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školách, Jana Houšková 

 

s. 12 – osmnáctý řádek shora: odstavec „Psychoanalytický přístup“ citován dle (Bendl, 2004) 

s. 13 – pátý řádek shora: Za problematické chování může u žáka zodpovídat nízká frustrační 

tolerance.; osmý řádek zdola – chybí závorka: ….změna role učitele (učitelé nejsou připraveni vedle 

role vzdělávání plnit roli výchovnou a socializační, která jim v současné době následkem krize rodiny 

narostla)…. 

s. 14 – desátý řádek shora – chybí závorka: …..situační faktory (okamžitá atmosféra třídy, 

momentální nálada……..školní neúspěšnost žáka).; osmý řádek zdola – čárka: Se zajímavým zjištěním 

přichází Kulinna (2008), který ve své studii rozebírá příčiny,…. 

s. 15 – třetí řádek zdola: Představivost umožňuje hledat a nacházet řešení řady problémů, které ho 

v reálném životě frustrují a odžít si nepříjemné emoce apod. 

s. 17 – čtrnáctý řádek shora: Přátelství představuje významnou hodnotu….. 

s. 18 – dvanáctý řádek shora – strana citace: „v krajním případě negativisticky odmítat veškeré jejich 

požadavky“ (Vágnerová, 2005, s. 365) 

s. 22 – sedmnáctý řádek zdola – škrt iniciál: Rosenthal, Jacobson  

s.23 – třináctý řádek shora - čárka: Patří sem touha učitele po uznání, přijetí a po tom, aby byl žáky 

oblíben, což ovšem může často nastat pouze v případě, pokud nebude uplatňovat vůči žákům 

autoritu. ; sedmnáctý řádek shora - „se“: v … kapitolách se věnuji…. ; sedmý řádek zdola – škrt 

iniciály: kázeň se dle Pettyho …; pátý řádek zdola: Pokud nejsou tyto podmínky splněny, je …. 

s. 24 – desátý řádek shora: Dle Čápa (1993) patří mezi klíčové dovednosti učitele také humánní vztah 

k dětem, empatie….; šestnáctý řádek shora: Autoři Auger a Boucharlat (2005); devatenáctý řádek 

shora: Za důležité učitelé považují přijetí, tedy způsob, jakým vejde učitel do třídy a dá studentům 

najevo tím, že je pozdraví, naslouchá a přijímá, že je jim k dispozici.; dvacátý třetí: Učitelé také 

uváděli, že žáci ocení, pokud vůči nim projevují osobní autentický vztah, že jsou schopni jim říct, že 

jsou unavení apod. 

s. 25 – pátý řádek shora: … důraz klást na to, co chceme, aby děti dělaly, než na to, čeho se mají 

zdržet. Říci raději: „Vcházejte potichu.“, a ne „Nedělejte takový hluk.“ ; devátý řádek shora: …  Pokud 

je výklad nezáživný, suchý…, žáci se začnou nudit, chovají se neukázněně.; osmý řádek zdola: Autoři 

Auger a Boucharlat (2005); třetí řádek zdola: K hodnocení problematických studentů je vhodné 

dávat přednost slovnímu hodnocení…. 

s. 28 – dvanáctý řádek zdola: autoritářské vedení; sedmý řádek zdola: Právě autoritářský model 

vztahu dospělého a dítěte je považován za nefunkční model řízení….; první řádek zdola: Z jeho hodin 

mám strach, protože… 

s. 29 – čtvrtý řádek shora: Další možností celkového pojetí vedení třídy je humanistická alternativa 

Rogerse. Nabízí ….; desátý řádek zdola: Žák by vždy měl co nejlépe vědět…; třetí řádek zdola: 

Z výzkumu autorů Augera a Boucharlata (2005)… 

s. 33 – šestnáctý řádek shora: Jejich chování reguluje prostřednictvím 1) odměn (chválí je); při 

neplnění požadavku…; dvanáctý řádek zdola: Kladení otázek celé třídě.; šestý řádek zdola: Říct 

studentovi, který vyrušuje, aby vysvětlil ostatním věc, jíž se věnují… 

s. 34 – v tabulce chybí uvozovky: „Myslím, že…“; „Myslím, že k tomu…“ ; „Jsi mizerný lump…“ 



s. 35 – patnáctý řádek shora: překlad „reinforcer“ - posílení; jedenáctý řádek zdola: mystery 

motivator – motivační prostředek; sedmý řádek zdola: token economy – způsob hodnocení 

s. 36 – třetí řádek shora: Podle autorů Augera a Boucharlata (2005)…; devátý řádek shora: … může 

jej pociťovat jako ponížení apod. (Bendl, 2004).; desátý řádek shora: Druhy trestů (Bendl, 2004; 

Petty, 1996): ; šestnáctý řádek shora: Uložit mu povinnost, aby se učiteli po každé hodině hlásil a 

ukázal mu svou práci; dát test; zkoušení… 

s. 37 – pátý řádek zdola: 1. Tlumící (redukující) například napětí… 2. Probouzející k životu, posilující 

uvolnění, sebedůvěru… 

s. 42 – čtvrtý řádek shora: „Vezmu tě na hokejový zápas.“, ne – „Nebudu se na tebe zlobit.“; 

dvanáctý řádek shora: založená na pojetí Rogerse … ; pátý řádek zdola – chybí tečky: Potlačit 

„totalitní“ moc učitele. Dosahovat nezávislosti a samostatnosti žáků ve výuce. Naučit žáka řídit 

vlastní motivaci. Učinit konec nadvlády jedné složky osobnosti. Odstranit stres z vyučovacích hodin. 

s. 43 – sedmý řádek shora: Úloha učitele by měla být rozvinutí kvalitního klimatu ve třídě.; osmý 

řádek shora: tedy, že se chtějí učit…; jedenáctý řádek zdola: … rozvíjet u studentů autoregulaci 

vlastního chování… 

s. 44 – osmý řádek shora: Výcviku asertivity se podrobně zabývá Vališová… 

s. 45 – druhý řádek shora: Beaudonin (2011) upozorňuje na fakt…; pátý řádek shora - překlad 

„problem saturated conversation“ – vliv na vnímání problému na základě konverzace s jinými…; 

šestnáctý řádek shora – tečka: … přispívá k rozvoji samostatnosti studentů (Bendl, 2004).; třináctý 

řádek zdola: překlad „peer mediation“ – mediace prostřednictvím vrstevníků… 

s. 46 – třetí řádek shora: …jednat v emocionálně vypjatých situacích…; pátý řádek zdola: 

Problematické chování též velmi často ovlivňují v negativním smyslu i školní prospěch žáků. 

s. 49 – čtvrtý řádek shora: Vzhledem k zaměření diplomové práce byl osobní rozměr a důvěrnější 

atmosféra, kterou metoda rozhovoru nabízí, stěžejní.; druhý řádek zdola: … ředitelé seznámili 

s možností výzkumu učitelský sbor a dle zájmu… 

s. 50 – třetí řádek shora: V některých případech byli studenti o natáčení hodiny informováni 

předem; šestý řádek zdola – chybí tečky: 1. Nonverbální reakce učitele na konkrétní projev 

problematického chování (gesta – pozitivní i negativní, mimika, proxemika, výraz obličeje). 2. 

Verbální reakce učitele na konkrétní projev problematického chování (použití humoru, práce 

s hlasem apod.). 3. Přístup ke studentům a k výuce (úcta, zájem o jejich názor, prostor pro „bavení“, 

vyžití). 4. Pojetí výuky (metody, tempo). 

s. 51 – sedmnáctý řádek shora: K výběru dat natáčených učitelů, tedy sběru dat, jsem využila 

příležitostného a lavinového výběru…  

s. 61 – pátý řádek shora v tabulce: … hodina jako každá jiná…; čtvrtý řádek za tabulkou: … celá třída, 

„tady nejde nic…“; šestý řádek za tabulkou: bavení se, mluvení, dále řvaní … 

s. 65 – šestnáctý řádek shora: … drze, pobaveně a s úsměvem… 

s. 66 – sedmý řádek zdola: Občas studenty chválí – gesty: pokyvováním hlavy, slovy… 

s. 68 – třetí řádek shora: Zhoršené chování některých studentů učitelka celou hodinu výrazně 

nekomentuje, …; pátý řádek shora – čárka: … nemonitoruje chování celé třídy, např. když se někdo 

hlásí… 

s. 69 – sedmý řádek shora – velké písmeno: Charakteristické pro učitelku je, … ; dvanáctý řádek 

shora: … za chvilku se objeví znovu smích, učitelka již nekomentuje… 

s. 71 – jedenáctý řádek shora: Při výuce využívá více smyslů…; patnáctý řádek shora: Pravidla 

klasifikace říká … ; jedenáctý řádek zdola: Myslí si, že učitel, který má autoritu, kázeň ve třídě, by měl 

být více kooperativní …; šestý řádek zdola: …uvádí: po několikerém …  



s. 73 – třetí řádek shora: Učitelce se podařilo studenty několikrát rozesmát nebo je rozesmál 

spolužák. Ve třídě …. nekorigovala, student nenarušoval…; devátý řádek shora – závorka chybí: 

…(užívá vedle výkladu samostatné práce a skupinové).; dvanáctý řádek shora: Vidím…Tato 

strategie… ; sedmý řádek zdola: Třída byla malá…; třetí řádek zdola: Dle slov učitelky: „třída na učení 

je nekvalitní… .“ 

s. 74 – třetí řádek shora: Nejvíce jí při výuce vadí vykřikování: „Nesnáším vstávání z místa…“; 

osmnáctý řádek shora: „Dobrý, Jakube.“ 

s. 75 – čtrnáctý řádek shora: „Dej sem ty sušenky, prosím tě.“ ; 

s. 76 – šestý řádek shora: „Vykřikuješ, vykřikuješ!“; desátý řádek shora: …S gestem ruky k žákům 

sděluje: … 

s. 81 – první řádek shora: …Dalšími prostředky jsou dle slov učitelky …; osmý řádek shora: 

…používám výrazy “prosím”…; patnáctý řádek shora:  Žáci … kladně (Nikdy jsem s ní neměl problém; 

jedna z nejlepších učitelek na škole; dobrá učitelka, má hodně zkušeností; hodiny mě bavily.) 

s. 82 – šestý řádek shora: Sama říká: „Zabírá to, ještě jsem je nemusela vyhodit.“ ;sedmý řádek 

shora:  Patří mezi učitelky, které …; dvanáctý řádek shora: Třída z této kazuistiky … 

s. 84 – šestý řádek shora: „A čekáš na co?“ – student: „Na nic.“ – učitelka 

s. 85 – devátý řádek zdola: „Teď dávejte bacha.“ „Teď dávejte pozor.“ apod., mluví… 

s. 86 – pátý řádek zdola:… uvádí „skákání do řeči“: „Takové chování…“; druhý řádek zdola: 

„Problematické chování mě otravuje a hůř se mi pak myslí.“ 

s. 89 – desátý řádek shora: „To má společnýho docela dost, Slavie, ne?“ 

s. 92 – druhý řádek shora: (oproti vyrušování v kazuistice č. 1 a 2) 

s. 96 – čtrnáctý řádek zdola: 26.13 – 26.25 

s. 98 – čtvrtý řádek zdola: Ke zklidnění rozhodně nepoužívá zkoušení ani úkoly či nechání po škole. 

s. 103 – šestý řádek shora: Pochválí invenci studenta slovem „výborně“,… ; třináctý řádek shora: 

Svůj vztah k práci hodnotí slovy „nemohla bych dělat nic jiného“, „mám ráda také ten kontakt 

s mladými lidmi“.  

s. 108 – osmý řádek zdola: pozorování 38 minut 

s. 109 – desátý řádek shora: … zda studenti mají zadání úloh k práci, nečeká na klid; učitel upoutává 

jejich pozornost; osmý řádek zdola: „Pavle, nežvaň do toho Daniela, víš, jak je na tom s matikou.“; 

šestý řádek zdola: „Michal se tady už nudí a učí se češtinu. – Účinek… ; pátý řádek zdola: … hlasitý, 

střídavě mírný šum… 

s. 110 – dvanáctý řádek shora: „Nováku, nadiktuj nám odpověď, ty jsi dneska nějak veselý.“ 

s. 113 –šestý řádek shora: …výsledků otázky č. 10 … a č. 13 … ; pátý řádek zdola: … využil i dotyku… 

Kromě toho, že byli v hodině …, počítali, psali, byli v hodině namátkově vyvoláni a hodnocení, takže 

se museli neustále snažit…; klid si učitel zjednával …; studenty dokázal… 

s. 117 – třetí řádek pod tabulkou: … jedna učitelka se vyjádřila takto: „Byla bych radši, kdyby… „ 

s. 120 – čtvrtý řádek pod grafem: …učitel, který zvyšuje hlas pořád, v hodině nemá větší kázeň. 

s. 121 – pátý řádek shora: … nelze tento předpoklad potvrdit…; čtvrtý řádek pod grafem: výzkum 

zcela nepotvrdil předpoklad…  

s. 124 – sedmý řádek pod tabulkou: Jeden učitel okomentoval oficiální sankce: „důtky už neplatěj“.; 

patnáctý řádek zdola: … individuálně si se studentem popovídám. ; jedenáctý řádek zdola: … pak 

pětka za práci v hodině … 

s. 125 –dvanáctý řádek zdola:  Z průzkumu se ukazuje jako strategické… ; devátý řádek zdola: … je 

třeba rozlišovat dva typy vyrušování … a druhý typ vyrušování se objevuje z nezájmu…  



s. 126 – desátý řádek shora: chovat se k žákům slušně (výrazy prosím, děkuji, oslovovat křestním 

jménem), vřelý … 

s. 127 – devátý řádek shora: …nohy dolů, hlavu nahoru.; patnáctý řádek shora: … pokud spontánní, 

tak tolik nevadí, pokud … 

s. 128 – patnáctý řádek zdola: Náš průzkum ukazuje, že žáci …; šestý řádek zdola: … přinesl 

poznatek, že studenti vyžadují spíše přísnější přístup…  

s. 130 – druhý řádek shora: …, tedy aspekt pohlaví, …; šestnáctý řádek zdola: Pro hlubší … vztahu 

učitele a studenta se nabízí možnost… 

s. 132 – pátý řádek shora: Ke ztišení diskuze žáka s učitelem přispívá v rámci hodiny strategie přejít 

ke zcela jinému tématu.  

s. 138 –dvacátý druhý řádek: učitelem stanovená pravidla, nastavit je … 

s. 139 – druhý řádek shora: určitě ne ječet a polévat žáky houbou (problémy z domova si berou do 

školy a vylévají si na nás zlost); šestý řádek shora: poslat do ředitelny; devátý řádek zdola: …potom 

jsou na nás naštvaní a zlobí, učitelka čj je úplně jiná… 

s. 140 – první řádek zdola: někdy by to bylo nejlepší se bát … 

s. 141 – devátý řádek zdola: je to nemorální a nelidské, trestat někoho za to, že si povídá 

s. 142 – dvacátý první řádek shora: dává DÚ za trest; dvacátý druhý řádek shora: který má od 

začátku ve své třídě zavedená pravidla…; dvacátý pátý řádek zdola: před tím, na kterém je vidět, že 

chce pro nás něco udělat a učí nás rád; šestý řádek zdola: tolerantní 

s. 143 – dvacátý třetí řádek shora: ne moc starý, ne moc mladý 

s. 144 – desátý řádek shora: učitelé nemají respekt; 


