Pubescent se snaží svému vzoru 
přiblížit, ale většinou jen vnější úpravou - účesem, 
oblečením, nebo napodobováním chování. 

Potřeba být skupinou akceptován a získat v ní 
přijatelnou roli se objevuje v každém věku, ale 
v této fázi vývoje má největší význam. 

Od začátku období se objevuje tendence vytvořit 
si pevný přátelský vztah. Dobrý přítel poskytuje 
podporu, naslouchá, nezradí, neshazuje, snaží se 
porozumět. Mladší děti považují za dobrého kamaráda 
toho, s kým sdílejí stejnou činnost, společnou 
zábavu. Jako podpora zde ještě slouží rodina. 
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Třida jako specifická vrstevnická skupina 

„Třída je stabilní a uzavřenou skupinou, nelze 
do ní libovolně přicházet a odcházet. Dítě si svoje 
spolužáky nemůže vybrat, získá je zařazením do 
určité třídy. Příslušnost ke třídě se stává součástí 
jeho sociální identity." (Vágnerová, 2000, s.255) 
Třída ovlivňuje sociální vývoj jedince i rozvoj 
některých trvalejších rysů osobnosti. Dítě se ve 
třídě učí mnoha sociálním dovednostem - navazování 
kontaktů, empatii a solidaritě, umění ovládat se, 
prosadit se, soupeřit i spolupracovat. 

„Na počátku školní docházky je třída vnitřně 
nediferencovanou skupinou dětí stejného věku, mezi 
nimiž je vztah formální rovnosti. Složení třídy je 
náhodné, volba spolužáků není možná. Ve vztahu k nim 
není dítě nijak zvýhodněno, nemá zde výlučné 
postavení, jaké má doma. Je členem skupiny se 
stejnými právy a povinnostmi jako mají ostatní. Musí 
své aktuální potřeby podřídit zde platným normám a 
potlačit své . egocentrické tendence." (Vágnerová, 
2000, s.261) 

Postupně dochází k rozdělení třídy na 
neformální podskupiny. V mladším a středním školním 
věku se obvykle vytvářejí skupiny odděleného 
pohlaví, ve starším školním věku se třída většinou 
začne členit na skupiny budoucích studentů a učňů. 

„Počáteční období (školní docházky) je významné 
pro získání určité pozice, která se obvykle udržuje 
po celou dobu existence třídy. Jednoznačnou výhodu 
mají sociálně zdatné děti (...). Noví žáci, kteří 
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přicházejí později, mívají mnohem obtížnější 
pozici." (Vágnerová, 2000, s.262) 

Třída je referenční skupinou, která jedinci 
umožňuje srovnání svého výkonu a chování 
s ostatními. Potřeba úspěchu a sebeprosazení může, 
ale i nemusí být ve třídě uspokojována. Proto pro 
dítě s určitou poruchou a pro jeho zdravý vývoj může 
být někdy lepši alternativou speciální škola než 
integrace do běžné základní školy; neboť je tam se 
žáky, kteři jsou na podobné úrovni a má tak větši 
šanci na získáni uspokojivého postaveni. Na druhou 
stranu ditě v tomto věku ještě neni schopno reálného 
hodnoceni a často záleží mnohem vice na hodnoceni 
učitele a rodičů, kteři tak nepřímo ovlivňuji pozici 
žáka ve třídě a jeho přijetí či odmítnutí třídou. 

Pro dítě středního školního věku se třída stává 
stále významnější skupinou. Potřebuje se v ni 
prosadit, být třídou akceptován; pro mladší školáky 
byl důležitější vztah k učiteli, v tomto obdobi se 
orientace přesouvá z autority na vrstevníky. Měni se 
i způsob hodnocení spolužáků. Děti jsou v úsudku 
samostatnější, nejsou již tak závislé na názoru 
autority. Názor na spolužáka je však zatim málo 
diferencovaný - hodnoceni je buď kladné nebo 
záporné. 

Třida si vytváří svoje vlastni normy, které 
musi respektovat každý člen. „Pokud by nějaké dítě 

tuto skutečnost neakceptovalo a chovalo se jinak, 

bylo by odmítnuto. Hrozba zavržení a izolace je 

natolik odstrašující, že naprostá většina třídy 

raději jedná konformně. (...) Příkladem pozitivní 

tendence je například tlak na solidaritu a vzájemnou 

30 



pomoc. Negativním důsledkem je sklon k odmítání 

odlišných spolužáků (...)." (Vágnerová, 2000, s.270) 

„Socializace v rámci třídy začíná adaptací na 

tuto skupinu a růstem jejího významu pro 

jednotlivce. Pokračuje přijetím skupinové identity, 

kdy se školák se třídou ztotožňuje. (...) Závěrem je 

postupné osamostatňování ze závislosti na třídě. (...) 

Tento proces proběhne na základní škole jen 

částečně, protože s ukončením školní docházky se 

třída stejně rozpadá. " (Vágnerová, 2000, s.274-275) 

Faktory ovlivňujíc! vztahy mezi žáky 

o početnost třídy 
o poměr chlapců a děvčat ve třídě 
o učitel 
o rodina 
o věková specifika tříd 
o jednotná a diferencovaná škola 

Početnost třídy 

Velmi malé třídy - do 15-16 žáků - vytvářejí 
nepochybně větší individuální kontakt jak mezi 
učitelem a žákem, tak mezi žáky navzájem. Ve 
speciálních a zvláštních školách je toto horní 
hranice pro naplnění třídy, u více handicapovaných 
žáků je počet ještě snížen. 

Početnější třídy kladou mnohem větší požadavky 
na učitele a práce je zde náročnější především 
z důvodu vyšší intenzity a mnohostrannosti kontaktu. 
Čím více je členů ve skupině, tím více různých 
vztahů může jedinec prožít, na druhé straně bývají 
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tyto vztahy neutrálnějši a méně intenzivní než 
v malé skupině. 

Za nevýhodu malých třid považuje A. Molak (1965 
In Vágnerová, 2001) větši náchylnost k davovým 
reakcím a větši pravděpodobnost, že se sociální 
život v malé skupině stane monotónní a málo 
podnětný. 

Spor o optimální počet žáků ve třidě neni 
vyřešen, ale je jisté, že nároky na učitele neúměrně 
rostou s vyšším počtem žáků ve třidě a učiteli se 
v méně početné třídě lépe pracuje. (Hrabal, 2002) 

Poměr chlapců a děvčat ve třidě 

U nás na základních školách naprosto převažují 
třídy smíšené. Třídy především dívčí či chlapecké se 
objevuji až na středních školách, ovšem jako 
vedlejší produkt specializace (zdravotní školy, 
technické školy). 

Již při vstupu do 1. třídy základní školy 
existuji mezi chlapci a divkami rozdily, které se 
dále - zvláště v pubertě - prohlubuji. Chlapci maji 
tendence vytvářet větši skupiny, děvčata naopak 
vstupuji do intenzivnějších vztahů s jednou či dvěma 
spolužačkami. V chlapeckých skupinách je častější 
fyzická agresivita, v krajnim případě může dojit až 
k šikaně slabších. U divek je agresivita verbální a 
projevuje se nepřimo, např. pomluvy, žalováni. 

Až do prepuberty žije divči a chlapecká skupina 
v koedukovaných třídách vice vedle sebe než spolu. 
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V pubertě se napětí mezi pohlavími ještě více 
vyhrotí a dochází k častým konfliktům mezi dívkami a 
chlapci, dívky, které mají nějaké viditelné 
vzhledové nedostatky, mohou být chlapci zesměšňovány 
až šikanovány. 

Vzhledem k těmto nemalým problémům začaly na 
západě vznikat třídy odděleného pohlaví, především 
na církevních školách, u nás se však upřednostňují 
třídy smíšené, protože lépe vyjadřují společnost, ve 
které také žijí obě pohlaví - ženy a muži - spolu, 
v rovnoprávném vztahu. 

Učitel 

Vedení třídy 

„Učitel se stává, především na počátku a 

v prvních fázích školního života dítěte, vedle 

rodiče, pro dítě zásadní autoritou. Přináší do třídy 

určitý druh řádu věcí, svou autoritu, dovednosti, 

zlozvyky, svůj pohled na roli žáka, svůj styl výuky. 

Na počátku odborné dráhy také jistou sta tušovou 

úzkost, pramenící z minimální praxe v době studia, 

z prožívaného rozporu mezi ideály, kterým podlehl 

v době odborné přípravy a rutinním chodem školy, 

přinášejícím mnohdy masivní deziluzi(Lašek, 
2001,s.26) 

Podle Andersenové (In Lašek, 2001) rozdělujeme 
učitelské přístupy na čtyři skupiny: 

1- vyučovatelský učitel 
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Učitel pracuje především globálními metodami, 
užívá tradičních postupů, bývá rigidní, u žáků 
vyžaduje přesné definováni pojmů. 

2. interaktivní učitel 

Vyprovokovává žáky ke komunikaci, ve zpětných 
vazbách se snaží tolik neodsuzovat žákovy menši 
dovednosti či méně kvalitní reakce. 

3. řídící učitel 

Vše podléhá nepřetržité kontrole učitele, 
aktivita žáků je přesně dávkována, aby se nic 
nevymklo učiteli z rukou. 

4. supervizorský učitel 

Zaměřuje se především na komplexní rozvoj žákovy 
osobnosti, na jeho aktivity spiše dohliži, než je 
přísně kontroluje. Ponechává žákovi možnost osobního 
tempa a růstu. 

Učitelovo pojetí výuky 

„Učitelovo pojetí výuky nevzniká okamžitě, jde 

o proces postupný, doprovázený hledáním, na jehož 

konci je již ustálené pojetí, na kterém učitel 

mnohdy setrvává velmi dlouho, postupně jej 

propracovává a zdůvodňuje." (Lašek, 2001, s.29) 

Vlastni styl výuky se vytváří poměrně brzo, 
neboť se začínající učitel dostává každodenně do 
situaci, , kde musi jednat a působit jako již učitel 
zkušený, ať je to vystupováni před žáky nebo před 
rodiči. Snadno tim vzniká jeho vlastni představa o 
tom, že je již „hotový" učitel. Lehko si tim vytváři 
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stereotypy svých pohledů na žáky a jejich možnosti a 
nerad je mění. 

Učitelovo pojetí výuky má podle Mareše 
(1990) několik základních znaků: 

1. subjektivita 

V pojetí výuky se odráží zvláštnosti 
osobnosti učitele a to vede k individuálním stylům 
výuky. 

2. relativní stabilita 

Učitelův styl výuky se jen pomalu mění, 
odolává větším změnám. 

3. neuvědomovanost 

Učitel své pojetí výuky vědomě nerozebírá, 
promyšleně nekontroluje, pojetí funguje často 
bezděčně. 

4. stereotypnost 

Učitelovo pojetí výuky mívá ustálený 
průběh, malou variabilitu a pružnost. 

5. regulativnost 

Pojetí výuky řídí učitelovo usuzování, 
plánování, jednání a hodnocení. 

6. rezultativnost 

Vede k výsledkům určitého typu a komplikuje 
dosažení výsledků jiných. 
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Pedagogická interakce 

„Pedagogická interakce (...) je také klíčem, 

který nám otevírá cestu k hlubšímu poznání 

vzájemných vztahů a společné činnosti učitele a 

žáků." (Mareš, 1990, s.141) 

Učitel svým verbálním projevem ovlivňuje 
sociálně emocionální klima vyučovací hodiny. 
Pedagogická interakce také ovlivňuje sociální vztahy 
mezi učitelem a jednotlivými žáky. 

Kontrola a hodnocení žáků 

„Snem každého žáka je naprosto spravedlivý 
učitel, měřící všem stejně za každých okolností, 
učitel, který nefavorizuje některé žáky na úkor 
jiných..." (Lašek, 2001, s.30) 

„...způsob kontroly a hodnocení žáků vychází 
z učitelova pojetí výuky, z jeho sebereflexe a 
z postojů, které si vytvořil ke své práci i 
k žákům..." (Lašek, 2001, s.30) 

Učitel používá v hodnocení nejčastěji srovnávání 
žákových výkonů a žákova chování s ostatními žáky, 
což může mít, v případě že žák není moc úspěšný, 
negativní dopad na žákovo sebehodnocení a 
sebepojetí. 

Na počátku školy vnímají žáci hodnocení jako 
komplexní hodnocení celé jejich osobnosti. V tomto 
období musí být učitel především citlivý a musí 
k žákům přistupovat velmi individuálně. 

V hodnocení žáků hraje velkou roli jejich 
prospěch a učitelova představa ideálního žáka, tedy 
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to, jak se žák této představě přibližuje či naopak 
vzdaluj e. 

1.prospěch žáka 

„...učitel lepšiho žáka daleko častěji oceňuje, než 

žáka horšího..." (Lašek, 2001, s.34) 

„Příčiny úspěchu a neúspěchu žáků učitelé posuzují 

podle prospěchu:u dobrých žáků jsou příčinou jejich 

dobrých výkonů spíše vnitřní příčiny, především 

schopnosti, dobré výsledky u špatných žáků jsou 

spíše výsledkem štěstí či snadnosti úkolu. Neúspěch 

špatného žáka je dán jeho nižšími schopnostmi." 

(Lašek, 2001, s.34) 

Také rysy osobnosti jsou u neprospívajících žáků 
hodnoceny daleko negativněji než u žáků s dobrým 
prospěchem. Prospívající žák je hodnocen jako vice 
snaživý, pilný, pečlivý a poslušný. 

2. učitelova představa ideálního žáka 

Čim vice se žák této představě bliži, tim lépe je 
hodnocen a naopak čim vice se od této učitelovy 
představy vzdaluje, tim je jeho hodnoceni horši. 
Učitelé vice své pozornosti zaměřuji na žáky, kteři 
se učitelově představě ideálního žáka přibližuji, 
nebo naopak na žáky, kteři se představě úplně 
vymykají, „...tito žáci, kteří jsou středem zesílené 

učitelovy pozornosti, jsou jim významně častěji 

nadhodnocováni nebo podhodnocováni. To se promítá 

nejen do • výkonů žáků, ale především do jejich 

sebereflexe, do vztahů ke škole a učiteli i 

k postavení žáka ve třídě." (Lašek, 2001, s.34-35) 
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Rodina 

Rodina významným způsobem ovlivňuje chování, 
postoje a hodnoty dítěte a tím nepřímo působí na 
atmosféru a strukturu třídy. Poznání a pochopení 
rodiny je proto zásadním krokem k pochopení žáka 
samotného i celé třídy, a to především u rodin, 
které jsou nějak extrémní a upřednostňují jiné 
hodnoty než majoritní společnost a tedy i škola 
(např. romské rodiny). 

Chod třídy výrazně ovlivňuje i vzdělání rodičů. 
Čím větší počet žáků je ze středoškolsky či 
vysokoškolsky vzdělané rodiny, tím větší je 
pravděpodobnost, že se do vedení třídy dostane žák 
s pozitivním vztahem ke škole a učení vůbec. 
Jestliže je však většina žáků z rodin, kde rodiče 
nejsou ani vyučeni nebo nemají dokončené základní 
vzdělání, roste nebezpečí, že se třída upne k jiným 
hodnotám, než je vzdělání.(Hrabal, 2002) 

Věková specifika tříd 

Věkové zvláštnosti se významně promítají do 
struktury a dynamiky třídy. V různém věku má pro 
dítě skupina vrstevníků jiný význam; v předškolním 
období a v mladším školním věku je pro dítě 
významnější dospělý než vrstevníci, protože přináší 
jistotu .a bezpečí, což ještě jeho spolužáci 
nedokáží. Ve středním školním věku se tento vztah 
začíná měnit a vrstevnické vztahy nabývají na čím 
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dál větší důležitosti až dojde k úplnému 
osamostatněni ze závislosti na dospělých. 

Předškolní třida 

Děti nejsou schopné v předškolním období 
vytvořit trvalou skupinu, zatím vytvářejí jen 
přechodná seskupení při společné činnosti. Reagují 
často hromadně nápodobou - jestliže se rozpláče 
jedno ditě, je pravděpodobné, že svým pláčem spustí 
řetězovou reakci a rozlitostni celou třidu. 

Navázáni silnějších a dlouhodobějších 
vrstevnických vztahů neni možné, protože jsou děti 
v tomto obdobi egocentricky zaměřené, nemaji 
dostatečnou sebereflexi a nedokáži druhého člověka 
vnímat jako druhou osobnost -jako druhé „já". 
Předškolák je úplně závislý na dospělých, především 
na matce. (Hrabal, 2002) 

Mladší školní třida 

Děti jsou stále závislé na dospělém člověku, 
vztahy mezi žáky ve třidě se odvíjí především od 
postoje a vedení učitele. V počátečních třídách je 
největši počet sociometrických hvězd. Děti bezmezné 
obdivuji svoji pani učitelku, ale i spolužáka, 
kterého učitel preferuje a předává mu část své moci. 
Spolužáci jsou hodnoceni, přijímáni nebo odmítáni 
podle toho, jak je hodnot! učitel. Jestliže učitel 
přijímá všechny žáky a zaujímá k nim kladný postoj, 
třida většinou funguje v klidu pospolu a děti 
vytváří spontánní pozitivní vrstevnické vztahy. Děti 
však dokáži být i velmi tvrdi a odmitaji každého, 
kdo je jiný, kdo se něčim vymyká, zvláště když 
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získají byť jen nonverbální potvrzení o správnosti 
svého chování učitelem. 

Ke konci prvního stupně se žáci začínají 
osamostatňovat a odpoutávat ze závislosti učitele a 
vrstevnické vztahy začínají nabývat na důležitosti. 

Třída v období puberty 

Na druhém stupni, zvláště pak v posledních 
ročnících, dochází k výraznému posunu ve vývoji 
třídy jako skupiny. Vedení třídy je v tomto 
bouřlivém období nejkomplikovanější. Žáci se 
začínají projevovat jako silné individuality: 
někteří žáci přijímají normy dospělých, jiní 
prožívají období negativismu vůči škole, učitelům a 
autoritám vůbec a jiní jsou ještě na úrovni dětské 
naivity. Třída však zatím není dostatečně vyzrálá, 
aby uspokojovala individuální potřeby jednotlivců. 
Učitel již není samozvanou autoritou, musí si ji 
zasloužit, třída ho musí přijmout. 

Jednotná a diferencovaná škola 

Třídění žáků do tříd a škol podle výkonnosti má 
některé výhody i nevýhody. Výhodou je, že žáci mohou 
postupovat svým tempem, ve skupině se sejdou 
s podobnými spolužáky a tedy je větší 
pravděpodobnost, že získají přijatelnou sociální 
pozici ve třídě. Problémem nadaných žáků, kteří 
navštěvují výběrovou třídu nebo školu, může být 
vyvyšování se nad ostatní žáky, mohou získat pocit, 
že jsou něco víc, než žáci z „normálních" tříd a 
základních škol. „Zde může již vědomi výběru působit 
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Praktická část 
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Charakteristika školy 
V záři jsem nastoupila jako třidni učitelka do 

III.ročníku běžné základní školy na okraji Prahy. 
V této třídě jsme udělali akčni výzkum na téma 
sociální klima ve třidě. 

Škola neni na sídlišti, až na jednoho žáka ze 
třidy bydli všichni v rodinném domku. Mezi rodinami 
žáků jsou značné sociální rozdíly. Někteří žiji 
v rodinách „starousedlíků", rodiče pracuji často 
v zemědělství nebo ve službách v mistě bydliště. 
Druhá skupina žáků je z rodin, které se sem 
přistěhovaly do nově postavených nebo 
zrekonstruovaných domů a jsou většinou z vyšši 
sociální vrstvy. Děti maji tedy různé sociální 
zázemí. 

Prvni třidy maji detašované pracoviště v budově 
mateřské školy. Druhé a třeti třidy jsou paralelní a 
jsou umístěné ve třetím, posledním patře školy. Od 
čtvrtého do devátého ročníku jsou učebny rozmístěné 
ve druhém a prvním patře školy, částečně i 
v přízemí. 

Škola má některé třídy paralelní. Ostatní 
ročníky jsou samostatné. Patři tedy mezi kapacitně 
menší školy. 

Škola je umístěna v historické zrekonstruované 
budově. Na podzim oslavila 70 let jejího založeni. 
V blízkosti školy je rybník, zámecký park a les. 

Charakteristika třidy 
Do třidy je zapsáno 16 děti, ale jedno má 

individuální plněni školní docházky. Do třidy tedy 
chodi 15 žáků, 9 chlapců a 6 divek. Kolektiv se 
utvářel od prvního ročníku, na konci prvni třidy 
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však odešel jeden chlapec vietnamského původu a na 
konci druhé třídy jedno děvče, které se odstěhovalo 
na Slovensko. Během druhé třídy přibyli tři žáci 

Chlapec Michal s LMD a mírně sníženou 
inteligencí byl integrován měsíc po začátku druhé 
třídy, Tereza se přistěhovala v prvním pololetí a 
v závěru druhé třídy nastoupil Honza B., který 
špatně vycházel se svojí třídní učitelkou na jiné 
základní škole. Tento žák měl především po nástupu 
do nové školy až hysterické reakce. Když něco 
nezvládl, nedokázal v sobě potlačit vztek a kolikrát 
se i rozbrečel a nebyl k utišení. 

Ve druhém ročníku prošel tedy kolektiv třídy 
mnoha změnami. 

Během akčního výzkumu do třídy nastoupil nový 
žák-Matěj, který přestoupil ze soukromé základní 
školy. Matěj je milý, kamarádský chlapec. S dětmi se 
skamarádil snadno. Některé jeho projevy chování jsou 
typické pro mladší děti-vyžaduje neustálou pomoc a 
ujištění učitele, že pracuje správně. 

Charakteristika některých žáků 
Do třídy jsou integrováni dva žáci. Andrea má 

diagnostikovanou lehkou mozkovou dysfunkci, 
specifické poruchy učení-dyslexii a dysgrafii a 
mírně snížený intelekt. Tuto školu navštěvuje od 
první třídy. Má zde i staršího bratra, který má 
podobnou diagnózu. Mezi sourozenci je hezký vztah. 
Rodina, především matka, se v mezích svých možností 
snaží se školou a pedagogicko-psychologickou 
poradnou spolupracovat. 

Michal byl integrován na začátku druhého 
ročníku. První třídu navštěvoval na základní škole 
v místě bydliště jen s velkými obtížemi. Na 
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doporučení třídní učitelky byl vyšetřen 
v pedagogicko-psychologické poradně a s diagnózou 
lehká mozková dysfunkce, hypoaktivita a mírně 
snížený intelekt byl doporučen do speciální školy. 
Tu však z rodinných důvodů navštěvoval jen jeden a 
půl měsíce a poté byl přihlášen do této školy. 
Z domova dojiždi ze sousední vesnice sám autobusem 
asi 10 minut. Rodina chlapce je sociálně slabší, 
otec pracuje v zemědělství, matka je v domácnosti. 
Chlapec má tři sourozence, dvě starší sestry a 
v létě narozeného brášku. Rodina se školou 
nespolupracuje. Lépe řečeno snaha o spolupráci zde 
je, avšak pouze formální. Chlapec stále nemá nějaké 
pomůcky, do školy chodí pozdě, má častou absenci bez 
viditelných důvodů. Ze začátku třeti třidy neplnil 
domáci úkoly, to se po asi dvou měsicich zlepšilo. 

Ve třidě jsou dva chlapci s „nestandardním 
chováním". 0 Honzovi B. jsme se už zminili 
v kapitole charakteristika třidy. Do této třidy 
nastoupil ke konci druhého ročniku. Chlapec 
prokazuje nadáni v. matematice, je sečtělý a zajímá 
se o okolní svět. Má ale problémy s navazováním 
vztahů, s komunikaci s jinými dětmi, s řešením 
konfliktů. Má sníženou emoční inteligenci.(Goleman, 
2000) 

Druhý chlapec, Fanda, prokazuje nevhodné 

chování. (Langová, 1994) O přestávkách je velmi živý 
a svým chováním obtěžuje i ostatní děti. Děti s nim 
nerady hraji hry, kdy je potřeba dodržovat pravidla, 
protože to on nezvládá a hru jim kazi. Na druhou 
stranu je s nim legrace a je čestný, nežaluje a to 
na něm maji ostatní rádi. Při vyučováni je neklidný, 
málokdy ho něco zaujme, pozornost si vyžaduje 
nevhodným způsobem. Rodiče se školou spolupracuji, 
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ale otec zásadně odmítá vyšetření v pedagogicko-
psychologické poradně. 

Martin je chlapec, který ostatním dětem často 
ubližuje, vysmívá se jim, ale dělá to tak, aby to 
neviděl dospělý. Vyrůstá jen s matkou, babičkou a 
starším bratrem. 0 otci nemáme informace, ale 
s chlapcem se nestýká. Matka je hluchoněmá. Ve druhé 
třídě se u chlapce objevila cukrovka. Matka hned 
první den školní docházky upozorňovala, že jsou 
s Martinem problémy, že zlobí. Matku ani babičku 
nepovažuje za autoritu. Školní výsledky Martina jsou 
dobré, problémy má jen v českém jazyce, což je 
vzhledem k handicapu matky pochopitelné. Je 
sportovně zdatný, vyhrál třídní soutěž „0 nejlepšího 
sportovce roku", má atletickou postavu a je 
pohledný. 

Nejen mezi dívkami vyniká Gábina, která je 
chytrá, kamarádská, snaží se urovnávat spory. 

Tomáš je milý, čestný chlapec, nikdy nežaluje. 
Je pomalý při sportu, při samostatné práci, při 
řešení problému atd. Do kolektivu třídy nezapadl. 

Pozorování vztahů ve třídě 
Od prvních školních dnů, které jsem trávila 

společně s dětmi, jsem si všímala, jak se k sobě 
nehezky chovají. Většina dětí se snažila prosadit 
své požadavky na úkor jiných. 0 přestávkách a při 
hodinách, kdy měly děti spolupracovat, se neustále 
ozývaly výroky typu: „Dej mi to!" „Zkazil jsi to!" 
„Neotravuj!" Vše děti říkaly či spíš křičely velmi 
agresivně, Nebyla přestávka, kdy by se někdo s někým 

nepohádal, nepopřál. 
Také si věčně někdo něco půjčil bez dovolení a 

následně věc buď vůbec nevrátil nebo vrátil 
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poškozenou. Na ukázku uvádím příklad, který jsem si 
zapsala do svého pedagogického deníku: „Bez dovolení 
si půjčil gumu a teď mi ji nechce vrátit." Po 
vrácení chlapec zjistil, že je pokousaná. Viník se 
přiznal, že to udělal, ale odmítl jakýmkoli způsobem 
škodu nahradit. Nevypadalo, že by se tim trápil. 

Děti se také navzájem napomínaly, ale tak, 
abych to slyšela já, abych si všimla, že oni se 
chovají správně. Jejich napomínáni bylo vyslovováno 
velmi agresivně. 

Charakteristika výuky 
Výuka ve škole probíhá „tradičně". Ve třidách 

jsou lavice uspořádány do tři zástupů, žáci sedl 
v lavicích po dvou. Žáci této třidy si nemohli 
vybrat kde a s kým budou sedět, pouze na výchovné 
předměty a někdy na skupinovou práci. 

Výuka probíhá podle pevně daného rozvrhu, jedna 
vyučovací hodina trvá 45 minut. Ve škole zvoni. 

Hodnoceni probíhá známkami. Děti byly zvyklé 
získat známku za každou činnost. Už po prvnich dvou 
měsicich bylo ale vidět, že jim vice vyhovuje, když 
mohou pracovat bez vnějšího ohodnoceni. Rády pracuji 
samostatně a po dokončeni si samy nebo ve dvojicích 
zkontroluji pomoci učebnice, slovníčku vyjmenovaných 
slov, tabulky násobků apod. 

Výlety či exkurze jsou do výuky zařazovány 
přibližně čtyřikrát do roka (jedna akce na 
čtvrtletí). Žáci této třidy ještě nebyli na škole 
v přírodě. Poprvé pojedou až na konci tohoto 
školního roku. 
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Akční výzkum 
V této kapitole se budeme zabývat tím, co je to 

akční výzkum. 
Akční výzkum pomáhá učitelům poznávat a řešit 

problémy své vlastní praxe. 
Na rozdíl od klasického výzkumu je cílem 

získávání konkrétních poznatků, které nemají obecnou 
platnost. Výzkum provádí sám učitel a výzkumné otázky 
vyplynou z potřeb učitele a během výzkumu se mohou 
měnit. Výsledky akčního výzkumu jsou bezprostředně 
k dispozici a jsou platné „tady a teď". 

Akční výzkum probíhá v několika fázích. První 
fází je položení si určité otázky. Ve druhé fázi se 
učitel snaží sebrat dostatečné množství informací 
(pozorování, rozhovor, dotazníky, videonahrávka 
apod.). Další fází je vyhodnocování sebraných dat. 
Dále následuje vyvozování důsledků pro další práci a 
v poslední fázi se to učitel snaží aplikovat do 
praxe. Výstupem akčního výzkumu může být studie, kde 
učitel akční výzkum zpracuje pro potřeby jiných 
učitelů. 

Nejen v akčním výzkumu hraje podstatnou roli 
pedagogický deník, kam si učitel zaznamenává své 
postřehy z praxe a formuluje hypotézy. 

Akční výzkum může probíhat v mikroúrovni, kde 
učitel provádí výzkum výuky ve své třídě, ale i 
v mikroúrovni. Takovým příkladem je akční výzkum 
v rámci vzdělávacího systému jako celku, např. při 
zavádění Rámcového vzdělávacího programu do praxe. 

Akční výzkum přispívá k profesionálnímu rozvoji 
učitele jako jednotlivce a učitelství jako profese. 
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Dotazníky 
Před Vánocemi dostaly děti na vyplněni tyto 

dotazníky. V průběhu ledna a února byly do vyučováni 
zařazovány takové aktivity, které měly pomoct ke 
zlepšeni sociálního klimatu ve třidě (viz kapitola 
Jednotlivé činnosti). Do hodin tělesné výchovy nebyly 
zařazovány soutěživé hry. Naopak se využívalo her a 
cvičení, kde byla potřeba spolupráce a vzájemné 
důvěry mezi dětmi. Také byly častěji využívány 
relaxační techniky. 

Otázky dotazníku 

1) Kdo je přátelský a kamarádský? 
2) Koho bys chtěl za předsedu třídy a proč? 
3) Kdo používá násilí proti druhým? 
4) Koho považuješ za nejchytřejšího? 
5) Kdo se nejvíc posmívá? 
6) Kdo se stává terčem vtipů? 
7) Kdo se zastává s-labšich? 
8) Kdo nejvíc žaluje? 
9) Kdo se nejvíc hádá? 
10) S kým je největši legrace? 
11) Kdo je ostatními přehlížen a odmítán? 
12) Kdo má dobré nápady? 
13) S kým rád spolupracuješ a proč? 
14) S kým nerad spolupracuješ a proč? 
15) Kdyby ses dostal na opuštěný ostrov, jaké 

spolužáky bys tam měl rád s sebou a proč? 

Děti na dotazníku pracovaly celou vyučovací 
hodinu soustředěně a se zaujetím. Bohužel se 
nepodařilo najit termin, kdy byly všechny děti 
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přítomné. Chyběl Fanda, který dotazník vyplnil 
dodatečně na začátku ledna. Aby děti na Fandu 
nezapomínaly, byl na jeho místě na lavici postaven 
stojánek s jeho jménem. 

Srovnávací dotazníky dostali žáci na konci 
února, tedy po dvou měsících. 

Pro lepší orientaci jsme označili dotazníky 
římskými číslicemi I a II. Na dotazníku I pracovali 
žáci v prosinci na začátku akčního výzkumu. Na 
dotazníku II pracovali v únoru, tedy na závěr 
akčního výzkumu. 

Rozbor dotazníků I 
Dotazníky byly anonymní. Dětem jsme vysvětlili, 

co to znamená. Věděly, že není žádné špatné řešení, 
že to záleží jen na jejich pocitech. Byly seznámeny 
s tím, že vyhodnocení dotazníků nebude nikde 
zveřejněno, že se nedostane k nahlédnutí rodičům ani 
nikomu z žáků. 

Podle písma žáků jsem, aniž by to bylo mým 
záměrem, identifikovala, kdo který dotazník psal. 
Vzhledem k tomu, že to kolikrát pomůže porozumět 
problému, jména uvádím. Nic se však nemění na tom, 
že výsledky dotazníků se nedostanou do rukou žáků 
ani rodičů. 

Rozbor některých otázek 
- dotazníky I 

1) Kdo je přátelský a kamarádský? Děvčatům 
nedělalo problém, rozhodnout se pro jednu 
spolužačku, jedna dívka dokonce vybrala jednoho 
spolužáka, s kterým sedí v lavici a i rodiny se 

9 



přáteli. Chlapci se až na dvě výjimky nemohli 
rozhodnout a tak napsali dva nebo i tři spolužáky. 

2) Koho bys chtěl za předsedu třídy a proč? Zde 
dět em nedělalo problémy vybrat jen jednoho spolužáka 
ze třídy a názory se dost shodovaly. Více úspěšné 
byly dívky, které jsou v tomto věku vyzrálejší a 
rozumnější. Zajímavé je, že si to uvědomují i 
devítileté děti. 

Musím citovat odpověď Michala, který byl 
natolik ovlivněn televizní reality show Vyvolení, že 
odpověděl takto: „Vladko, protože je chytrý a šili a 

ještě blbne a zlobí se." Vladko byl jeden 
z účastníků reality show, která byla vysílána 
v televizi Prima. 

0 Michalovi jsme se již zmiňovali v kapitole 
Charakteristika některých žáků. Michal byl na 
začátku druhé třídy integrován. Má LMD a mírně 
snížený intelekt. Vyrůstá v rodině s nižším 
sociálním statusem. 

3) Kdo používá násilí proti druhým? Děti se 
dost shodovaly, v odpovědích převažovali chlapci. 
Honza B. nedokázal odpovědět. 

5) Kdo se nejvíc posmívá? V odpovědích jsou 
pouze chlapci. Honza B. nedokázal odpovědět. 

6) Kdo se stává terčem vtipů? Formulace otázky 
byla pro třeťáky obtížná. Děti to chápaly v opačném 
smyslu. Honza B. nedokázal odpovědět. 

7) Kdo se zastává slabších? Některé děti 
usoudily, že slabších se nezastává nikdo. Někdo 
otázku přeškrtl, jiný ji vynechal. Někteří 
odpověděli: „Nevím. Nikdo se nezastává." Denisa 
napsala sama sebe a Honza B. napsal: „Já bych." 

8) Kdo nejvíc žaluje? Některé děti otázku 
vynechaly nebo přeškrtly. Jeden žák vypsal hned pět 
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spolužáků. Dvě odpovědi: ,,Polovina III.B." „Všichni 

včetně mě." 

9) Kdo se nejvic hádá? Honza B. nedokázal 
odpovědět, naopak tři děti ho napsaly do své 
odpovědi. 

11) Kdo je ostatními přehlížen a odmítán? 
Většina děti se shodla na stejném žákovi. Majda, 
kt erá je dětmi oblíbená, napsala, že nikdo. Andrea 
napsala děvčata, která jsou oblíbená, ale naopak 
přehliži ony ji. Michal napsal spolužáka, který se 
k němu nechová hezky. Honza S. vybral spolužáka, ke 
kterému citi nepřátelství. Zde do vztahů mezi dětmi 
zasahuji problémy rodičů a jde o velmi složitou 
situaci, na kterou dopláči děti. Denisa napsala sama 
sebe. A Tomáš, který byl většinou děti jako 
přehlížený označen, napsal Honzu B. i sám sebe. 

14) S kým nerad spolupracuješ a proč? Byly 
vybrány děti, které vykazuji nižši školní úspěšnost 
anebo ty, které maji problémy s ovládáním svého 
chováni. Dvě odpovědi: „S Honzou B. , protože se 

hodně vzteká." „Fanda, protože se mnou kecá a dělá 

blbosti." Chováni Honzy a Fandy je popsáno 
v kapitole Charakteristika některých děti. Honza B. 
nedokázal odpovědět. 

15) Kdyby ses dostal na opuštěný ostrov, jaké 
spolužáky bys tam měl rád s sebou a proč? Většina 
děti se soustředila na to, aby tam měla své 
kamarády. Jen pár děti uvedlo, že tam chce mit 
určitého spolužáka, protože je chytrý. „Honzu B. a 

Gábinu, ty jsou vynalézavý, ty by vymysleli, jak se 

dostat z ostrova." Tato otázka byla dobrovolná, ale 
všechny děti na ni odpověděly, jen Honza B. nechtěl. 

Honza B. nedokázal odpovědět na otázky čislo 3, 
5, 6, 7, 8, 9, 14 a 15. Bylo vidět, že mu vyplňováni 
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dotazníku dělá problémy a že mu to je nepříjemné. 
Ostatní děti naopak práce bavila. 

Pro některé děti III. ročníku je dotazník 
příliš obtížný. Na některé otázky nedokázaly 
odpovědět. Někdy do odpovědi napsaly samy sebe. 
V otázce číslo 11, kdo je ostatními přehlížen, psaly 
kolikrát i toho, koho nemají rády, ale ve 
skutečnosti přehlížen není. Na druhou stranu však 
spoustu zajímavých věcí vyhodnocení dotazníků 
ukázalo. Myslíme si tedy, že dotazníky pro tuto 
věkovou kategorii vhodné jsou, ale je potřeba je 
kombinovat i s jinými metodami-s pozorováním, 
rozhovorem. 

Vyhodnocení dotazníků I je v tabulce č. 1 (viz 
následující strana). 
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Tabulka č. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Andrea 

X X X 
X 
X X X X X 

X 

Barbora 

X 
X 

X 
X xx

xx
x 

X X X 
X 

Denisa 
X 
X xx

xx
 

X X 

Gábina 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X X xx

xx
xx

 

X XX
XX

X 

X XX
XX

 

X 
X 

Majda 

X 
X 

X 
X X X XX

XX
X 

Tereza 

X X 
X 
X xx

xx
 

X X X X X 

David 

X 
X 
X X X XX

X 

X XX
X 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Fanda 

X 
X X X X 

X 
X 
X X X

X
X

 

Honza B. 

X X
X

X
 

X X 
X X X X

X
X

 

X X X X X 

Honza P. 

x
x

x
x

x 

X X 
X X X X X

X
X

 
X X X X 

Honza S. 

X 
X X X 

X X X X
X

X
 

X X X X 

Martin 

X X x
x

x
x

x 

x
x

x
x

x
x

x 

X X 
X 
X 

X 
X X 

X X X 
X 
X 

Michal 

X x X
X

X
 

X 
X 

X 
X X X X x

x
x

x
x 

Patrik X 
X 
X 
x x X X

X
X

 

X X X
X

X
 

Tomáš 

x
x

x
x

x
x

x 

X X 



Vyhodnocení otázek č. 3 a 5 

3) Kdo používá násilí proti druhým? 
5) Kdo se nejvíc posmívá? 

Těmito otázkami jsme se snažili zjistit, zda je 
ve třídě nějaký žák v pozici agresora. Takové dítě 
si svou moc vynucuje nepřijatelným způsobem a 
narušuje pohodu ve třídě (viz kapitola Pozice 
agresora). 

Na další stránce máme získané hodnoty 
zaznamenané do tabulky a grafu. Na první pohled je 
jasné, že agresorem třídy je Martin. 0 Martinovi 
jsme již mluvili v kapitole Charakteristika 
některých žáků. Martin je sportovně nadaný pohledný 
chlapec. V rodině mu chybí mužská autorita-vychovává 
ho hluchoněmá matka s babičkou. Třetina dětí Martina 
označila za žáka, který používá násilí a skoro 
polovina žáků ho vybrala za žáka, který se nejvíc 
posmívá. 

Tabulka a graf I k otázkám č. 3 a 5(viz 
následující strana). 
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Tabulka a graf I. k otázkám č.3 a 5 
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Vyhodnocení otázek č.l a 13 

1) Kdo je přátelský a kamarádský? 
13)S kým rád spolupracuješ a proč? 

Porovnáním výsledků těchto dvou otázek jsme se 
snažili zjistit, zda si děti v tomto věku vybírají 
ke spolupráci spolužáky vzhledem ke kamarádským 
vazbám nebo zda přemýšlejí i o tom, co jim druhý 
spolužák může v pracovním vztahu přinést a v čem jim 
může pomoct. 

U většiny dětí jsou získané hodnoty v obou 
otázkách stejné nebo velmi podobné. U Davida a Honzy 
P. se mírně liší. Davida označil jen jeden jeho 
spolužák za přátelského a kamarádského, ale hned tři 
by s ním rádi spolupracovali. U Honzy P. naopak pět 
spolužáků napsalo, že je přátelský, ale jen dva by 
s ním chtěli spolupracovat. 

Celkově se ale dá říct, že si děti ke spolupráci 
vybírají své kamarády a jen někteří se zamýšlejí nad 
tím, zda jim spolužák také pomůže v práci. 

Tabulka a graf I k otázkám č. 1 a 13(viz 
následující strana). 
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Tabulka a graf I. k otázkám č.1 a 13 
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Vyhodnoceni otázek č. 2 a 4 

2) Koho bys chtěl za předsedu třidy a proč? 
4) Koho považuješ za nejchytřejšiho? 

Zde nás zajímalo, zda by si děti do pozice vůdce 
(viz kapitola Pozice vůdce v teoretické části) 
zvolily žáka, kterého pokládají za chytrého nebo zda 
budou volit podle jiných kritérii (např. kritérium 
kamarádství, zábavnosti, fyzické sily jedince). 

A dozvěděli jsme se, že otázka chytrosti je pro 
volbu vůdce-předsedy pro děti zásadní. Větši rozdil 
je jen u Barbory, kterou pět děti (třetina třídy) 
považuje za nejchytřejši, ale za předsedu třidy by 
ji chtěli jen dva žáci. Barbora je chytré, šikovné 
děvče, ale vůdcovsky se ve třídě neprojevuje. 

Tabulka a graf I k otázkám č. 2 a 4 (viz 
následující strana). 
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Tabulka a graf I. k otázkám č.2 a 4 
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Vyhodnocení otázek č. 11 a 14 

11) Kdo je ostatními přehlížen a odmítán? 
14) S kým nerad spolupracuješ a proč? 

První otázkou jsme sledovali, kdo je ve třídě 
v pozici outsidera (viz Pozice outsidera 
v teoretické části). V druhé nás zajímalo, zda se to 
nějak promítne i do výběru partnera pro školní 
práci. 
Sedm dětí z patnácti označilo za outsidera Tomáše, 
ale jen jeden by s ním nechtěl spolupracovat. Tomáš 
je milý nekonfliktní chlapec, často stojí mimo 
skupinu dětí. Nevypadá však, že by mu to více 
vadilo. S Michalem by nechtělo pět dětí 
spolupracovat, což je třetina třídy. Michal je 
integrovaný žák (blíže viz kapitola Charakteristika 
některých dětí). 

Tabulka a graf I k otázkám č. 11 a 14(viz 
následující strana). 
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Tabulka a graf I. k otázkám č.11 a 14 
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Leden - únor 

Zasedací pořádek 
První školní den v lednu si děti mohly samy 

vybrat, kde budou sedět. Lavice byly uspořádané do 
„účka". Děti se usazovaly docela v klidu, nedošlo 
k žádné hádce o to, kdo bude kde sedět, ani se 
neozývaly výroky typu: vedle tebe já sedět nechci 
apod. Děti přijaly uspořádání lavic i možnost výběru 
pozitivně. 

Děti, které spolu kamarádí, se posadily vedle 
sebe, a tak bylo mnohem méně přesunů do volitelných 
skupin a práce ve dvojicích probíhala v příjemné 
atmosféře. 

Jako problém se ukazovala skupina čtyř chlapců-
Honzy B., Fandy, Martina a Patrika. Ti, celkem záhy, 
začali vyrušovat. Bavili se spolu, když už ostatní 
pracovali, oni si teprve připravovali pomůcky. 

Dětem bylo oznámeno, že kdo by rušil ostatní 
žáky při práci, může být přesazen na misto, které 
urči učitel. 

Pravidla třidy 
Děti také hned prvni den pracovaly na vytvářeni 

pravidel své třidy. Samostatně, ve dvojicích nebo ve 
trojicích měly vymyslet tři pravidla, která si 
mysli, že by se měla dodržovat, aby jim bylo ve 
třidě dobře. 

Poté se návrhy zapsaly na tabuli a stejné nebo 
podobné se sloučily do jednoho. Změnila se formulace 
pravidel tak, aby dětem ukazovaly, jak se chovat 

ma j i. 
Vznikla nám tato čtyři pravidla: 
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1) Ve třídě chodím pomalu. 
2) Budu se hezky chovat ke spolužákům. 
3) Chovám se dobře k okolním věcem a nábytku. 
4) V hodině se chovám tiše. Nerušit ostatní! 

Na závěr jsme jedno pravidlo po druhém 
odhlasovali. Ve dvou případech souhlasila 
s pravidlem celá třida. V druhých dvou byl jeden a 
dva žáci proti. Řekli jsme si, že i když s pravidlem 
nesouhlasí, musi ho dodržovat, protože ho 
odsouhlasila většina třidy. 

Při hodině psáni přepsal Fanda vše na velký 
arch papiru. Při výtvarné výchově děti obtiskly svou 
levou dlaň potřenou temperou na dolní část archu a 
podepsaly se. Tím stvrdily, že s pravidly třidy 
souhlas! a budou se je snažit dodržovat. 

Na konec byl Seznam třídních pravidel připevněn 
na zdi. 

Jednotlivé činnosti 
V této kapitole uvádime výběr činnosti, které 

měly přispět k vytvářeni pozitivního sociálního 
klimatu ve třídě. Měly za úkol upevňovat sebevědomí 
a sebeúctu děti, podporovat pocit sounáležitostí a 
důležitosti pro skupinu, měly napomoci k tomu, aby 
děti viděly, že každý jsme jiný a přesto nás něco 
spojuje apod. 

Tyto činnosti a cvičeni byly zařazeny do 
běžného vyučováni, především do hodin výchovného 
charakteru(výtvarná výchova, tělesná výchova, 
čteni). Některé činnosti se zaměřuji na zlepšení 
sebedůvěry žáků. Zdravé sebevědomí a sebeúcta je 
předpokladem pozitivního rozvoje lidských 
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schopností, budování zdravých sociálních vztahů a 
odpovědného jednání. V jiných činnostech jsme se 
snažili o viděni a chápáni rozdílů, které mezi 
jednotlivými dětmi jsou. Dále jsme se soustředili na 
cvičení, která měla za cil posílit vztahy mezi dětmi 
a pocit sounáležitosti ke skupině. 

Jaký budu v dospělosti? 
Všechny děti si přinesly 3 fotografie. Na jedné 

jsou jako miminka, druhá je z jejich předškolního 
období a poslední fotografie je ze současnosti. 
Povídaly jsme si o tom, jak se změnily. Pak zavřely 
oči a představovaly si samy sebe v dospělosti. Jak 
vypadám? Co dělám? Co mě bavi? To byly otázky, nad 
kterými se zamýšlely. Cilové práce byly dvě. Jednak 
slohová práce na téma „Jsem dospělý" a nakreslená 
fotografie, kde jsou již také dospěli. Cilem práce 
bylo, aby si děti uvědomovaly, že se měni. A že 
svoji budoucnost, tedy to jak budou vypadat a jaci 
budou, mohou ovlivnit. Všechny fotografie, i s těmi 
dokreslenými z budoucnosti, jsme si vystavili na 
nástěnce. 

Já! 
V hodině výtvarné výchovy se děti zamýšlely nad 

tim, jaci jsou. Přemýšlely, jaká barva je nejvíc 
vystihuje a proč. Jejich úkolem bylo napsat slovo JÁ 
na čtvrtku A4 a barvou, velikosti a druhem pisma, 
umístěním slova do prostoru, výzdobou apod. se 
pokusit sám sebe vystihnout. Po dokončeni děti 
v kruhu mohly ostatním řict, proč jejich „JÁ" vypadá 
právě takhle. Cilem bylo zabývat se tim, že každý 
jsme jiný a přesto nás něco spojuje. 
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Kruh energie 
Všechny děti i učitel stojí v kroužku v těsné 

blízkosti a drží se za ruce. Všichni mají zavřené 
oči. V jednu chvíli pošle učitel energii mírným 
zmáčknutím ruky jednoho ze žáků stojícího vedle něj. 

Energie se takto přesunuje z jednoho ditěte na 
druhé, až se vrátí zpět k učiteli. 

Později jsme již cvičení prováděli tak, že žák, 
který cítí, že má dostatek energie, ji vyšle a 

předává ji tak dětem, které se cítí unavené, 

rozrarzelé apod. Každý může svou energii do kruhu 
poslat. Když cítí, že ji potřebuje, může se naopak 
dobít. 

Cílem cvičení je pocítit blízkost ostatních 
dětí a upevnit pocit sounáležitosti ke skupině. 

Pošta 
Děti i s učitelem klečí v kruhu na koberci, 

ruce jsou překřížené vždy pravá pod levou rukou 
souseda a levá ruka nad pravou rukou druhého 
souseda. Ruce jsou dlaněmi položené na zemi. Od 
učitele (později od jednoho z žáků) se vyšle pošta a 
je předávána plácnutím ruky do koberce. Každá ruka 
je důležitá, žádnou nemůžeme přeskočit, protože pak 
by pošta nemohla pokračovat v cestě. 

Upevňovat pocit sounáležitosti, důležitosti 
jednotlivce pro skupinu. 
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Rozbor některých otázek 
- dotazníky II 

1) Kdo je přátelský a kamarádský? 
Jen Honza B. a Míša odpověděli jedním jménem. 
Ostatní děti napsaly dva, tři spolužáky. Martin 
napsal všichni. 
2) Koho bys chtěl za předsedu třídy a proč? 
V této otázce dětem nedělalo problém vybrat jen 
jednoho spolužáka. Jen pět žáků by chtělo chlapce, 
ostatních jedenáct by dalo přednost dívce. Je zde 
vidět, že děvčata jsou v tomto věku vyzrálejší. 
Překvapivé je, že si to uvědomuji i sami děti. 
3) Kdo používá násilí proti druhým? 
V této otázce jsou v jasné převaze chlapecká jména, 
jen Fanda vybral divku. Honza B. nedokázal odpovědět 
a Martin napsal, že nikdo. Zde je zajímavé, že právě 
Martin byl většinou děti označen za žáka, který 
ostatním ubližuje. 
4) Koho považuješ za nejchytřejšiho? 
Naprostá většina., děti označila za nejchytřejšiho 
žáka třidy divku. A to i přesto, že v pololetí měli 
samé jedničky tři děvčata z celkového počtu šesti a 
čtyři chlapci z deseti. Je zde tedy jen nepatrný 
rozdíl v závěrečném hodnoceni mezi pohlavími. 
K závěru, že jsou děvčata chytřejší, dospěli žáci 
nejspíše proto, že děvčata jsou svědomitější 
v práci, maji úhlednější pismo a úpravu sešitů 
vůbec, lépe si osvojují pamětně učivo (např. řady 
vyjmenovaných slov, básničky), lépe plni pokyny 
učitele apod. 
5) Kdo se nejvíc posmívá? 
Většina žáků určila chlapce. Martin, který byl sám 
většinou žáků vybrán, napsal, že se nikdo neposmivá. 
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6) Kdo se stává terčem vtipů? 
Honza B. napsal sám sebe. 
11) Kdo je ostatními přehlížen a odmítán? 
Většina dětí napsala Honzu B. Mezi dalšími dětmi byl 
Tomáš a oba integrovaní žáci-Andrea a Míša. 
13) S kým rád spolupracuješ a proč? 
V odpovědích se objevovaly dva motivy-kamarádství a 
pomoc. „S Gábi, Denisou, Bárou a Terezou, protože to 
jsou moje kamarádky." Míša-integrovaný žák, napsal: 
„S Gábinou, radí mi, půjčuje pero a ukazuje kde 
j sme." 
14) S kým nerad spolupracuješ a proč? 
Honza B. napsal, že nerad spolupracuje skoro se 
všemi. Naopak Martin napsal, že mu na spolupráci 
nikdo nevadí. Sedm dětí napsalo, že by nechtělo 
spolupracovat s Honzou B. 
Ukázky různých odpovědí: „S Honzou B. , protože se 
vzteká, pořád kvůli maličkostem breči a je 
nervózní." „S Honzou B., křičí a nadává mi, když 
něco spletu." „S Honzou B., protože se neumí 
ovládat." „S Honzou B., protože mi nadává sprostými 
slovy a strká do lavice." 
15) Kdyby ses dostal na opuštěný ostrov, jaké 
spolužáky bys tam měl rád s sebou a proč? 
Nejdůležitější motiv zde byl kamarádství. Jen 
někteří by si s sebou vzali někoho proto, že je 
chytrý, vynalézavý apod. Honza S. napsal kromě 
jiných dětí i Honzu B. „...Honzu B., protože si 
myslím, že s ním moc dětí nekamarádí." Honza B. 
napsal jen Patrika a bez jakéhokoli vysvětlení 

Vyhodnocení dotazníků II je v tabulce č. 2 (viz 
následující strana). 
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Tabulka č. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 
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X
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X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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X
X

X
 

X X x
x

x
x

x 

x
x

x
x

x
x 

X X
X

X
X

X
X

X
 

Honza P. 
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Srovnání výsledků dotazníků I a II 
Srovnání otázek č. 3 a 5 

3) Kdo používá násilí proti druhým? 
5) Kdo se nejvíc posmívá? 

V těchto otázkách jsme v dotazníku I sledovali, 
kdo je ve třidě v pozici agresora. Nyni nás 
zajímalo, zda se pozice agresora po dvouměsíčním 
působeni změnila a jak. 

V prvním kole dotazníků určilo Martina 5 děti ze 
třidy za žáka, který nejvíc používá násilí. Po dvou 
měsicich bylo již 8 žáků, kteří si to mysli. Podobně 
tak v otázce č. 5 „Kdo se nejvíc posmívá" obdržel o 
3 hlasy vice(před Vánocemi měl 7 hlasů, v únoru 
dokonce 10). 

Je možné, že pozice Martina se zhoršila proto, 
že před Vánocemi bylo děti, které se posmívaly a 
druhým ubližovaly vice. 

Tabulka a graf II k otázkám č. 3 a 5(viz 
následující strana). 
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Tabulka a graf II. k otázkám č.3 a 5 
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Srovnáni otázek č. 1 a 13 

1) Kdo je přátelský a kamarádský? 
13) S kým rád spolupracuješ a proč? 

U všech děvčat se zvýšil počet hlasů u otázky č. 
1. Důvod můžeme hledat v tom, že před Vánocemi 
dívkám nedělalo problém, vybrat pouze jednu svou 
nejlepší kamarádku. Po dvou měsících, kdy jsme 
pracovali na upevňování vztahů mezi dětmi, si ani 
děvčata nechtěla vybrat jen jednu kamarádku a 
všechna napsala dvě až tři. 

Tabulka a graf II k otázkám č. 1 a 13(viz 
následující strana). 
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Tabulka a graf II. k otázkám č.1 a 13 
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Srovnání otázek č. 2 a 4 

1) Koho bys chtěl za předsedu třídy a proč? 
2) Koho považuješ za nejchytřejšího? 

V prvním dotazování dostala Barbora 2 hlasy na 
otázku č.2-na předsedu třídy. Po dvou měsících 
získala hlasů 5. V otázce „Koho považuješ za 
nejchytřejšího" obdržela nejprve 5 hlasů a ve druhém 
kole 8 hlasů. Pozice Báry ve třídě stoupá. 

Denisu v prvnim kole nevybral v otázkách č. 2 a 4 
nikdo. Na konci února by ji 1 žák zvolil za předsedu 
třidy a hned 3 ji označili za nejchytřejši. 

Barbora s Denisou jsou nejlepší kamarádky. To 
pravděpodobně ovlivnilo, že se pozice zlepšila u 
obou. 

Honza B. získal před Vánoci 1 hlas v otázce č. 2 
a 2 hlasy v otázce č. 4. Po dvou měsících nezískal 
v těchto otázkách body žádné. 

Tabulka a graf II k otázkám č.2 a 4 (viz 
následujíc! strana.) 
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Tabulka a graf II. k otázkám č. 2 a 4 
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Srovnáni otázek č. 11 a 14 
11) Kdo je ostatními přehlížen a odmítán? 
14) S kým nerad spolupracuješ a proč? 

V prosinci polovina děti (7 z 15) soudila, že 
je Tomáš ostatními přehlížen a odmítán. Po dvou 
měsicich došlo k výraznému zlepšení a mysli si to 
již jen 3 děti. Jeden žák by před Vánocemi s Tomášem 
nechtěl spolupracovat, při druhém dotazování by to 
již nikomu nevadilo. 

Honza B. si naopak velmi přihoršil. V prvním 
dotazování si 2 děti myslely, že je ostatními 
přehlížen a odmítán a 2 by s nim nechtěly 
spolupracovat. Na konci února bylo děti, které si 
myslely, že je přehlížen již 5 a spolupracovat s ním 
by nechtělo dětí 7. Předpokládáme, že ke zhoršení 
došlo proto, že kvůli změně v uspořádání lavic byl 
Honza neustále v kontaktu s ostatními žáky a tím se 
dostával mnohem častěji do konfliktů s nimi(blíže 
v kapitole Charakteristika některých žáků). 

S Michalem by v prosinci nechtělo spolupracovat 
5 jeho spolužáků. V únoru se nenašel ani jeden, 
kterému by to vadilo. Michal(viz kapitole 
Charakteristika některých žáků) ze začátku školního 
roku velmi málo pracoval a jeho výsledky byly velmi 
slabé. Změna k lepšímu se začala objevovat až 
v průběhu ledna. Motivací bylo jistě i pololetní 
vysvědčení, které se blížilo, ale předpokládáme, že 
ke zlepšeni přispěly i změny v uspořádání 
výuky(častěji zařazované skupinové vyučování, 
možnost výběru některých činností, individuálnější 
přístup k žákům, jasná a srozumitelná pravidla třídy 

apod.) 
Tabulka a graf II k otázkám č.ll a 14(viz 

následující strana). 
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Tabulka a graf II. k otázkám č. 11 a 14 
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Tato diplomová práce se zabývá pozici žáka ve 
třidě, charakteristikou mladšího školního věku, 
sociální skupinou a školní třídou. 

V teoretické části se práce zabývá 
charakteristikou školního věku a podrobněji 
charakteristikou ditěte mladšího školního věku-
somatickým, fyziologickým a motorickým vývojem, 
vývojem poznávacích procesů a vývojem emocionálním a 
morálním. 

Objasňuje pojmy sociální prostředí, klima a 
atmosféra. 

Dále se zabývá sociální skupinou-jejimi druhy a 
dělením sociálních skupin. Podrobněji se věnuje 
věkové specifice dětských vrstevnických skupin. 

Teoreticky rozebírá faktory, které ovlivňují 
vztahy mezi žáky ve třídě. Jsou to početnost třídy, 
poměr chlapců a děvčat ve třídě, učitel a jeho 
vedeni třidy, ale také rodiny žáků, věková specifika 
třid a jednotná či diferencovaná škola. 

V poslední kapitole teoretické části posuzuje 
různé pozice žáka ve třidě-pozice vůdce, agresora, 
hvězdy, pozice dobrého kamaráda, přijatelného 
spolužáka, pozice izolovaného žáka, odmítaného žáka, 
postiženého žáka a pozice outsidera. 

Praktická část diplomové práce se zabývá akčním 
výzkumem v III.ročníku základní školy. 

Na konci prosince žáci vyplnili anonymní 
dotazníky (viz přílohy), ve kterých jsme zjišťovali 
vztahy mezi žáky této třidy. Výsledky dotazníků jsme 
zaznamenali do tabulky č. 1. Vybrané otázky jsme 
znázornili pomoci grafů. 
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Po vyhodnoceni těchto dotazníků následovaly dva 
měsíce-leden a únor-kdy ve třídě došlo k různým 
úpravám. Změnil se pevný, učitelem určený, zasedací 
pořádek v dobrovolný. Tradičně uspořádané lavice 
jsme přesunuli do tzv. „účka". Žáci si vytvořili 
pravidla třídy a po zapsání na velký arch papiru 
potvrdili podpisem a obtiskem dlaně. Při vyučováni 
byl kladen důraz na spolupráci. Častěji byly 
zařazovány hry a cvičení, které měly podpořit 
pozitivní klima ve třidě. Z tělesné výchovy byly 
vyřazeny soutěživé hry. 

Na konci února byly žákům zadány stejné dotazníky 
jako na začátku akčního výzkumu. Výsledky byly 
zaznamenány do tabulky č. 2. Vybrané otázky byly 
znovu vyjádřené grafy. 

Po vyhodnoceni dotazníků II, jsme srovnávali 
některé výsledky z dotazníků I a II. Zajímalo nás 
především, zda je ve třídě někdo v pozici outsidera, 
v pozici vůdce a v pozici agresora a jak se jeho 
pozice bude měnit. 
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Dotazník je anonymní, tvoje odpovědi nebudou nikde zveřejněny. 
Odpovídej proto bez obav a pravdivě. 

1) K d o je přátelský a kamarádský? W & M ů A • - • 

2) Koho bys chtěl za předsedu třídy a proč? . TlinA/člu/ 

.^ttÁ/xl-lVU/ sTiftA A^čí-L-^y rt/ AU A /V A y <? 7 í G< 7 " 

3) Kdo používá násilí proti druhým? tf/ltfrf/fjs??/. cčs? 

4) Koho považuješ za nejchytřejšího? cJ-A ' n / fysr^ó-v/. 

5) Kdo se nejvíc posmívá? y a s 

6) 'Kdo se stává terčem vtipů? / ] /y?,/°/s/jsi J _ 

7) K d o se zastává slabších? ^cyty^Lts, fíC^^y S. 

8) Kdo nejvíc žaluje? •í/y-y/,^/ y f y 

9) K d o se nejvíc hádá? oÍavMs*;L\ o b n s L / / n /. ; 
7 

10) S kým je největší legrace? i&st/K-l/rty 
o ' 

11) Kdo je ostatními přehlížen a odmítán? JCjti/žCl/S . 
7 

12) Kdo má dobré nápady? 771/ij^Ja/, 
C' ' 

13) S k ý m rád spolupracuješ a proč? - J T f t a J d / X A y ^yurít^j 

^ s s^ns^z-cuv^' :-xy fg&ZSZ-' sryiSLS yy?y>r,' V^TJ/ 
7 y u-/ C/ 

14) S k ý m nerad spolupracuješ a proč? '•^/•z.vs^-ls C 

iit j J / " * . ̂  , . ^ j / 

cyJJ/ /1 ̂ y^/ia, '' a/ spsrtď^L' y#AyyyJ-o- yy\ i-ts^í^-
^ ^ y / , ^ / 

ZJS 



15) Kdyby ses dostal na opuštěný ostrov, jaké spolužáky bys tam měl 
rád s sebou a proč? 


