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Anotace 

Diplomová práce se zabývá interakcí začínajících učitelů primární školy se 

ţáky. Cílem práce je zjistit, jaké strategie předcházejí nekázni, a srovnat 

postupy začínajících a zkušených učitelů. V neposlední řadě práce projednává 

problematiku řízení třídy a etiky učitelského povolání. 
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The aim of the thesis is to find out which strategies prevent lack of discipline 

and to compare methods of novice teachers with experienced teachers. It also 

deals with classroom management and teachers’ ethics. 
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Úvod 

Po ukončení studia na pedagogické fakultě přicházejí na 1. stupeň 

základních škol začínající učitelé s rozličnými obavami i očekáváními. Situace 

dnešních začínajících učitelů se v mnohém liší od doby, kdy sami navštěvovali 

první stupeň jako ţáci. Generace za generací prohlašují o té nadcházející, ţe je 

zlobivější, hůře vychovaná a je s ní tedy těţší pracovat. Co je na tom pravdy 

nelze zcela objektivně posoudit, zejména v případě, ţe se pohled na chování a 

kázeň neustále mění. V některých případech komplikují situaci ve třídě 

skutečně ţáci, v jiných případech však má velký podíl na vzniklých konfliktech 

sám učitel. 

Cílem této diplomové práce je identifikovat problémy začínajících 

učitelů primární školy v interakci se ţáky, moţnosti řešení problémových 

situací a předcházení jim. Měla by slouţit jako materiál pro začínající učitele, 

kteří chtějí eliminovat vlastní chyby v interakci se ţáky a zlepšit tak výchovnou a 

tím i výukovou situaci ve třídě. 

 Tématu se věnuji proto, ţe sama v září nastoupím do praxe a problémy 

mojí interakce se ţákem se budou promítat jak do chování, tak učení ţáků. 

V teoretické části se zaměřím na kázeň, řízení třídy a etiku učitelského 

povolání. Jde o zkoumání, jak dosáhnout u ţáků vnitřní kázně, aby nebyl třeba 

vnější tlak učitelovy autority. 

 V empirické části se zaměřím na srovnání interakce začínajících a 

zkušených učitelů se ţákem. V rámci toho bych chtěla zjistit, zda činí kázeň a 

vůbec interakce se ţákem začínajícím učitelům větší problémy neţ zkušeným, 

nebo zda rizikové faktory v interakci platí obecně.  



8 

 

Teoretická část 

1. Začínající učitel – vymezení zkoumané oblasti 

Cílem této kapitoly je projednat, kterými začínajícími učiteli se budeme 

v této práci zabývat. V rámci toho uvaţujeme o věku, vzdělání, času uplynulém 

od nástupu do praxe a specifických problémech, do kterých se dostává. Dále 

bude uvedeno, co vnímáme jako sociální interakci a přístupy ke zkoumání 

interakce učitel-ţák. 

1.1 Začínající učitel  

Začínajícím učitelem rozumíme kaţdého učitele, který je na začátku své 

pedagogické kariéry, ať uţ učí na vysoké, střední nebo základní škole či 

v mateřské škole; zda má aprobaci či nikoli. V této práci však budou zkoumáni 

pouze začínající učitelé, kteří nastupují do praxe čerstvě po ukončení vysoké 

školy pedagogické. Důvod pro zúţení kategorie je ten, ţe práce má slouţit jako 

materiál pro studenty pedagogické fakulty. Převáţná většina studentů 

prezenčního studia nastupuje na vysokou školu bezprostředně po ukončení 

střední školy či v období několika let po jejím dokončení. Jejich věk hraje roli 

v přístupu k ţákům a přístupu ţáků k nim, ať uţ jde o lepší porozumění ţákům 

díky malému věkovému rozdílu, či sníţenou autoritu ze stejného důvodu. Na 

školách v některých oblastech se můţe stát, ţe bude veliký věkový rozdíl mezi 

nastupujícím začínajícím učitelem a ostatními pracovníky pedagogického sboru, 

coţ můţe způsobit značné rozdíly v pohledu na výuku. 

V definování pojmu „začínající učitel“ se literatura shoduje v tom, ţe jde o 

absolventa vysoké pedagogické školy po nástupu do praxe, liší se však 

v časovém rozmezí, ve kterém je učitel ještě pokládán za začínajícího. 

Dle Průchy et al. (2003, s. 306) začínající učitel „má příslušné 

vysokoškolské vzdělání a pedagogickou způsobilost, chybí mu však 

pedagogická zkušenost, je na začátku své profesní dráhy“. Průcha et al. (2003) 

dále upozorňuje na to, ţe období v jakém je učitel povaţován za začínajícího je 

individuální, obvykle je však stanoveno na prvních 5 let praxe. Podlahová 
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(2004) uvádí, ţe termín „začínající učitel“ je uţíván pro „označení nastupujících 

absolventů učitelských fakult“, přičemţ časové rozmezí definuje podle 

anglosaské literatury na 3-5 let a podle české literatury na 5-10 let, zmiňuje i 

existenci údajů, podle kterých je učitel zkušeným aţ po 22 letech. Šimoník 

(1995) povaţuje za začínajícího pouze učitele, který vyučuje prvním rokem. 

Pro potřeby této diplomové práce bude termín „začínající učitel“ pouţíván 

jako označení pro absolventa vysoké školy pedagogické, který je v praxi do 5 

let, jelikoţ je toto časové období obsaţeno u většiny zmiňovaných autorů. 

1.2 Sociální interakce  

Níţe zmiňovaní autoři vidí interakci jako „vzájemné působení“, přičemţ 

ve stanovení účastníků tohoto působení se různí. Vališová, Kasíková, & kol. 

(2007, s. 222) definuje sociální interakci jako „souhrn působení, styku mezi 

jedincem a jeho sociálním prostředím“, kdeţto podle Langové (1992, s. 26)  je 

sociální interakce „vzájemné působení mezi lidmi, které probíhá tak, ţe chování 

jednoho člověka se stává podnětem pro chování jiného člověka. Reakce tohoto 

druhého člověka zpětně podněcuje chování prvního člověka. Jedná se tudíţ o 

vzájemné stimulování. Reakcí rozumíme nejen chování, ale i proţívání 

člověka.“ S interakcí úzce souvisí pojmy sociální percepce (vnímání) a 

komunikace. Dle Průchy, Walterové a Mareše, (2003, s. 89) je sociální interakcí 

nejen „vzájemné působení jedinců“, ale i „skupin“ a „velkých společenství na 

sebe navzájem“. 

Pro účely této diplomové práce je důleţité, ţe interakce je vzájemné 

působení osob a skupin a probíhá nejen navenek, ale i v proţívání. V případě 

školní třídy např. učitel pokárá ţáka, který navenek přestane vyrušovat, ale do 

konce hodiny se nesoustředí, protoţe přemýšlí nad tím, ţe byl pokárán. Jelikoţ 

se tato práce zaměřuje na interakci začínajícího učitele primární školy se 

ţákem, je moţné pominout interakci velkých společenství na sebe navzájem. 

Hlavní sledovanou interakcí v tomto případě také není působení ţákovských 

skupin na sebe navzájem, pokud neovlivní interakci s učitelem. Zkoumanou 

interakcí bude učitel-ţák, učitel-školní třída. 
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1.2.1 Specifika interakce učitel-ţák 

V této části budeme zkoumat, jaká jsou specifika interakce učitel-ţák, 

jaké typy interakce převaţují a co je cílem interakce ze ţákova a z učitelova 

pohledu. Z poznatků o interakci učitel-ţák budeme v další kapitole vycházet při 

hledání nedostatků začínajících učitelů v této oblasti. 

Langová (1992) uvádí dva přístupy ke zkoumání interakce učitel-ţák, a to 

pozitivistický a humanistický. V případě pozitivistického přístupu jde o zkoumání 

formální stránky, jako je četnost interakcí a druh interakcí. Výsledkem tohoto 

zkoumání je zjištění, ţe učitel v tradiční škole je přetíţen interakcemi – 

konkrétně aţ čtyři sta interakcí učitel-ţák za vyučovací hodinu. Dále zjišťuje, ţe 

90% všech interakcí je iniciováno učitelem, pouhých 10% ţáky, přičemţ většina 

interakcí se týkala učiva, menšina potom chování ţáků. Vzhledem k učiteli 

prvního stupně je příznivé, ţe dle J. L. Goodlada (1984) (in Langová 1992, s. 

34) „U mladších ţáků učitelé pouţívají různorodějších a progresivnějších metod 

výuky a příznivějších forem interakce neţ u ţáků starších“. 

Z hlediska humanistického přístupu jde dle Langové (1992) o zkoumání 

podstaty a cílů interakce učitel-ţák. S. Delamont (1976) (in Langová 1992, s. 

34) vidí situaci ve třídě jako „zkoušku sil“, kdy ţáci a učitel usilují o to, aby ve 

vyučovací hodině prosadili vlastní zájmy. Další moţnou interakcí je „příměří“ 

(Langová, 1992, s.35), kdy obě strany tolerují drobné přestupky a nevyvíjejí na 

sebe navzájem nadměrný tlak. Ţáci, kteří mají s učiteli „příměří“ projevují 

pozitivní vztah ke škole. 

Průcha et al. (2003, s. 90) upozorňuje na fakt, ţe „učitel nepůsobí na 

celou třídu stejně, s jednotlivými ţáky jedná poněkud odlišně“. 

Z předchozího vyplývá, ţe interakce typu „příměří“ má pozitivní vliv na 

postoje ţáků ke škole, ţe interakce s učitelem se u jednotlivých ţáků liší, dále 

ţe učitelé mladších ţáků vyuţívají lepší metody a formy interakce neţ učitelé 

ţáků starších. 
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2. Nedostatky v práci začínajícího učitele týkající se interakce se ţáky 

Tato kapitola je zaměřena na problémy, se kterými se potýkají začínající 

učitelé. Pro potřeby této práce budou vybrány pouze problémy, které se týkají 

interakce učitele se ţáky – budou tedy opomenuty problémy s administrativou, 

dojíţdění, výše platu, časová náročnost apod. 

Šimoník (1995, s.33) představuje nedostatky v práci začínajících učitelů 

podle Klementa (1969, s. 176) např.: „nízká úroveň jazykového vyjadřování“, 

„metodická neobratnost“, „nejistota při řešení výchovných problémů“, „malá 

důslednost a společenské vystupování“, „potíţe se zadáváním úkolů“. 

Kalhous (in Šimoník, 1995, s. 33) zjistil, ţe mladým učitelům činilo potíţe: 

„zvládnutí ţáků po stránce kázeňské, získávání autority, uplatňování 

aktivizačních metod“, „správná formulace učebních úloh“, přizpůsobení 

vyučování věku ţáků. Neměli zaţité návyky k „provádění jednotlivých 

pracovních technik a postupů“. 

Pařízek (1988, s. 36) (in Šimoník, 1995) řadí mezi nejčastější problémy 

začínajících učitelů: „zvládnutí třídy, udrţení kázně a pozornosti ţáků, 

aktivizace třídy, komunikativní dovednosti, vystupování před třídou, spisovná 

mluva, správná formulace otázek a přesnost vyjadřování, kontakt se ţáky a 

vhodný přístup k třídě, přijetí role učitele“ a také problémy s „reakcí na chyby a 

dotazy ţáků“. 

Miklovič (1974) (in Šimoník, 1995) upozorňuje na tyto obtíţe začínajících 

učitelů:  málo vychovávají, více předávají poznatky, dávají ţákům 

nesrozumitelné či příliš obecné pokyny, vyjadřují se nesprávnými termíny. 

Nekontrolují porozumění ţáků, často mají tendenci přednášet a uţívat metody, 

při kterých je ţák pasívní. Neuvědomují si, ţe jejich chyby v organizaci 

vyučování či nespravedlivé hodnocení způsobují výchovné problémy jako je 

nepozornost, či ztráta iniciativy ţáků. Nepřikládají dostatečný význam vlivu 

hlubšího poznání svých ţáků na jejich výsledky. 
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Šimoník provedl v letech 1990-1992 šetření na vzorku 141 dotazovaných 

začínajících učitelů 2. stupně, z nichţ 60-75 % dotazovaných mělo problémy 

s motivací, udrţením kázně a pozornosti, činila jim potíţe diagnostika ţáků. 

Šimoník (1995) vidí v těchto jevech souvislosti, jelikoţ nedostatek poznání ţáků 

a motivace způsobuje nekázeň. Mezi dalšími problémy se objevily tyto: „potíţe 

s adekvátní reakcí na nečekaný vývoj vyučování“ 56,7 %, „problémy s aktivizací 

ţáků, řešením kázeňských přestupků“ 55,3 %, „s výchovnou stránkou 

vyučování, s překonáváním tradičního důrazu na pouhé vzdělávání“ 53,2 %. 

Kyriacou (1996), který zkoumal klíčové dovednosti učitelů, upozorňuje na 

tendence začínajících učitelů naduţívat humor a kamarádský přístup, které 

sniţují učitelovu autoritu a zvyšují riziko nekázně ţáků. 

Začínající učitelé mívají často potíţe s kázní a neuvědomují si, které 

příčiny k ní vedou, jako například nesrozumitelné instrukce, nespravedlivé 

hodnocení, nízká motivace, nevhodný přístup k ţákům, výukové metody při 

kterých je ţák pasívní. Neví si rady s aktivizací ţáků, jejich diagnostikou či 

individuálním přístupem. V neočekávaných situacích je pro ně nesnadné 

adekvátně zareagovat. 

3. Specifika kázně ve třídě začínajícího učitele primární školy 

Podstatnou podmínkou úspěšnosti výuky, která činí začínajícím učitelům 

potíţe, je udrţení kázně ve třídě. Rozdílem mezi učitelem prvního stupně a 

učiteli druhého stupně je nejen věk ţáků, ale také fakt, ţe učitel primární školy 

učí ve své třídě většinu předmětů. Mezi výhody neustálého kontaktu se stejnými 

ţáky patří hlubší poznání ţáků, v případě dobře zvládnuté třídy i kázeň. 

Nevýhodou je, ţe pokud je třída neukázněná, není z ní úniku. Zatímco učitel 

druhého stupně po hodině v problémové třídě jde učit do třídy jiné, učitel 

prvního stupně v dané třídě setrvává po celý týden. 

 V této kapitole budou rozebrány pojmy kázeň, ukázněný ţák, nekázeň, 

šikana učitele, problémový ţák a problémová třída. 
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Jako první bude definován pojem kázeň a zároveň s ním uvedena 

představa ukázněného ţáka. Průcha, et al. (2003, s. 98) definuje kázeň jako: 

„vědomé, přesné plnění zadané sociální role, stanovených úkolů, určených 

činností, spojené s respektováním autority“. Bendl (2004, s. 38-39) definuje 

kázeň jako: „vědomé dodrţování zadaných norem“, přičemţ školní kázeň 

specifikuje jako: „vědomé dodrţování školního řádu (eventuelně pravidel 

chování ve třídě) a pravidel (pokynů) stanovených učiteli, popř. ostatními 

zaměstnanci školy.“ Podle Kalhouse a Obsta (2009, s. 387) nespočívá kázeň 

pouze v dodrţování společenských a školních pravidel, ale i ve spolupráci 

s učitelem a podílení se na „vytváření příznivého sociálního prostředí“. 

Pro potřeby této diplomové práce je moţné kázeň definovat jako vědomé 

dodrţování školních i společenských pravidel a plnění zadané sociální role. 

Z obecného pohledu na kázeň přejděme k pohledu na kázeň ve vztahu 

k ţákovi jako jednotlivci. Bendl (2004) uvádí, jak by podle něj měl vypadat 

ukázněný ţák. Jde o ţáka, který vědomě a aktivně dodrţuje stanovená pravidla, 

konflikty s učitelem i spoluţáky řeší kultivovanou formou. Nejde pouze o pasivní 

kázeň, o slepé dodrţování norem, či o kázeň podmíněnou přítomností 

nadřízené osoby. Ukázněný ţák rozumí pravidlům i jejich důleţitosti, umí se 

v případě nutnosti vzepřít tlaku spoluţáků – např. zastat se někoho či odepřít 

účast na nevhodném chování. Otázkou pro tuto práci zůstává, jak má začínající 

učitel ţáky k ukázněnosti vést. 

Z předchozího odstavce víme, co se vyţaduje od ukázněného ţáka, dále 

se podíváme na nekázeň a její formy. Bendl (2004, s. 42) tvrdí, ţe pohled na to, 

co je a není nekázeň, se stále proměňuje. Jako konkrétní příklad uvádí 

„rouhání“ a „projevy bezboţnosti“, které byly dříve povaţovány za nekázeň. 

Další jsou projevy nekázně, které přetrvávají dodnes jako „šikana, vulgárnost, 

drzost, alkohol, kouření“. Leeman (2009) se věnuje řešení nekázně podle typu: 

neklid, chování pro upoutání pozornosti, odmítání spolupráce, nadávky či 

fyzická agrese. Dle Kyriacou (1996, s. 96) jsou nejčastější „triviální“ formy 

nevhodného chování jako „přílišné povídání nebo mluvení bez vyvolání; 
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hlučnost (jak verbálního charakteru, například pokřikování na jiného ţáka, tak i 

neverbálního charakteru – jako například lomození pomůckami, nábytkem 

apod.); nevěnování pozornosti učiteli; neplnění zadaných úkolů; bezdůvodné 

opuštění svého místa; rušení ostatních ţáků; pozdní příchody do hodiny“, méně 

časté pak bývají závaţnější formy nekázně např. „slovní agrese vůči jinému 

ţákovi, sprostá mluva, drzost, neposlušnost, odmítání podřídit se autoritě, 

poškozování vybavení školy, fyzická agresivita“. Rozvíjející se technologie 

umoţňuje zcela nové projevy nekázně jako natáčení učitele telefonem. V této 

souvislosti se čím dál častěji hovoří o „šikaně učitelů“ či „syndromu týraného 

učitele“. (Tůmová a další 2009) 

Lovasová (in Tůmová a další, 2009) uvádí, ţe šikanou učitele je jakékoliv 

ţákovo dlouhodobé chování, jehoţ účelem je učiteli „ublíţit“ nebo jej „zastrašit. 

Za šikanu můţe být povaţován i jednorázový čin, pokud je velmi agresivní. 

Dalším znakem šikany je manipulace agresora s obětí – např. provokace učitele 

k činům, které nepřísluší jeho formální roli. Následné nahrávání telefonem 

umoţňuje videozáznam zveřejnit a dále učitele zesměšňovat. Šikana pomocí 

internetu bývá označována termínem „kyberšikana“.  Např. Youtube je velkým 

zdrojem různých školních videí, z nichţ některá jsou namířena přímo proti 

učiteli jiná pouhým záznamem toho, co se děje v hodině:  

*záznam učitele ve výuce s následnými komentáři 

Na záznamu nazvaném „ucitel si nevi rady“ je učitel píšící na tabuli, 

přičemţ ţák (pořizovatel videa) dabuje předpokládaný myšlenkový proces 

učitele s důrazem na bezradnost.  

*provokace, následná reakce učitele  

**snaha převést situaci ve vtip 

 Příkladem dané situace je video s názvem „vlaštovkou útok na učitele“, 

kde učitel vejde do třídy a je zasypán papírovými vlaštovkami. Pedagog reaguje 

házením některých vlaštovek zpět se slovy „Tak koho si vyvolám?“. Autor 
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incidentu následně bez jakéhokoliv pokynu učitele jde k tabuli a vlaštovky 

sesbírá. 

**ignorace 

„Skok z okna v hodině“ zachycuje ţáka, který uprostřed hodiny vyskočí 

z okna, aniţ by učitel cokoliv zaznamenal. Následně se dveřmi vrací zpět do 

hodiny. Učitel se nad tím nepozastavuje, dál prochází třídou a opakuje, aby ţáci 

měli „výsledky dvakrát podtrţené“. 

**řev 

Ukázkou můţe být video s názvem „nasranej učitel medni (šuplík ušatej) 

shirty teacher“, ze kterého není jasné, co učitele rozčílilo, nicméně 

z nekvalitního záznamu lze rozeznat „Uţ mě neser! Co si myslíš? Šuplíku 

ušatej!“ nebo slovenské video „Ţiak vs. Učiteľka“, které je dvou a půl minutovým 

záznamem konstantního řevu učitelky na odmlouvajícího ţáka. 

**facky a jiný zpětný fyzický útok 

Ve videu „ČR - Ředitel školy zfackoval ţáka (Teacher puch / hit student)“ 

učitel napomíná ţáka, následně ukáţe na ţákovy věci na zemi se slovy „To si 

snad sloţíš, ne?“. Ţák odvětí „Sám si to sloţíš šmejde.“. Učitel s výkřikem 

„COŢE?“ strčí do ţáka a dá mu facku. Ţák s komentářem „Já nevim, proč bych 

to skládal.“ odchází ze třídy. 

* kontaktní způsob zesměšnění učitele 

Další záznam s názvem „šikana“ byl uveřejněn na Zkouknito, původně 

pochází z tv nova a zachycuje učitele, kterého ţáci obklopí tak, aby nemohl 

uniknout, načeţ mu nasadí na hlavu odpadkový koš. 

 Z uvedených nahrávek lze vidět škálu natáčení učitelů od „legrace“ aţ po 

plánované zesměšnění učitele. V zahraničí jsou známé i případy, kdy došlo 

k zabití učitele ţákem. 
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K rychlejšímu šíření fotek a videí přispívají webové stránky a sociální 

sítě. Na webu http://oznamkujucitele.cz/ nebo na facebooku ţáci sdílí fotografie 

a komentují jednotlivé učitele. Nezřídka se objevují uráţlivé poznámky na 

témata učitelův styl výuky, vzhled, styl oblékání, inteligence, či pouhá sprostá 

slova. Na druhou stranu je třeba říct, ţe se touto cestou šíří i videa 

z povedených hodin a fotografie oblíbených učitelů s pochvalnými komentáři. 

Ve srovnání se staršími generacemi, které psaly, ţe „učitelka je kráva“ na lavici 

či na zeď, kde si poznámku mohl přečíst omezený počet osob, má současná 

generace nástroj k zesměšnění svého učitele hned po celé republice. 

Problém šikany učitelů zatím nebyl zkoumán na prvním stupni základní 

školy a není tedy známo, do jaké míry se týká ţáků mladšího školního věku. 

Z vlastní zkušenosti a zkušeností svých přátel je mi znám jen jediný případ, kdy 

ţákyně páté třídy zamkla svou mladou učitelku v šatně a tam ji zbila. Ostatní 

případy chování namířeného proti učiteli se objevily aţ na druhém stupni či 

střední škole – pro ukázku vyberu jen některé: 

* nastrouhaná oranţová křída na učitelově ţidli, aby si zabarvil kalhoty 

* schování celé třídy před učitelem, aby si myslel, ţe se výuka koná v jiné třídě 

* výměna učitelovy polstrované ţidle za dřevěnou ţákovskou ţidli 

* neustálý oční kontakt celé třídy s učitelem, aby měl pocit, ţe ve třídě je na něj 

něco nachystáno (i kdyţ není) 

* nasměrování meotarů ke dveřím tak, aby vstupujícímu učiteli svítily do očí a 

on nic neviděl 

* drzost k učiteli: „co to máte na sobě“, „si stará jak rašple“ 

* záměrné posouvání nástěnek a předmětů na učitelském stole ve třídě učitelky, 

která kaţdou hodinu kontroluje, zda má rovně nástěnky a propisky  

Začínající učitel znalý rizik z vlastních ţákovských let na druhém stupni 

můţe vcházet i do třídy na prvním stupni s obavami a předsudky. Vnitřní strach 

http://oznamkujucitele.cz/
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pak můţe způsobit jeho podvědomé nepřátelské chování k ţákům, čímţ 

nepříjemné situace ve výuce vyvolává. 

Oproti druhému stupni jsou ţáci prvního stupně většinou menší neţ 

učitel. Nastupující začínající učitel můţe být sice mladý, přesto je však věkový 

rozdíl mezi ním a ţáky větší, neţ je mezi ţáky a začínajícími učiteli na druhém 

stupni. Od mladších ţáků se také očekává, ţe budou mít k učiteli větší respekt 

neţ ţáci v pubertě; zejména ţáci prvních tříd mívají paní učitelku velmi rádi. 

Nevýhodou mladších ţáků z hlediska kázně je, ţe přes svou vůli chovat se 

vhodně mohou být neklidní, protoţe fyzicky nevydrţí v klidu celou vyučovací 

hodinu. Pro některé ţáky můţe být dokonce obtíţné pochopit pokyn učitele. 

Kázeň je záměrné a vědomé dodrţování pravidel. Ukázněným ţákem 

rozumíme jedince, který kázeň dodruţuje aktivně – tzn. nevyrušuje, 

spolupracuje, odmítá se účastnit nevhodného chování, je ochoten zastat se 

poniţovaného apod. Nekázní naproti tomu rozumíme nedodrţení stanovených 

pravidel či neuposlechnutí učitele. Závaţnost nekázně se pohybuje od šumu ve 

třídě, přes odmlouvání, odmítání pracovat, nadávání aţ po fyzickou agresi. 

Nejběţnější bývají méně závaţné formy nekázně jako hluk, nepozornost a 

neplnění úkolů; méně časté bývají závaţné formy nekázně, mezi něţ patří 

slovní i fyzická agrese, odmítání podřídit se autoritě a poškozování majetku 

školy nebo ostatních ţáků. Většina závaţnějších forem nekázně se objevuje aţ 

na druhém stupni včetně šikany a kyberšikany učitele. Na prvním stupni tento 

problém nebyl zatím zkoumán, není proto moţné jeho výskyt potvrdit nebo 

vyloučit. Postavení začínajícího učitele prvního stupně ve sjednávání kázně lze 

srovnat jednak se začínajícím učitelem druhého stupně, jednak se zkušeným 

učitelem prvního stupně. Proti zkušenému učiteli nemá začínající učitel návyky 

potřebné pro zvládnutí kázně, opírá se pouze o své teoretické poznatky, jeţ 

někdy pro jednotlivý neúspěch příliš brzy zavrhne. Proti začínajícímu učiteli 

druhého stupně má učitel prvního stupně výhodu ve větším věkovém rozdílu a 

v náklonnosti ţáků, nevýhodou je obtíţnější formulace poţadavků tak, aby je 

ţáci pochopili. 
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4. Problémový ţák a těţko zvládnutelná třída 

Na úvod kapitoly bych chtěla zdůvodnit pouţití termínu „problémový ţák“, 

jelikoţ si uvědomuji, ţe není zcela korektní. Důvodem jsou názvy publikací, ze 

kterých budu vycházet v následujícím textu a to Langerův „Problémový ţák na 

prvním stupni základní školy“ a „Učitel a problémový ţák“ Marie-Thérèse Auger 

a Christiane Boucharlat. Uvedení autoři ve svých publikacích termín 

„problémový“ uţívají a proto se jej budu drţet. Rogers (2009) uţívá termín 

„challenging children“, přičemţ překlad slova challenging – náročný, drzý, 

vzdorný – nepokrývá celý význam termínu „problémový ţák“. Problémovými 

ţáky se budeme zabývat proto, ţe v jejich chování nejde o jednorázové projevy, 

které by bylo moţné napravit ihned, ale je nutné na nich pracovat dlouhodobě. 

Pod pojem problémový ţák nespadá pouze ţák, který je neukázněný, ale 

i ţák, který činí práci učitele obtíţnou jiným způsobem. Auger a Boucharlat  

(2005, s.11, s. 14) z dotazování 115 začínajících učitelů získali informace o 

tom, jaké ţákého ţáka by vidí jako problémového. Jsou jimi: „ţák, který 

vyrušuje při hodině – je neklidný, konfliktní, agresivní, provokuje“, dále pak „ţák, 

který odmítá pracovat“. Langer (1999, s. 9) charakterizuje problémové děti jako 

děti s „nápadností v chování a prospěchu“, čímţ mezi problémové zahrnuje i 

neprospívající ţáky, dále v případě první třídy ţáky pro školu nezralé. Jako 

další kategorie neprospívajících ţáků označuje ţáky s poruchami chování, se 

záchvatovými onemocněními, neurózami, mentálně opoţděné apod. V této 

práci opomineme faktory, které nemůţe sám učitel ovlivnit (onemocnění apod.), 

protoţe k nim potřebuje pomoc asistenta či poradny. 

Nejprve se podíváme na ţáky, jejichţ neprospěch je zaviněn školou. Za 

jednu z příčin neprospěchu ţáků povaţuje Langer (1999, s. 130) „nerozvinuté 

pedagogické schopnosti a dovednosti začínajících učitelů“, další příčinou můţe 

být změna školy, rozdílné působení rodičů a školy, nevyhovující učebnice. 

Langer (1999, str. 131) upozorňuje na tendence nezkušených učitelů 

k přednášení. Doporučuje, aby učitel propojoval „vztahy mezi jevy“ a vyuţíval 

„názornosti“. Nedostatky způsobené rozpory mezi rodinou a školou je třeba 
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vyřešit spoluprácí rodiny a školy – učitel má dát rodiči najevo, ţe nejde o 

„souboj“ o to, kdo za co můţe, ale ţe je třeba společnými silami dosáhnout 

stejného cíle ve prospěch dítěte. Ve škole, kde je učitel tlačen pouţívat 

učebnici, která ţákům nevyhovuje, je několik moţností řešení. Harmer (2007) 

navrhuje učebnici doplnit dalším materiálem nebo činnostmi, vyřadit nevhodné 

úkoly nebo je nahradit vlastními, případně části učebnice vyuţívat dle vlastního 

uspořádání. 

Neukázněnými ţáky se budeme zabývat v kapitole 6. Ţák, který je pro 

školu nezralý a nedostane odklad školní docházky, znamená pro učitele 

náročnější přípravu na výuku z hlediska individualizace úkolů a poţadavků. 

Školní docházka pro takového ţáka můţe být celkově velkou zátěţí. 

Pokud potíţe nejsou jen otázkou jednotlivců, bývá podle Auger a 

Boucharlat (2005, s. 29) učiteli pouţíván výraz „problémová třída“. Rogers 

(2009) označuje takovou třídu „the hard to manage class“ neboli těţko 

zvládnutelná třída. Oba uvedené termíny se překrývají, budeme je tedy 

pouţívat synonymně. Rogers (2009) píše, ţe problémová třída vzniká, pokud 

jde o více neţ jednoho či dva problémové ţáky (pravděpodobně nemyšleno 

doslova, ale spíš jako blíţe neučený vyšší počet). Auger a Boucharlat (2005, s. 

14) zjistily, ţe učitelé charakterizují problémovou třídu takto: „třída, kde se ţáci 

spolu baví a odmítají pracovat, nebo pasivní a apatická třída“. Ranjard (in Auger 

a Boucharlat, 2005, s. 13) tvrdí, ţe v problémové třídě nejde jen o zvýšenou 

hladinu hluku, ale o hluk takový, při kterém jiţ není moţné dále pracovat. Podle 

něj nejde o chování namířené proti učiteli, ale o „skrytou formu záškoláctví“. 

Rogers (2009) povaţuje za nejčastější příčinu vzniku problémových tříd 

jejich první týden ve škole. V prvním týdnu očekávají ţáci nové situace a nová 

pravidla, pokud je učitel v tomto týdnu nezavede, získávají ţáci budou postupně 

rozvíjet nevhodné chování od malých přestupků aţ po velké. Dalším faktorem 

zvyšujícím nevhodné chování třídy je, pokud je třída, která je jiţ známá jako 

„problémová“, přidělena začínajícímu učiteli. Auger a Boucharlat (2005) vidí za 
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„problémovým“ chováním ţáků kromě nedostatků v pravidlech také ekonomické 

a sociální aspekty současné společnosti jako jsou: 

* změny ekonomické úrovně – pochybnosti o potřebnosti vzdělání 

* nevyrovnaná rodina – ať uţ finančně či vztahově nestabilní 

* kult mládí – dospělí se snaţí vypadat a chovat mladě, mladým lidem 

chybí úctyhodný vzor 

Z uvedených aspektů se učitelovy práce dotýká hlavně ten poslední. 

Učitel má vystupovat jako vzor a nesnaţit se stát „jedním ze ţáků“, ne však jako 

vzor vzdálený a nedostiţný, ale také ne jako vzor nehodný následování. 

Pokud je zvládnutelnost třídy způsobena narušenými vztahy ve třídě, měl 

by učitel uskutečnit kroky ke zlepšení klimatu třídy. Viz kapitola Klima třídy. 

Podle Auger a Boucharlat (2005) je důkazem toho, ţe problém spočívá ve třídě 

jako skupině a ne v jednotlivých ţácích fakt, ţe v případě, ţe zdánlivě 

problémový ţák opustí, jeho roli převezme ţák jiný (např. roli třídního šaška). 

Problémový ţák a těţko zvládnutelná třída představují komplikace i pro 

zkušeného učitele. Rizikem v práci začínajícího učitele je, ţe pokud ještě dobře 

nezná své zkušenější kolegy, můţe mít obavy zeptat se na radu, protoţe to 

povaţuje za projev vlastní neschopnosti. Čím déle vyhledání pomoci odkládá, 

tím více nesnáze narůstají. 

Pokud je ţák často neukázněný nebo neprospívá, bývá učiteli vnímán 

jako „problémový“. Příčinami vzniku nekázně se zabývá následující kapitola. 

Mezi důvody neprospěchu patří nezkušení učitelé, nevhodné učebnice či 

rozpory mezi působením rodiny a školy. Třída s vyšším výskytem hluku a 

nekázně je tzv. „těţko zvládnutelná“, její situaci nelze řešit pouhým odchodem 

jednoho problémového ţáka, neboť jeho roli převezme ţák jiný. Faktory 

přispívajícími k nevhodnému chování a neprospěchu jsou ekonomické i sociální 

změny jako pochybnosti o potřebnosti vzdělání, finančně či vztahově nestabilní 

rodiny a kult mládí. Je vhodné, aby se začínající učitel ohledně časté nekázně a 
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neprospívajících ţáků včas poradil se zkušenými kolegy. Z nevyhovujících 

učebnic má učitel moţnost vybrat podstatné úkoly, nevhodné nahradit svými, 

případně části učebnice vyuţívat v jiném pořadí. Rozpory v působení rodičů a 

školy lze řešit pozitivní komunikací s rodinou. Vztahy ve třídě lze upravit 

podmínkami pro dobré klima třídy. 

5. Příčiny vzniku nekázně, prevence nekázně a postup učitele při projevech 

nekázně 

 Pro učitele je důleţité znát, proč nekázeň vzniká, někdy je totiţ pouze 

projevem jiného nedostatku. Jiţ v průběhu přípravy na hodinu můţe učitel 

některým typům nekázně zabránit. Ve chvíli, kdy nekázeň nastane, je stěţejní 

vědět, jak dále postupovat. V této kapitole se budeme zabývat kromě příčin 

nekázně také problematikou odměn a trestů v souvislosti s nekázní. 

Mezi příčiny vzniku nekázně řadí Podlahová (2004, s. 97) učitele, 

činnosti v hodině, příčiny sociální, emoční a fyziologické, prostředí, či ţákovu 

osobnost. Bendl (2004, s. 83) uvádí místo příčin nekázně „kázeňské faktory“, 

z nichţ některé se částečně překrývají. Faktory dělí na „biologické“ (př. 

dědičnost) „duchovní“ (př. postoje a hodnoty), „sociální“ (př. vztahy v rodině a 

ve třídě), „biologicko-sociální“, „zdravotnicko-hygienické“ (př. hlad), „fyzikální“ 

(př. nízký tlak, vzhled třídy), „situační“ (př. popelářské auto za oknem, první 

sníh, zvuk vrtačky), „kombinované“ a „neznámé“. Zatímco Bendlovy faktory jsou 

zaměřeny na nekázeň vycházející od ţáka, dělení Podlahové zahrnuje i 

nezajímavý učitelův výklad, nevhodně vybrané či nepřiměřeně dlouhé činnosti 

atd. Bendl (2004) navrhuje rozdělení faktorů na ty, které můţeme ovlivnit a na 

ty, které nemůţeme. Učitel by měl brát v potaz faktory, které na ţáka působí, 

ale hlavně by se měl snaţit minimalizovat příčiny nekázně, které vycházejí 

z jeho přípravy či činnosti ve třídě. Pokud má začínající učitel potíţe s výběrem 

obsahu učiva a opomine přípravu na způsob provedení, je velmi 

pravděpodobné, ţe bude mít i problémy s kázní. Kyriacou (1996, s. 95) tvrdí, ţe 

pro udrţení kázně je důleţitější, aby učitel uměl „efektivně vyučovat“, neţ jeho 
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přístupy k nekázni. Jinou z příčin nekázně bývá nízká neformální autorita 

učitele. 

Jako účinné metody prevence nekázně uvádí Podlahová (2004) pozitivní 

klima třídy, motivaci a aktivizaci ţáků, průběţné hodnocení, změny prostoru, 

metod a činností, srozumitelnou formulaci poţadavků, včasnou reakci na 

nevhodné chování, pochvalu vhodného chování. Klimatem a řízením třídy se 

budeme zabývat v dalších kapitolách. 

Předcházet nekázni by měla jasně stanovená pravidla, která jsou všichni 

ţáci schopni pochopit, ať uţ se jedná o školní řád či třídní pravidla. Piaget (in 

Trpišovská; Vacínová 2006) tvrdí, ţe ţák prvního stupně je sám schopen 

poznat, co je správné a nesprávné bez ohledu na vliv učitele. Má však sklony 

upřednostňovat vlastní zájmy nad tím, co povaţuje za správné, proto je v tomto 

věku důleţité dávaj ţákům najevo souhlas či nesouhlas s jejich chováním. 

Co se týká výše uvedeného rozmáhajícího se natáčení učitelů na 

telefony, říká Liška (in Janiš, 2008), ţe „Školy mohou uţ nyní samy rozhodnout 

o tom, zda děti mohou ve školách pouţívat mobilní telefony či nikoli.“. Je tedy 

v pravomoci ředitele ve škole zakázat či jinak upravit pouţívání mobilních 

telefonů, coţ můţe výskyt nahrávek značně sníţit. 

Rizikem u řešení nekázně začínajícími učiteli je, ţe nemají s nastalými 

situacemi dostatek zkušeností, a tudíţ je pravděpodobné, ţe budou postupovat 

buď příliš přísně nebo málo důsledně. V obou případech můţe postup učitele 

zapříčinit další nekázeň. 

Podlahová (2004) navrhuje, jak by měl učitel při projevech nekázně 

postupovat. Nejprve má zjistit příčinu nekázně a pokusit se nevhodné chování 

ţáka změnit k lepšímu, zároveň projevit zájem o ţáka a vyslechnout jeho 

interpretaci situace. Dalším stupněm je výstraha, čímţ můţe být přiblíţení 

učitele k vyrušujícímu ţákovi nebo oční kontakt s ním, změna intenzity hlasu. 

Pokud jde o nekázeň více ţáků najednou, můţe to být signál ke změně činnosti. 

V případě, ţe ţák na výstrahu nereaguje, následuje trest. Účinné mohou být 
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pochvaly za správné chování. Swainston (2007, s. 39) doporučuje „catch them 

being good“ neboli přistihnout ţáka při ţádoucím chování.  

Gairns (in Bendl 2004) navrhuje učitelům, aby před řešením kázeňské 

situace uvaţovali nad tím, jak často se objevuje a jak dlouho trvá, jak působí na 

ostatní, jaká je míra daného chování, co je příčinou a za jakých okolností 

situace nastala, zda se chování opakuje i v jiných situacích a jestli je toto 

chování běţné pro ţákovu věkovou skupinu. Pro konkrétní představu – učitel 

bude postupovat jinak u vyrušujícího ţáka, který vyrušuje pravidelně kaţdou 

hodinu a jeho cílem je upoutat na sebe pozornost; jinak u zakřiknutého ţáka, 

který většinou sotva promluví a zrovna chtěl spoluţákovi vysvětlit, kterým 

úkolem má pokračovat. 

V postupu řešení nekázně se Kyriacou (1996, s. 110) shoduje 

s Podlahovou (2004), hlouběji se však zabývá účelem trestů, a to „odplata, 

odstrašení a náprava“. Vyjadřuje ideu, ţe trest je zaslouţený a odrazuje 

původce i přihlíţející od opakování nevhodného chování. Z účelu trestu vyplývá 

i podstata a uţívání trestů. Podle Kyriacou (1996) by trest měl být pro ţáka 

nepříjemný s čímţ souvisí i četnost trestů. Ţáci, kteří jsou trestáni často, se na 

tresty adaptují a běţné tresty jiţ pro ně nepředstavují nepříjemnost. („Klidně mi 

dejte poznámku, stejně uţ jich mám milion.“ „Tak mi dejte pětku z práce 

v hodině, mně je to jedno.“) Výhodou je, pokud ţák chápe důvod i míru trestu. 

O škále trestů „od nesouhlasu učitele přes horší známku aţ třeba 

k vyloučení z některých pro ţáka přitaţlivých aktivit“ píší Vališová a Kasíková  

(2007, s. 240), ţe je třeba vyuţít trest odpovídající chování, za které je ţák 

trestán. Jako příklad uvádí „vyhýbám se činnosti při vyučování – dokončuji práci 

o přestávce“. Z tohoto pohledu jde o trest, který napravuje, co ţák způsobil; 

tedy třeba i opravení školního majetku, který poškodil. 

Kyriacou (1996) uvádí mezi typy trestů například sloh na téma ţákova 

prohřešku, odepření výhody jako výběr místa k sezení či účast na oblíbené 

mimoškolní akci, varování, dočasné vyloučení ţáka z hodiny – na chodbu 

apod., zdrţení ţáka po škole. Zajímala jsem se o právní pohled na nechávání 
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ţáků „po škole“. Podle Poradny (2011) na Portálu o školství a vzdělávání není 

pojem „po škole“ v zákoně pouţit. Je však stanoveno, ţe „Organizace výchovy 

a vzdělávání a zajištění provozu školy je obecně v kompetenci ředitele školy, 

tedy i situace, kdy by měla probíhat výchova a vzdělávání mimo výuku 

stanovenou rozvrhem hodin.“. Kyriacou (1996) se dále zmiňuje o informování 

ředitele či rodičů, coţ spojuje s nebezpečím nálepkování ţáka. Podle 

Swainstona (2007) je nutné, aby učitel za dobré či špatné označil ţákovo 

chování, nikoliv ţáka. U menších přestupků se doporučuje uţívat trest postupný 

jako např. čárky či puntíky, jejichţ určité mnoţství bývá převedeno na jiný trest 

(poznámka). Nebezpečí pro začínající učitele vidí Kyriacou (1996) v jejich 

iluzích o účinnosti trestu, které způsobují jejich naduţívání. Varování má podle 

Rogerse (2004) slouţit k upozornění ţáka na to, ţe má na výběr, jak se dál 

chovat – můţe se chovat správně, nebo můţe pokračovat v nevhodném 

chování a být za něj potrestán. 

Jak Kyriacou (1996), tak Harmer (2007) doporučují učitelům zůstat při 

řešení nekázně klidní. Ve chvíli rozčílení reaguje učitel i ţák nepřiměřeně 

situaci. Podle Bendla (2004) je podstatné, aby učitel věřil v ţákovy moţnosti 

chovat se správně. V neposlední řadě je učitelova ujasněná představa o kázni, 

ke které chce své ţáky vést (Vadí nebo nevadí, ţe ţáci v hodině opouštějí své 

místo, mluví bez vyvolání…?). Dobré je vést ţáky k sebekázni a přijetí 

odpovědnosti za vlastní chování. Ve chvíli, kdy je dítě trestáno či odměněno, je 

nutné, aby znalo důvod proč, jinak se odměna či trest míjí účinkem. Odměny i 

tresty mají být přiměřené, není výhodné, aby si učitel vyplýtval nejvyšší odměnu 

nebo nejtvrdší trest a neměl kam stupňovat. Spravedlivý učitel má při řešení 

přestupků zohledňovat i individuální zvláštnosti ţáků a situací. Pokud se 

nekázeň týká celé třídy, navrhuje Porter (2006) „class meetings“ neboli setkání 

třídy a společnou diskusi o řešení problému. Učitelé a rodiče by v zásadních 

kázeňských otázkách měli být za jedno, jinak se ocitají v pozici, kterou Bendl 

(2004, s. 223) označuje jako „plavce, který plave proti proudu řeky“.  

Podlahová (2004, s. 98, 99) zmiňuje také „administrativní tresty“, mezi 

něţ řadí „veřejné napomenutí, oznámení rodičům, důtka třídního učitele, důtka 
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ředitele, sníţená známka z chování, vyloučení ze školy (pozn. na základní škole 

nelze) předání přestupku policii“. Příkladem situace, kdy je nutné podat trestní 

oznámení je výše zmiňovaná šikana učitele (Tůmová a kol., 2009) či ublíţení na 

zdraví někomu ze spoluţáků. 

Porter (2006) a Kyriacou (1996) se shodují v tom, ţe tresty pouze 

potlačují nevhodné chování, neukazují však ţákovi chování vhodné. Nekázeň 

se můţe opakovat, přestoţe ţák ví, co dělat nemá, protoţe neví, jaké vhodné 

chování se od něj očekává. Např. výrok učitelky „Říkala jsem vám, ţe mi to 

nemáte dávat na stůl!“ sice odradí ţáka od poloţení věci na stůl, nicméně 

zůstává bezradný, protoţe neví, kam ji dát. Kyriacou (1996, s.111) uvádí 

některé další nevýhody vyuţívání trestů: 

„* vytvářejí nevhodný model mezilidských vztahů; 

* vyvolávají úzkost a odpor (zášť); 

* jejich účinek má charakter krátkodobého „počátečního šoku“; 

* vedou ţáky k tomu, aby si vytvářeli strategie, jimiţ se vyhnou tomu, aby byli 

„chyceni“; 

* neřeší příčiny neţádoucího chování; 

* soustřeďují pozornost na neţádoucí chování. “ 

Opačným pólem k trestům jsou pochvaly a odměny, jejichţ pouţití stejně 

jako u trestů nemá jednoznačné dopady. Odměny mají pozitivní účinek pouze 

v případě, ţe jsou uţívány v přiměřené míře a frekvenci. Příliš časté pouţití 

odměny má za následek přesycení – odměna pro ţáka přestává být atraktivní a 

mít na něj vliv. Další neţádoucí situace, která můţe nastat při naduţívání 

odměn, je, ţe ţák začne odmítat spolupracovat, pokud není odměněn. Čapek 

(2008) upozorňuje na opačný efekt pochvaly ve chvíli, kdy je příliš intenzivní – 

ţák má pocit, ţe jej učitel podceňuje. Jak tresty, tak odměny by měly následovat 

co nejdříve po činu s nimi spojeném, aby došlo k propojení souvislosti chování 

a následku. Čáp a Mareš (in Čapek, 2008) rozdělují odměny do kategorií 

spojených s emocemi, věcmi a činnostmi – příklady jsou učitelův úsměv, 
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nálepka a návštěva kina. Gage a Berliner (in Čapek, 2008, s. 44) uvádějí, ţe 

„Odměňovat se má za činnost, ne za uposlechnutí příkazu“, a ţe je potřeba 

odměňovat i postupné přibliţování se k cíli. Ţák, který dříve vyrušoval 

v průběhu celé vyučovací hodiny a nyní vyrušuje jen někdy, sice stále nedosáhl 

ukázněnosti, která se vyţaduje od ostatních, ale udělal velký pokrok, ve kterém 

je třeba jej podpořit. 

Obecně je třeba, aby trest splňoval funkci trestu, tj. potlačení 

neţádoucího chování, a odměna plnila funkci odměny, tj. podpoření ţádoucího 

chování. 

Příčiny vzniku nekázně mohou být různé od ţákova temperamentu a 

momentálního uspokojení základních potřeb přes hladinu hluku ve třídě aţ po 

učitelovu schopnost vést hodinu. Předcházet nekázni má učitel efektivním 

vyučováním, aktivizací ţáků, stanovením jasných pravidel a upevňováním 

ţádoucího chování. Pokud k nekázni dojde, učitel zjistí příčiny, intenzitu, 

frekvenci a okolnosti, z čehoţ vyvodí důsledky. V některých případech se učitel 

rozhodne nevhodné chování ignorovat, v jiných ihned zasáhnout. Můţe zvolit 

trest, který je přiměřený, nejlépe odpovídající povaze nekázně, za kterou je 

udělován. Učitel potřebuje odstupňovanou škálu trestů a odměn, z níţ si nesmí 

nejhorší trest a nejlepší odměnu vyčerpat příliš brzy. Ţák má vţdy vědět, za co 

je trestán a jaké vhodné chování se od něj očekává. Stejně tak má vědět, za co 

je odměňován. Hlavní rizika u začínajících učitelů jsou nevycvičená pozornost 

na zárodky nekázně, přeceňování účinků odměn a trestů a málo promyšlená 

příprava na vyučovací hodinu. Podstatné je, aby si učitel sám pro sebe urovnal, 

co povaţuje za chování ukázněné a neukázněné, jinak jeho nestejnoměrné 

reakce ţáky matou. 

6. Autorita a její vytváření 

 V této kapitole se podíváme na význam pojmu „autorita“, sloţky autority, 

budování autority a souvislost autority s výchovnými styly učitele. Dané téma 

zařazujeme do práce proto, ţe míra autority začínajícího učitele předurčuje 
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úspěšnost jeho interakce se ţáky od kázně o přestávce aţ po výkon ve 

vyučovací hodině, umoţňuje nebo brání organizaci mimoškolních akcí. 

 Podle Podlahové (2004) je autorita učitele zásadním 

předpokladem k tomu, aby ţáky něco naučil. Neţ přejdeme k rozdílům autority 

začínajícího a zkušeného učitele, pojďme se podívat, co pojem autorita 

znamená. V definici autority se autoři různí, nejčastěji však zmiňují moc a vliv. 

Průcha (2003, s. 23) vidí autoritu jako „legitimní moc“, která je „uplatňovaná 

v souladu s hodnotami těch, kdo jsou ovládáni, jim přijatelnou formou, která si 

získala jejich souhlas“. Vališová et al. (2007, s. 394) uvádí významy autority 

„všeobecně uznávaná váţnost, vliv, úcta, moc, obdiv“ a synonyma k pojmu 

autorita „vliv, dominance, řízení a kompetence“, zároveň upozorňuje na to, ţe 

význam pojmu autorita nelze redukovat pouze na negativní sloţky významu 

jako nátlak či násilí, ale je třeba vidět i funkce autority jako řízení a vedení. 

Kalhous et al. (2009, s. 398) specifikuje význam pojmu autorita na: „dobrovolné 

podřízení pravomoci učitele ze strany ţáků, rodičů a veřejnosti“. 

Pojem autorita nese také další významy, jako například vlivná organizace 

či odborník ve svém oboru. Pro potřeby této práce však bude pojem autorita 

pouţíván jako vlastnost učitele (kterou buď má, nebo nemá), která vzbuzuje 

respekt a uznání u ţáků, rodičů a veřejnosti, projevuje se tím, ţe učitel ţáky řídí 

a vede, má na ně vliv, ţáci se mu dobrovolně podřizují, ať uţ kvůli síle jeho 

osobnosti nebo jeho sociální roli.  

Z Pařízkovy (1988) analýzy se ukázalo, ţe autorita učitele je sloţena 

z mnoha částí. Mezi ně patří např. znalost vyučovaných předmětů, schopnost 

zaujmout, kvalitní slovní projev, všeobecný rozhled, dobré lidské vlastnosti, 

kreativita, znalost svých ţáků apod. Pokud některá z nich učiteli chybí, je 

moţné, ţe bude vykompenzována jinou silnou sloţkou. Konkrétně Pařízek 

(1988, s. 111) uvádí „vynikající sportovní výkon“. Neznamená to však, ţe se 

učitel smí soustředit jen na jednu část a ostatní vypustit. 

S autoritou učitele souvisí i jeho výchovný styl. Podlahová (2004) uvádí, 

ţe začínající učitelé by chtěli uţívat demokratický výchovný styl, ale často 
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pouţívají styl liberální, pročeţ si v náročných výchovných situacích neví rady a 

přejdou ke stylu autoritativnímu, coţ ţáky mate. Demokratickým výchovným 

stylem je míněno, ţe učitel ţáky řídí, ale nevyţaduje bezvýhradnou poslušnost 

na úkor názorů ţáků; je ochoten vést diskusi. Slovy Podlahové (2004, s.88) 

„Řídit výuku v demokratickém stylu znamená dát ţákům určitou volnost a přitom 

dodrţet řád.“. Liberálním je učitel, který ţáky v podstatě nevede; nechává, ať se 

věci vyřeší samy. Autoritativním je takový učitel, který vyţaduje absolutní 

podřízení ţáků své osobě; nepřipouští ţákovské zásahy do řízení. 

Podle Kyriacou (1996, s. 99) závisí budování autority učitele na: 

„vyjadřování jeho statusu, kompetentním vyučování, výkonu manaţerského 

řízení a účinném přístupu k neţádoucímu chování ţáků“. Např. v případě, ţe se 

jeden ţák chová nevhodně a učitel nezasáhne, mohou se začít obdobně chovat 

i ostatní ţáci, kteří by si to jinak nedovolili. 

Jako důleţitý moment v budování autority vidí Langová (1992) první 

setkání učitele s novými ţáky, zejména jedná-li se o první učitelovu třídu vůbec. 

Nejprve by měl ustanovit svou řídící funkci a aţ později budovat přátelské 

vztahy – obráceně to jde jen velmi těţko. První období, ve kterém ţáci 

zkoumají, jaký učitel je, nazývá „iluzí kázně“; dále nastupuje fáze experimentů, 

co si lze k učiteli dovolit. V experimentální fázi si ţáci ověřují stanovené hranice 

a následky jejich případného překročení. Začínající učitel v této fázi neobstojí 

v případě, ţe nestanoví jasné hranice, přeceňuje přátelské vztahy k ţákům (má 

pocit, ţe to pro udrţení kázně stačí), či není důsledný při vyţadování 

dodrţování stanovených norem. 

Podlahová (2004) označuje stav autority začínajícího učitele za 

zárodečný, postavený na teoretických znalostech bez upevnění v praxi. 

Náročné na uplatňování autority vidí to, ţe je uţívána okamţitě v reakci na 

náhlé situace. Vliv na autoritu začínajícího učitele má i postoj ostatních 

vyučujících k němu. 

Autoritou rozumíme vlastnost učitele, kterou můţe být váţnost, vliv, moc, 

schopnost přimět ţáky, aby se mu dobrovolně podřídili. Učitel má ze své pozice 
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autoritu formální; podle míry svých znalostí, zkušeností a schopností autoritu 

neformální. Účinnost jeho působení závisí i na výchovném stylu, který si zvolí. 

Učitel si buduje autoritu od svého prvního setkání se ţáky, kdy by měla zaznít 

srozumitelná pravidla, jejichţ platnost ţáci zpravidla ověřují pokusy o jejich 

porušení. Reakce učitele na tyto pokusy významně ovlivňuje jeho autoritu, ať uţ 

k lepšímu či k horšímu. Autorita učitele má různé sloţky, mezi které patří např. 

odbornost ve vyučovaných předmětech a schopnost zaujmout ţáky. Obtíţe 

začínajícího učitele spočívají v nejistotě a nedostatku zkušeností s řešením 

náhlých situací. 

7. Řízení třídy, třídní management 

 7.1 Organizace vyučovací hodiny, zadávání pokynů 

Součástí řízení třídy je organizace vyučovací hodiny, která dále souvisí 

se zadáváním pokynů. S ohledem na organizaci vyučovací jednotky se budeme 

zabývat zahájením, ukončením a přechody mezi činnostmi. Ujasníme si, na co 

si má učitel dbát při zadávání pokynů. 

 Schopnost učitele efektivně řídit třídu značně ovlivňuje jeho autoritu 

(Kyriacou,1996). Vališová a Kasíková (2007) povaţují frekvenci, intenzitu a 

trvání nepřijatelného chování ţáků za ukazatel učitelovy schopnosti třídního 

managementu. Učitelům doporučují, aby se zaměřili na proaktivní chování, 

čímţ eliminují značnou část neočekávaných situací ve třídě.  

Proaktivní chování učitele je známkou jeho aktivního rozhodování. 

Projevuje se „pozitivní orientací na cíl (oproti upuštění od cílů), záměrným 

plánováním (oproti nereflektovaným zvykům nebo reakcím), preventivním 

zaměřením (oproti nápravné orientaci)“. Více proaktivního chování sniţuje 

frekvenci nutnosti reaktivního chování, neboli „chování učitele, které se objeví 

v interaktivní fázi vyučování jako odpověď na neočekávané události (zejména 

negativní)“. Pokud učitel plánuje dopředu a věnuje se prevenci, má dost času 

na rozmyšlení strategií, coţ v případě, ţe musí náhle reagovat na nečekanou 

situaci ve třídě, nemá. (Vališová a Kasíková, 2007, s. 237) 
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Významný vliv na průběh vyučování i na interakce ve třídě má 

organizace vyučovací hodiny. Kyriacou (1996) zdůrazňuje, ţe pro vyučovací 

hodinu je důleţité, aby byl začátek hodiny rychlý a hladký, přechody mezi 

činnostmi plynulé, činnosti samotné vhodně časově rozvrţené a aby byla 

hodina dobře zakončena. Podlahová (2004) doporučuje v úvodní fázi hodiny 

sdělit ţákům náplň hodiny. Upozorňuje na obavy začínajících učitelů, kteří 

nechtějí vyzradit ţákům program hodiny z obavy, ţe něco nestihnou nebo 

změní. Ţákovi ale předem sdělené cíle hodiny dodávají jistotu a umoţňují mu 

lépe se v hodině orientovat. V úvodu by měl učitel ţáky k následujícím 

činnostem vhodně motivovat. 

Ohledně plynulých přechodů mezi činnostmi píše Kyriacou (1996), ţe je 

nutné rozlišit, kdy zadat pokyny frontálně a kdy individuálně. Při některých 

činnostech by totiţ učitel zbytečně přerušil činnost ţáků, kteří ještě potřebují čas 

na práci předchozí; jindy je zdrţující obcházet ţáky individuálně, kdyţ jsou 

všichni připraveni na následující činnost. Kromě způsobu zadání dalšího úkolu 

je důleţité citlivě vnímat, kdy k dalšímu úkolu přejít. Kyriacou (1996) konkrétně 

zmiňuje nevhodnost přechodu k diskusi, pokud ţáci měli příliš málo času na 

získání informací k ní potřebných. 

Ve stanovisku o plynulých přechodech se s Kyriacou (1996) shoduje 

Cangelosi (1994), který k nim doporučuje, aby si učitel zajistil pozornost všech 

ţáků, neţ zadá instrukce k další činnost; při zadávání úkolu se vyhnul 

přerušování drobnostmi jednotlivců a náhlému přeskakování mezi činnostmi. 

Harmer (2007) povaţuje za důleţité správné načasování jak jednotlivých aktivit, 

tak celé vyučovací jednotky. V případě, ţe připravené načasování nevychází, je 

na učiteli, aby zvolil, zda je důleţitější dokončit rozdělaný úkol nebo začít další. 

S přechody mezi aktivitami souvisí i rychlé rozdělení ţáků do skupin či 

přesuny např. z lavic na koberec. Pro začínajícího učitele je důleţité, aby se 

zorientoval v tom, jaké způsoby rozdělení do skupin jsou pro jeho třídu a danou 

aktivitu vhodné. Pokud potřebuje ţáky v konkrétních skupinách, měl by mít 

rozdělení připravené před hodinou. Vzhledem ke vztahům ve třídě můţe zvolit 
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rozdělení ţáků losováním, nebo podle toho, kteří ţáci chtějí pracovat spolu. 

Průběh rozdělování výrazně urychlí, pokud učitel na začátku roku věnuje čas 

učení různých způsobů rozdělování, které se později stanou pro ţáky 

samozřejmostí. 

Při individuální práci má učitel podle Cangelosiho (1994) mít efektivní 

způsob pomoci jednotlivcům. Obcházení a vysvětlování po jednom zdrţuje 

zbytek třídy. Hlavní problém je moţno řešit společně, slabší ţáky lze podpořit 

pomůckami či nápovědou spoluţáka, učitel sám se pak můţe věnovat těm, kteří 

opravdu potřebují jeho pomoc. 

Harmer (2007) doporučuje zadávat instrukce v logickém sledu a co 

moţná nejjasněji. Jako ověření, ţe ţáci instrukce pochopili, navrhuje nechat 

některého ze ţáků instrukce zopakovat vlastními slovy. Učitel také můţe nechat 

několik ţáků předvést ostatním činnost, kterou se budou zabývat. Před 

začátkem vlastní činnosti je dobré ţákům sdělit, kolik na ni mají času. Podle 

Scrivenera (2005) mají instrukce být krátké a jasné, jedna důleţitá informace 

připadat na jednu větu. Učitel nemá ţáky mást instrukcemi, které v dané situaci 

nepotřebují – můţe jim je sdělit po skončení aktivity. Instrukce by měly být jasně 

odděleny od ostatního učitelova projevu jako napomínání, rozhovor se ţáky 

apod. Před zadáváním instrukcí si učitel zjedná ticho a naváţe oční kontakt s co 

největším počtem ţáků, kde to lze, nahradí vysvětlování předvedením. Vališová 

a Kasíková (2007) zdůrazňují přizpůsobení různým kognitivním stylům ţáků – 

např. zadávat instrukce zároveň ústní formou a demonstrovat je vizuálně. 

Cangelosi (1994) vyzdvihuje schopnost učitele sdělovat ţákům podstatné 

informace a vyhnout se prázdným frázím. Ţák je nucen dávat pozor v případě, 

ţe ví, ţe kdyţ pozorný nebude, něco důleţitého mu unikne. Pouţíváním 

nadbytečných nebo nesplnitelných pokynů vytváří učitel dojem, ţe není třeba jej 

poslouchat, neboť často říká nepotřebné informace. Opakování pokynů se 

někdy můţe učitel vyhnout předem připravenými písemnými instrukcemi, do 

kterých ţáci mohou nahlíţet po celou dobu své práce. Pro často opakované 
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činnosti (diskuse apod.) navrhuje Cangelosi (1994) nejprve zavést postupy, 

které později umoţní hladký průběh činnosti (všichni znají pravidla diskuse). 

Pro hladký průběh hodiny je třeba, aby začátek hodiny byl rychlý a jasný, 

to samé platí pro přechody mezi činnostmi. Na začátku učitel ţáky motivuje a 

seznamuje s cílem. Ukončení hodiny nemá vyznít do prázdna, ale má slouţit ke 

shrnutí, reflexi a ujasnění poznatků. Učitel zadává pokyny písemně či ústně, 

hlavně však stručně, jasně a maximálně názorně. Porozumění pokynům 

kontroluje např. poţádáním některého ze ţáků o výklad pokynů vlastními slovy. 

Pokyny učitel výrazně odděluje od ostatního hovoru a nevkládá mezi ně 

nepodstatné informace, aby ţáky nutil vnímat po celou dobu. Pro některé 

činnosti se vyplatí zavést rutinní postupy, např. pro rozdělování do skupin nebo 

průběh diskuse. 

7.2 Aktivizace ţáků, výběr učebních úkolů, sledování ţáků 

V této kapitole definujeme, co je aktivizace ţáků a jak jí lze dosáhnout. 

V souvislosti s aktivitou ţáků se podíváme na výběr učebních úkolů, na důvody 

a způsoby sledování ţáků.  

Pro dosaţení výukových cílů je třeba, aby ţák byl ve výuce aktivně 

zapojen. Kyriacou (1996, s. 67) rozlišuje, kdy učitel ţáky pouze „zaměstná“ a 

kdy je skutečně „aktivně zapojí“.  Taktéţ Podlahová (2004) charakterizuje 

aktivizaci ţáků jako „vzbuzení a udrţení skutečné vnitřní aktivity ţáka“. 

Uvedené „aktivní zapojení“ ţáka závisí podle Cangelosiho (1994, s. 27) na jak 

na jeho schopnostech přijímat („čtením a poslechem“) a předávat sdělení („řečí 

a psaním“), tak na předchozích dovednostech a znalostech potřebných 

k současnému výkonu. Většina učebnic počítá na začátku se shrnutím učiva 

z minulého ročníku, opakovat je však nutné i v průběhu roku. Učitel nemůţe 

stavět na dovednostech a znalostech, které ţáci neovládají. Riziko pro 

začínajícího učitele spočívá v příchodu do třídy, jejíţ schopnosti nezná. 

Za úkol učitele povaţuje Cangelosi (1994) udrţení přirozeného zájmu 

ţáků o učení, a motivaci ţáků, kteří se o učení sami nezajímají. Nespolupráce 
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s učitelem (povídání se sousedem, přemýšlení nad svými zájmy místo zapojení 

se do výuky) bývá přirozená, proto je třeba, aby učitel ţáky ke spolupráci vedl. 

Vliv na aktivitu ţáka má jeho důvěra ve vlastní výkon, kdy sebejistý ţák vydrţí 

déle řešit problematický úkol neţ ţák, který si nevěří. Učiteli se snáze podaří 

udrţet aktivitu ţáků, pokud je učivo spojené s něčím, co je pro ţáky 

momentálně důleţité (potřebují spočítat peníze na výlet, potěšit známkou 

rodiče, oslnit spoluţáky, sami sobě něco dokázat…), nebo pokud jsou vybrané 

úkoly pro ţáky výzvou (problémové, sporné). Cangelosi (1994) mezi takové 

úkoly řadí i činnosti spojené s realitou (vytváření modelu reálné budovy, péče o 

vlastní rostlinu ve třídě…). Podle Maňáka a Švece (in Kasíková 2011) vedou 

k zapojení ţáka „aktivizační metody“ jako „projektová metoda, metody uvnitř 

skupinové práce, jako např. badatelská metoda, metody zkušenostního učení 

(záţitkové pedagogiky) aj.“. 

Učební úkoly mají být pro ţáky zajímavé a přiměřeně náročné 

(Podlahová, 2004). Obecné cíle si učitel konkretizuje tak, aby bylo moţno zjistit, 

zda jich ţáci dosáhli. Úkoly na základě daných cílů je podle Pařízka (1988) 

nutno upravit podle prostředků, které má učitel k dispozici; kromě toho musí 

učitel volit metody adekvátní zvolenému cíli. Kyriacou (1996) upozorňuje na 

fakt, ţe výkon ţáků bývá o něco niţší, neţ se od nich očekává. Pokud by učitel 

vybíral učební úkoly podle úspěšnosti předchozí v hodině, výkon by se neustále 

sniţoval. Je tedy nutné dávat ţákům neustále najevo, ţe se od nich očekává 

něco víc.  

S vnitřní aktivitou ţáka souvisí i reakce učitele na jeho potíţe či obavy. 

Ţák, který je odmítnut nebo pokárán v nevhodnou chvíli můţe ještě dlouhou 

dobu potom přemýšlet nad nespravedlností učitele, coţ odvádí jeho pozornost 

od činnosti ve vyučování. Cangelosi (1994) radí učitelům, aby ţákům 

naslouchali a projevovali respekt a podporu. Pokud ţák vyjádří nespokojenost, 

není důvod vyvolat konflikt odmítavou reakcí. Učitel má moţnost vyjádřit 

pochopení s ţákovými pocity, čímţ se postaví na stranu ţáka, ale zároveň 

připomenout pravidlo, které je třeba dodrţet. Jako ukázku takového projevu 

pochopení uvádí Cangelosi (1994) situaci, kdy ţák ţádá, aby směl na tělesné 



34 

 

výchově cvičit nepřevlečený, protoţe se mu nelíbí kraťasy, které si přinesl. 

Učitel vyjádří podporu (chápe, ţe se ţák v kraťasech necítí) a doporučí ţákovi 

příště přinést jiné, zároveň však trvá na jeho převlečení na hodinu. 

 Kounin (in Cangelosi, 1994) uvádí, ţe k ţákově aktivitě přispívá, pokud 

má učitel dobrý přehled o dění ve třídě. Tento přehled se projevuje např. 

učitelovými včasnými zásahy proti nekázni jednotlivců dříve, neţ je začne 

někdo napodobovat; při řešení nekázně zná učitel původce. Při napomínání 

ţáků záleţí podle Cangelosiho (1994) kromě slovního vyjádření také na řeči 

těla učitele – např. ve chvíli, kdy kárá ţáky slovně, ale svým tělem vysílá signál, 

ţe jim nevěnuje pozornost (je otočen k tabuli nebo je z jiného důvodu k ţákům 

zády), nemají jeho slova takovou váhu, jako kdyby na chvíli přestal ve své 

činnosti a navázal se ţáky oční kontakt. Kromě kázně doporučuje Kyriacou 

(1996) sledovat i pokrok ţáků a to z toho důvodu, ţe někteří ţáci se hlásí o 

pomoc častěji, neţ je nutné; jiní si o ni neřeknou ani v případě, ţe ji potřebují. 

Sledování ţáků je činností, kterou učitel získává přehled o dění ve třídě, 

a to nejen o zárodcích nekázně a stupni pochopení, ale i míře aktivity ţáků 

apod. Podlahová (2004) uvádí, ţe začínajícím učitelům dělá potíţe rozdělit svou 

pozornost mezi všechny ţáky, aniţ by se věnoval častěji ţákům, kteří na sebe 

více upozorňují (ať uţ spoluprácí nebo nekázní), a ostatní opomíjel. Dále 

upozorňuje na nutnost reagovat na situaci ve třídě – tzn., nestačí, ţe učitel 

vypozoruje, ţe jsou ţáci unavení, ale měl by tomu uzpůsobit průběh vyučovací 

hodiny, ať uţ změnou činností, metod, či tempa práce. Podle Scrivenera (2005) 

by učitel měl zváţit, jakým způsobem bude ţáky při probíhající aktivitě sledovat 

– zda bude procházet mezi lavicemi, pozorovat nenápadně zpovzdálí nebo se 

přímo zapojí do činnosti se ţáky. Při některých činnostech je nevhodné být 

ţákům na očích, protoţe je to svádí k tomu, aby se doţadovali pomoci učitele 

místo toho, aby se při řešení úkolu spoléhali sami na sebe. Vališová a Kasíková 

(2007) doporučují učitelům sledovat situaci v celé třídě i v případě, ţe zrovna 

jednají s jednotlivcem, a rychle reagovat na neţádoucí chování. 
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Pro aktivizaci ţáků je podstatné, aby nešlo jen o zdánlivou aktivitu, ale o 

vnitřní aktivitu. K udrţení přirozeného zájmu ţáků či motivování ţáků, kteří 

zájem o učení nejeví, jsou vhodné úkoly spojené s realitou, problémové úkoly a 

činnosti, které směřují k něčemu, co ţák povaţuje za důleţité. Důleţité jsou 

učitelovy projevy podpory, respektu k ţákům a naslouchání jim. Významnou 

sloţkou řízení třídy je učitelův přehled o dění ve třídě, ať uţ o kázni, nebo o 

výkonech ţáků. Docílit jej lze sledováním ţáků, přičemţ v některých případech 

je výhodnější mezi ţáky procházet a nabízet pomoc, v jiných ţáky pozorovat 

nenápadně. Z pozice začínajícího učitele je podstatné dobře poznat vlastní 

třídu, aby bylo moţno jednotlivé ţáky v jejich aktivitě podporovat. 

8. Klima třídy 

 Všechny interakce ve třídě jsou ovlivněny klimatem třídy. V kapitole klima 

třídy bude definován daný pojem klima (odlišen od atmosféry), uvedeni aktéři 

klimatu, zkoumán vliv klimatu na třídu a třídy na klima, rozlišeno pozitivní a 

negativní klima. Bude zkoumán vliv soudrţnosti třídy na výkon a vliv pochval a 

napomenutí na výkon. Dále budou navrţeny postupy pro ovlivňování klimatu. 

 Čáp a Mareš (2001, s. 566) charakterizují klima školní třídy jako 

„ustálené postupy vnímání, proţívání, hodnocení a reagování všech aktérů na 

to, co se ve třídě odehrálo, co se právě odehrává nebo co se má v budoucnu 

odehrát“ Důraz je poloţen na to, jak klima vidí a interpretují sami aktéři, tedy na 

„subjektivní“ aspekty klimatu, nikoli na to, jaké klima objektivně je“. Za aktéry 

klimatu přitom povaţují třídu, jednotlivé ţáky ve třídě, skupiny ţáků a učitele. 

Klima školní třídy je dlouhodobý jev, na rozdíl od krátkodobé atmosféry ve třídě. 

Různé klima vytváří jak třída, tak učitel: třída můţe být spolupracující či 

lhostejná k učení; učitel můţe vyvolávat ve třídě pocit pohody, stejně tak pocit 

strachu a nepřátelství. 

Helus (2007) uvádí, ţe interakce mezi učitelem a ţákem ovlivňuje klima 

třídy a to pak zpětně působí na učitele i ţáky. Klima třídy se promítá do toho, 

jak se ţáci a učitel ve třídě cítí, do učení ţáků a jejich výkonů. Učitel musí brát 

v úvahu, ţe vše, co se ve třídě odehrává, se děje na pozadí třídy jako sociální 
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skupiny – např. je moţné, ţe ţák bude reagovat jinak, pokud je kárán 

individuálně a ve třídě. Je třeba všímat si vztahů mezi ţáky ve třídě. 

Hrabal (in Helus 2007, s. 249, 250) doporučuje vyuţít poznatky ze 

sociometrie o vztazích ţáků ve třídě. Ve třídě se mohou vyskytovat 

„sociometrické hvězdy“, „závislí jedinci“ a „izolovaní jedinci“. Sociometrické 

hvězdy mají velký vliv na třídu nebo svou podskupinu, Hrabal (in Helus, 2007) 

proto navrhuje učitelům, aby potenciál vlivných jedinců vyuţili pro své působení 

na třídní kolektiv. 

O soudrţnosti školní třídy píše Helus (2007), ţe pokud je třída 

orientována vzhledem k učení a škole pozitivně, přispívá soudrţnost k lepším 

výkonům ţáků; v opačném případě je třída orientována negativně a ţáky, kteří 

by se chtěli učit, zesměšňuje a vylučuje ze svého středu, výsledky třídy spějí 

k horšímu.  

Hofer (in Helus, 2007) rozděluje ţáky podle vnímání učitelem do pěti 

skupin: 

* Ţáci, kteří mají výborné výsledky i výborné chování 

* Ţáci, kteří dobře zvládají učivo, ale jsou nějakým způsobem obtíţní 

(nespolupracují, jsou neukáznění atd.) 

* Ţáci, jejichţ chování je vhodné a vstřícné k učiteli; kteří však nezvládají učivo 

* Problémoví ţáci vyvolávající konflikty atd. 

* Ţáci, kteří nejsou ničím výrazní – ani v pozitivním ani v negativním slova 

smyslu, učitel o nich téměř neví 

Zařazením ţáka do některé z uvedených skupin determinuje učitel 

ţákovo chování a prospěch. Podle toho, jak učitel ţáka vnímá, tak s ním také 

jedná – vyuţívá pochvaly a projevy důvěry nebo naopak tresty a negativní 

komentáře. Nálepkováním nepřispívá učitel k pozitivnímu klimatu třídy. 
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Helus (2007, s. 255) charakterizuje negativní psychosociální klima jako 

takové klima třídy, kde většina třídy vyrušuje nebo nejeví zájem o učení a 

zároveň vylučuje ze svého středu jedince, kteří by se chtěli chovat opačně. 

Pozitivní klima je naopak takové, kde vztahy ve třídě pozitivně působí na 

chování i učení ţáků a kde se jednotlivci cítí ve svém úsilí ostatními 

podporováni. 

Jelikoţ pozitivní klima třídy napomáhá učení, je úkolem učitele takové 

klima navodit a rozvíjet. K tomu můţe dospět, pokud bude řídit dění ve třídě 

s ohledem na zájmy ţáků, bude vyuţívat činností rozvíjejících spolupráci a 

organizace výuky bude jasná a plynulá. Dále by měl reflektovat své činnosti, 

reakce a výkony ţáků; z těchto reflexí pak vycházet při plánování. K efektivnímu 

vyuţívání zpětné vazby vede i své ţáky. Příznivě na klima třídy působí i učitelův 

upřímný zájem o ţáky, jejich pokroky a potíţe, zejména pak u mladších ţáků. 

Kromě zájmu o ţáky je důleţitý i učitelův kladný vztah k učivu, které probírá – 

snáze ţáky nadchne pro předmět, ze kterého je sám nadšený. Učitel ţáky vede 

k postupnému přebírání zodpovědnosti za své učení a k sebehodnocení. 

V rámci pozitivního klimatu píše Cangelosi (1994, s. 67) o „podnikatelské 

atmosféře“, kterou charakterizuje „cílevědomost“. V takové atmosféře je moţno 

překonávat i nepříjemné činnosti, pokud za nimi ţáci vidí stanovený cíl. 

Podnikatelské atmosféře můţe prospět, pokud má učitel dobře připravený 

dlouhodobý plán a sdílí se ţáky, zda se jim daří podle něj postupovat. Podle 

Cangelosiho (1994) přispívá k vytváření příznivého klimatu, pokud jsou ţáci 

plně zaměstnáni, necítí se ohroţeni, znají standard chování, který se od nich 

očekává. 

E.B. Hurlocková (in Helus, 2007) zkoumala vliv pochval a pokárání na 

výkon ţáků v matematice. „Kritériem výkonu byl počet správných řešení.“ 

S ohledem na počet správných řešení dosahují lepších výsledků ţáci, kteří jsou 

chváleni. Ţáci, kteří jsou káráni, dosahují o něco horších výsledků neţ ţáci, 

kteří jsou chváleni. Celkově však ţáci, kteří jsou chváleni, káráni nebo jsou 

svědky pochvaly či pokárání jiných, dosahují lepších výsledků neţ ţáci, k jejichţ 

výkonům se učitel vůbec nevyjadřuje. 
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Na Hurtlockovou navázaly další výzkumy, které také zkoumaly vliv 

pochvaly a pokárání na výkon ţáka, přičemţ kritériem úspěšnosti byl čas 

potřebný k vyřešení úkolu. Výsledky byly následující: 

* Ţáci, kteří jsou chváleni, pracují rychleji 

* Ţáci, kteří sami chváleni nejsou, ale vidí učitele chválit spoluţáky, pracují 

pomaleji. 

* Ţáci, kteří jsou káráni, pracují pomaleji. 

* Ţáci, kteří nejsou káráni, ale vidí učitele kárat spoluţáky, pracují rychleji. 

Helus (2007, s. 249, 250) 

 O ovlivňování třídního klimatu píší Čáp a Mareš (2001), ţe je třeba začít 

od zjištění současného stavu klimatu a představ jednotlivých účastníků o tom, 

jakého stavu klimatu by chtěli dosáhnout. Dalším krokem bude zavést postupy 

ke zlepšení ve vybraných oblastech (vztahy ve třídě, zájem o učení, klid). Např. 

pro upevnění vztahů mezi ţáky pořádá učitel mimoškolní akce (školy v přírodě, 

návštěvy divadla, víkend pod stanem), podporuje spolupráci v hodině a citlivým 

způsobem s ţáky probírá témata mezilidských vztahů.  Zájem o učení lze 

podpořit přesahy učiva do běţného ţivota a kontakt s odborníky ve výuce 

(beseda s vybraným spisovatelem, apod.). Při vyučování podporuje učitel ţáky 

v tom, aby brali ohledy na sebe i ostatní a vytvořili klidnou atmosféru, ve které 

se mohou soustředit. 

 Klima školní třídy je proměnlivý faktor, který vzniká působením aktérů 

klimatu – ţáků a učitelů dané třídy. Interakce aktérů ovlivňují klima a to pak 

zpětně ovlivňuje další interakce. Ve třídě, kde jsou dobré vztahy mezi ţáky a 

učitelem, kde nejsou jedinci vyčlenění z kolektivu a kde je většina ochotna 

spolupracovat, hovoříme o pozitivním klimatu. Ve třídě, kde jde z učitele strach, 

ţáci si nadávají nebo se chovají agresivně, většina není ochotna spolupracovat, 

hovoříme o negativním klimatu. Úkolem učitele je přispívat k pozitivnímu 

klimatu, coţ lze např. potlačováním uráţlivého a agresivního chování ţáků 
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k sobě i k učiteli; vytvářením podmínek pro spolupráci a poznávání spoluţáků; 

mimoškolními akcemi. 

9. Profesní etika učitele 

 Jak je vysvětlována profesní etika učitele, zda mají učitelé v České 

republice etický kodex a co je povaţováno za porušení učitelské etiky bude 

objasněno v této kapitole.  

Důleţitým faktorem provázejícím interakci učitele se ţákem je profesní 

etika učitele. Jankovský (2003) definuje etiku jako „filozofickou vědu o 

správném způsobu ţivota, vycházející z racionálních přístupů a snaţící se 

nalézt, popřípadě i zdůvodnit, společné a obecné základy, na nichţ morálka 

(předmět etiky) stojí“. Profesní etiku pak „aplikuje obecná etická ustanovení“ na 

činnost pracovníků v určité profesi. Řada profesí má pevně stanovený etický 

kodex, v České republice např. lékaři a právníci, ne však učitelé. Podlahová 

(2008) vysvětluje pedagogickou profesní etiku jako „soubor etických poţadavků 

kladených na pedagogy, v souvislosti se specifikou pedagogických a 

didaktických činností, které se odehrávají v interakci učitele a ţáka“. Mezi 

takové poţadavky patří například vzájemná úcta a respekt, odpovědnost, 

spravedlnost, takt, dále pak vyhýbání se zesměšňování ţáků, podlamování 

jejich sebeúcty, poškozování fyzického a psychického zdraví. V praxi to pro 

začínajícího učitele znamená hlavně dávat si pozor na své projevy vy chvílích, 

kdy je unavený či rozčílený, aby ţáky nezastrašoval a nezesměšňoval, ani kdyţ 

se chovají neukázněně. Nepřípustné jsou také projevy rasismu. Vališová a 

Kasíková (2007, s. 23) uvaţují o ţákovi jako „klientovi“, jehoţ učitel nesmí 

poškodit. Podlahová (2008) dále zavádí pojem „mravní profil učitele“, do nějţ 

spadá, ţe učitel je vyrovnaný člověk schopný tolerance ostatních a všímavosti 

dobrých vlastností. Učitel má mít kladný vztah k dětem, ovládat svůj obor, 

k ţákům se chovat taktně a slušně.  Guggenbühl (2007) upozorňuje na 

tendence začínajících učitelů k potlačení vlastního dětského já a stavění se do 

pozice vševědoucího dospělého proti dětem, které „nic neví“. 
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Cangelosi (1994) zdůrazňuje, aby učitel nevyzrazoval důvěrné informace 

svých ţáků, ať uţ na třídních schůzkách či na veřejnosti (učitelův hovor se 

známým v obchodě můţe snadno zaslechnout někdo další). Na informace o 

ţákově prospěchu a chování má nárok ţák, jeho rodiče, učitelé a výchovní 

poradci, případně další odborní pracovníci. O právu na soukromí píše také 

Bělohlávek (2001), který nepokládá za důvěrné informce pouze prospěch ţáků 

a jejich školní dokumenty, ale i korespondenci. Učitelé, kteří čtou ţákům 

korespondenci na škole v přírodě, se dopouštějí nejen přestupku proti etice 

učitele, ale i proti právům dítěte. Ţáky je také třeba chránit před násilím. 

Kyriacou (2005) upozorňuje na případy zneuţití ţáka učitelem, coţ je hrubé 

porušení učitelské etiky. Oběť mívá strach oznámit zneuţití. Vyskytují se však i 

případy křivého obvinění učitele ze zneuţití. Učitel je povinen ţáky chránit, a to 

do té míry, ţe pokud zjistí zneuţívání ţáka, musí to hlásit. 

Kaţdodenní činnosti učitele se týká výrok Bělohlávka, který (2001) píše 

v publikaci „Ahoj, Úmluvo“, ţe „kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem 

slučitelným s lidskou důstojností.“. Gluchmanová (in Hejlová, 2009) naráţí na 

problém kontrastu velkého mnoţství práv ţáka vůči zanedbatelnému mnoţství 

práv učitele, kdy učitel je povinen dbát na respekt k ţákovi, jeho bezpečí a 

důstojnost, přičemţ na učitelovu důstojnost se hledí aţ na posledním místě. 

Hejlová (2009, s.58) dále rozebírá otázku vztahu mezi učitelem a ţákem jako 

„partnerství“, přičemţ zpochybňuje vhodnost partnerského přístupu chápaného 

do krajnosti. Povaţuje za přirozenou hierarchii dospělý – ochránce a průvodce, 

dítě – respektované, ale ne volně ponechané. Vidí dítě jako partnera dospělého 

jen do určité míry a v určitých oblastech. Upřednostňuje přirozený smysl učitele 

pro to, co je pro dítě dobré a co škodlivé, kterým by se měl řídit. Takový smysl 

vychází z učitelova kladného vztahu k dětem a aţ druhotně se opírá o 

teoretické poznatky (např. o právech dítěte). 

Hejlová (1998, s. 90) píše, ţe podle Úmluvy o právech dítěte platí pro 

nezletilé jedince, ţe „má práva občanská, politická, ekonomická, sociální a 

kulturní, přičemţ ţádná z těchto oblastí není nadřazena jiné“. V právech však 

není obsaţena odpovědnost dítěte, ta je tedy přenesena na dospělého – např. 
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učitele či vychovatele. Práva dítěte jsou podle Hejlové (1998) zvlášť od práv 

dospělých vymezena proto, ţe v dětském věku je jedinec více zranitelný neţ 

později, potřebuje být veden a způsob jeho proţívání je specifický. Dospělý by 

měl dítě provázet „na cestě od nezralosti ke zralosti“. Specifickým úkolem 

učitele je kromě onoho provázení také předávání společenských hodnot, 

dovedností a vědomostí. (Hejlová, 1998) 

Etika učitele je vnímána jako soubor mravních norem, které určují 

interakci učitel-ţák. V souladu s těmito normami nesmí učitel ţáka poškozovat, 

ať uţ jde o poniţování, fyzické napadení nebo zveřejňování jeho soukromých 

informací. Učitelé v České republice nemají na rozdíl od lékařů a právníků 

pevně stanovený etický kodex, je tedy nutné, aby se řídili jednak právy dítěte, 

legislativou ČR, vnitřním řádem školy a jednak vlastním smyslem pro to, co 

ţákům prospívá a neprospívá. 

10. Shrnutí teoretické části 

 Účelem této práce je identifikovat a prozkoumat rizikové faktory 

v interakci začínajícího učitele primární školy se ţákem. Nejprve je upřesněno, 

ţe pro tuto práci budeme zkoumat pouze ty začínající učitele, kteří ukončili 

pedagogigickou fakultu a nastupují do praxe – jde tedy o učitele vzdělané, ale 

mladé a nezkušené. Dále jsou stanoveny oblasti, které činí začínajícím učitelům 

obtíţe, a to kázeň a vedení hodiny. Jsou opomenuty nesnáze, které se přímo 

netýkají interakce učitele se ţákem, jako administrativa apod. 

 V oblasti kázně spočívá riziko začínajících učitelů v jejich nezkušenosti, 

nedůslednosti a nedostatečné neformální autoritě. Oproti začínajícím učitelům 

z druhého stupně mají učitelé primární školy výhodu ve věkovém rozdílu mezi 

nimi a ţáky. Pro vylepšení kázně ve třídě se začínajícím učitelům doporučuje 

jasně od začátku stanovit pravidla a trvat na jejich dodrţování.  

 Při projevech nekázně mají učitelé případ nejprve projednat a zjistit jeho 

příčiny, četnost a intenzitu, z nichţ pak vyvodí následky. Následkem můţe být 

ústní napomenutí, vyřazení ţáka ze zajímavé činnosti, administrativní trest, 
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pokud šlo o fyzické násilí či šikanu, je třeba podat trestní oznámení. Začínající 

učitelé mívají většinu nekázně způsobenou tím, ţe zavčas nezpozorují její 

zárodky, které by bylo snadné napravit, čímţ se situace rozvine do těţko 

zvladatelné. O svých potíţích by měli mluvit se zkušenými kolegy, kteří jim 

mohou poskytnout cenné rady. 

 Lépe neţ nekázeň řešit je předejít jí tak, aby k ní vůbec nedošlo. K tomu 

zkušení učitelé vyuţívají kvalitní výběr učebních úkolů, zaujetí ţáků, vhodně 

podané pokyny k činnostem a efektivní organizaci vyučovací hodiny. U průběhu 

hodiny dbají zejména na hladý začátek a přechody mezi činnostmi, aktivní 

zakončení obsahující reflexi. Pokyny zadávají stručně a srozumitelně, pokud 

moţno názorně. Poskytují ţákům potřebnou pomoc. 

 Ke kázni i aktivitě přispívá pozitivní klima třídy, na kterém je třeba 

dlouhodobě pracovat. Vliv na klima mají jak ţáci, tak učitelé, je tedy dobré, aby 

se navzájem dobře znali a mohli si důvěřovat. K tomu vedou citlivě zvolené 

aktivity zaměřené na spolupráci a mimoškolní akce. 

 Zásadním prvkem učitelské profese je etika. V České republice nemají 

učitelé oficiální etický kodex, proto je třeba, aby se řídili legislativou, vnitřními 

předpisy školy a vlastním citem pro to, co ţákům prospívá. Hlavním bodem 

učitelské profesní etiky je ţáka nepoškozovat, ať uţ jde o fyzické napadení, 

lidskou důstojnost nebo vyzrazení osobních informací. 
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Empirická část 

1. Výzkumný úkol a charakter výzkumu 

Výzkumným úkolem této práce je zjistit, zda mohou být empirické 

zkušenosti učitele po dlouholeté praxi převýšeny nebo alespoň vyváţeny 

znalostmi začínajícího učitele, které si přináší z pedagogické fakulty. Tuto 

„vycvičenost z fakulty“ lze definovat jako výsledek několikaletého orientování 

v profesi, řízení směrem k hlavním učitelským kompetencím doprovázeným 

diskusí o problémech, studiem odborné literatury a rozhovory s ostatními 

studenty. Proti začínajícímu učiteli má zkušený učitel vlastní vyzkoušenou 

zásobu reakcí na situace vzniklé ve třídě, avšak můţe ztrácet dennodenní 

kontakt s kritickým přemýšlením o profesi. Existuje riziko, ţe se budou zkušení 

učitelé vzájemně ujišťovat o tom, ţe negativní jevy jsou normální, místo toho, 

aby se je snaţili řešit, coţ můţe postupem času vést k tomu, ţe je přestanou 

vnímat jako problémy. Cílem empirické části práce je tedy zjistit, zda je 

moţné vyrovnání empirických zkušeností zkušených „vycvičeností 

z fakulty“ začínajících na straně jedné či vyrovnání nezkušenosti 

začínajících „profesní slepotou“ zkušených na straně druhé. Vymezený 

úkol bude zkoumán na problematice kázně, řízení třídy a etiky. 

Z teoretické části vychází několik předpokladů týkajících se problematiky 

kázně v práci začínajícího učitele. První z nich vyplývá z Šimoníkova výzkumu 

(1995), který zjišťuje, ţe začínající učitelé mají ve třídách potíţe s kázní, 

aktivizací ţáků a pokyny. Sám Šimoník (1995) však upozorňuje na to, ţe jeho 

výzkum byl prováděn s učiteli druhého stupně, jejichţ příprava se konala 

v době, kdy v jejich studiu nebyly zařazeny předměty jako pedagogika, 

psychologie či předmětové didaktiky. Někteří z učitelů podstoupili pouze 

zkrácenou pedagogickou praxi, či nastoupili do škol zcela bez praxe. Lze tedy 

očekávat, ţe situace začínajících učitelů primární školy, kteří ukončili studium 

pedagogické fakulty po roce 2005, bude alespoň částečně odlišná. Dalším 

předpokladem Chrise Kyriacou (1996) je, ţe začínající učitelé naduţívají 

humoru a přátelského přístupu k ţákům, coţ sniţuje jejich autoritu. Posledním 
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předpokladem je myšlenka Podlahové (2004), ţe začínající učitelé by sice chtěli 

pouţívat demokratický výchovný styl, ale často mají sklony ke stylu liberálnímu 

či autoritativnímu.  

Při zkoumání uvedené problematiky interakce začínajících učitelů se 

ţáky předpokládáme, ţe v určitých případech skutečně nastanou tyto problémy, 

ale zároveň počítáme s tím, ţe jsou do jisté míry vázány i na osobnost učitele. 

Obavy začínajících učitelů z nezvládnutí rozvinutého rušivého chování 

nebo naopak iluze o přátelském přístupu mohou vést ke dvěma přístupům: 

první je příliš přátelský a druhý příliš přísný, autoritativní. Otázkou je, nakolik 

jsou tyto přístupy pro začínající učitele primárních škol typické, a zda existuje i 

skupina, které se tento problém netýká. Vzorek učitelů, u kterého byly tyto 

problémy zjištěny, učil na vyšším stupni škol a také byl připravován jiným 

způsobem. Na základě těchto předpokladů byl stanoven výzkumný úkol, 

z něhoţ vyplynuly následující výzkumné otázky. 

Výzkumné otázky 

Výzkumná otázka 1 

Rozvíjejí začínající učitelé jiné strategie prevence a reakce na nekázeň neţ 

učitelé zkušení? 

Výzkumná otázka 2 

Umoţňuje znalost sociálních vztahů ve třídě učiteli účinněji udrţovat kázeň? 

Výzkumná otázka 3 

Daří se učitelům vyvarovat takového chování vůči ţákům, které sami povaţují 

za nevhodné? 

Charakter výzkumu je ověřující a zjišťující. Ověřuje, zda platí 

předpoklady vycházející z teoretické části a zjišťuje nové skutečnosti. 
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2. Metody výzkumu 

Jako výzkumné metody byly pouţity strukturovaný rozhovor a 

pozorování. Ve strukturovaném rozhovoru se objevily otázky otevřené, 

polouzavřené a škálované. Jednotlivé otázky jsou uvedeny v plném znění 

v příloze 1 a interpretovány v kapitole 4. 

Poloţky v rozhovoru byly zaměřeny na jednotlivé výzkumné otázky. 

Výzkumná otázka 1 „Rozvíjejí začínající učitelé jiné strategie prevence a reakce 

na nekázeň neţ učitelé zkušení?“ byla zkoumána poloţkami 1, 2, 3 a 10: 1 

Které z níţe uvedených typů nekázně se ve Vaší třídě vyskytují nejčastěji?, 2 

Která „kázeňská opatření“ pouţíváte?, 3 Máte ve třídě stanovena pravidla 

ohledně pouţívání mobilních telefonů? Pokud ano, jaká?. Poloţka 10 byla jiná 

pro studenty a začínající učitele a jiná pro zkušené: 10 zač. Jakou pomoc 

ohledně kázně byste uvítal/la od zkušeného učitele?, 10zk. Co byste poradil/la 

začínajícím učitelům ohledně kázně?. 

Výzkumná otázka 2 „Umoţňuje znalost sociálních vztahů ve třídě učiteli 

účinněji udrţovat kázeň?“ byla zkoumána poloţkami 6, 7 a 8: 6 Jsou ve třídě 

nějaké kombinace ţáků, které podle Vás není dobré dávat do stejné skupiny? 

Pokud ano, jaké a proč?, 7: Vyskytují se ve třídě „odstrčení jedinci“?, 8 Jaký 

vztah k učení mají třídou oblíbení ţáci?. 

Výzkumná otázka 3 „Daří se učitelům vyvarovat takového chování vůči 

ţákům, které sami povaţují za nevhodné?“ byla zkoumána poloţkou 9: Co 

povaţujete za největší prohřešek proti dítěti z pozice učitele?. 

Při pozorování jsem se zaměřila na projevy nekázně, kázeňská opatření 

a reakci učitele na nekázeň, prevenci nekázně, klima třídy (vztahy, osamělé 

jedince, podporu a posměšky), etiku a respektování ţáka, aktivizaci a řízení 

(zahájení hodiny, přechody mezi činnostmi a zakončení hodiny). Tyto metody 

byly vybrány proto, ţe umoţňují proniknout do hloubky problému na rozdíl od 

dotazníkového šetření. 
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Pro zpracování jsem zvolila prezentaci údajů podle výzkumných otázek 

zjištěných jak rozhovorem, tak pozorováním. 

3. Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek byl vybrán kombinací záměrného (se zaměřením na 

studenty, začínající a zkušené učitele) a dostupného (ve školách a třídách, kde 

mi byl výzkum umoţněn). Výzkumu se zúčastnilo dvacet osm ţen a dva muţi, 

z toho deset studentů posledního ročníku učitelství pro 1. stupeň, deset 

začínajících a deset zkušených učitelů. Náslechy byly realizovány na sedmi 

základních školách. Charakteristiky jednotlivých škol: 

škola A – malá škola – v kaţdém ročníku pouze jedna třída 

škola B – jazyková škola 

škola C – výběrová škola 

škola D – škola se třídami s rozšířenou výukou jazyků 

škola E – fakultní základní škola 

škola F – fakultní základní škola 

škola G – základní škola se třídami Začít spolu 

Pozorované učitelky a učitel 

škola A – začínající Věra, zkušená Sylva 

škola B – začínající Linda, začínající Marcela 

škola C – začínající Sabina, začínající Martina, zkušená Dana, zkušená Edita 

škola D – začínající Jana, zkušená Monika 

škola E – začínající Sára 

škola F – začínající Simona, začínající Pavla, zkušená Tereza, zkušená 

Kristýna, zkušený Martin 

škola G – Začít spolu: zkušená Barbora, začínající Karolína, běţné třídy: 

zkušená Iveta, zkušená Lucie 
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Všechny základní školy se nacházejí v Praze. Pozorováno bylo 8 prvních 

tříd, 4 druhé třídy, 1 třetí třída, 6 čtvrtých tříd a 1 pátá třída. Školy byly vybrány 

podle výskytu začínajících učitelek. V textu práce se objevují výše uvedená 

fiktivní jména učitelek a učitele; v případě, ţe je to významné pro daný jev, 

objevuje se i ročník, ve kterém vyučují. 

4. Prezentace a interpretace výsledků 

Výsledky výzkumu budou prezentovány podle výzkumných otázek. Ke kaţdé 

výzkumné otázce budou přiřazeny příslušné poloţky dotazníku a oblasti 

pozorování. 

4.1 Výzkumná otázka 1 

Rozvíjejí začínající učitelé jiné strategie prevence a reakce na nekázeň neţ 

učitelé zkušení? 

Výzkumná otázka 1 byla zkoumána poloţkami 1, 2, 3 a 10 v rozhovoru a 

oblastmi „projevy nekázně, kázeňská opatření a reakci učitele na nekázeň, 

prevenci nekázně, aktivizaci a řízení (zahájení hodiny, přechody mezi činnostmi 

a zakončení hodiny“ v pozorování. Z teoretické části vychází předpoklad, ţe 

začínající učitelé hůře udrţují kázeň ve třídách, málo uplatňují aktivizaci ţáků a 

nedovedou reagovat na neočekávané situace ve výuce. Úkolem první 

výzkumné otázky je tato tvrzení potvrdit nebo vyvrátit, případně zjistit, proč platí 

či neplatí. 

4.1.1 Projevy nekázně a kázeňská opatření 

Poloţka 1 v rozhovoru zněla: 

Které z níţe uvedených typů nekázně se ve Vaší třídě vyskytují nejčastěji?: 

hluk 

neuposlechnutí pokynů 

nadávky spoluţákům 

nepozornost 
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drzost vůči učiteli 

poškozování cizího majetku 

fyzická agrese 

jiné ____________________________________________ 

Dotazovaní směli vybrat více moţností. U některých odpovědí zdůraznili, 

ţe se uvedený typ nekázně netýká celé třídy, ale jen určitých jedinců. Vzhledem 

k tomu, ţe z kaţdé kategorie (studenti, začínající a zkušení) se výzkumu 

účastnilo deset respondentů, rozhodla jsem se výsledky nepřevádět na 

procenta, jelikoţ procenta by byla pouze desetinásobkem uvedeného čísla 

v kaţdé kategorii. Za důleţitější jsem v tomto případě povaţovala umístění 

počtů odpovědí z kaţdé kategorie vedle sebe tak, aby byly na první pohled 

vidět rozdíly a shody. Pouţití počtů respondentů a procent zároveň by tabulku 

znepřehlednilo. 
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Tabulka 1 

typy nekázně studenti začínající zkušení 

hluk 7 6 7 

neuposlechnutí 
pokynů 

2 5 3 

nadávky 
spoluţákům 

1 občas 1 1 

nepozornost 7 5 
4, 3 u 

určitých 
typů dětí 

drzost vůči 
učiteli 

1 
1, 1 pouze 
u jednoho 

ţáka 
0 

poškozování 
cizího majetku 

2 0 1 

fyzická agrese 1 1 
2, 1 jeden 
agresívní 

ţák 

jiné 

silná 
soudrţnost 
třídy proti 
učiteli 1 

jsou 
hodně ţiví 
1, dělí si 
svačiny 1 

0 

 

Z tabulky 1 vyplývá, ţe studenti se nejčastěji setkávají s hlukem (7 

respondentů) a nepozorností (7 respondentů). Začínající učitelé se nejvíce 

potýkají s hlukem (6 respondentů), neuposlechnutím pokynů (5 respondentů) a 

nepozorností (5 respondentů). Hluk patří mezi nejčastěji zmiňovaný typ 

nekázně i u zkušených učitelů (7 respondentů) spolu s nepozorností, kterou 

uvedli 4 respondenti jako jev, který se týká celé třídy a 3 respondenti, jako 

problém několika jedinců ve třídě (např. ţáci s ADD). Dvě učitelky se zmínily, ţe 
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neuposlechnutí pokynů v jejich třídě vyplývá z nepozornosti ţáků. Jedna 

učitelka povaţovala neuposlechnutí pokynů za důsledek ţákova nepochopení 

pokynu. 

Za zajímavý úkaz povaţuji výrazný rozdíl mezi neuposlechnutím pokynů 

u studentů (2 respondenti) a začínajících učitelů (5 respondentů).  

Ojedinělým jevem mezi třiceti dotazovanými byla silná soudrţnost třídy 

proti učiteli, kterou popsala jedna ze studentek. Třída, ve které učila na praxi, 

měla údajně do předchozího roku učitelku, která se ţáky jednala tak, ţe si 

vypěstovali nevraţivost nejen vůči ní, ale i ke všem dalším učitelům, kteří po ní 

ve třídě učili. 

Výsledky rozhovoru nepotvrdily, ţe by se některý typ nekázně vyskytoval 

výrazně většího počtu začínajících učitelů neţ zkušených. Lišit se však můţe 

intenzita a frekvence uvedených typů nekázně. 

Poloţka 2 v rozhovoru 

Která „kázeňská opatření“ pouţíváte: 

slovní napomenutí 

oční kontakt 

poznámky 

zákaz oblíbené činnosti 

stupňovaný trest (např. za 5 čárek poznámka) 

vyloučení ze třídy (za dveře, do jiné třídy apod.) 

jiné ______________________________________ 

Cílem této poloţky bylo zjistit, jak si učitelé myslí, ţe reagují na nekázeň, 

která se objeví ve výuce. Do poloţky není zahrnuta prevence nekázně, která 

byla zkoumána pozorováním. Konkrétní odpovědi budou uvedeny v tabulce 2, 

pouze otevřená odpověď jiné bude vzhledem ke svému různorodému obsahu 

zpracována zvlášť. 
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Tabulka 2 

kázeňská 
opatření 

studenti začínající zkušení 

slovní 
napomenutí 

9 9 10 

oční kontakt 10 8 10 

poznámky 0 
1, 4 výjimečně 

či za hrubé 
chování 

1, 4 v krajní 
situaci 

zákaz 
oblíbené 
činnosti 

0 1 

1, 1 zákaz 
problémové 

činnosti 
(házení 
míčkem) 

stupňovaný 
trest 

1 3 
3, 1 za 

zapomínání ne 
za nekázeň 

vyloučení ze 
třídy 

ne ze třídy, ale 
na ţidli ze hry 

1 
0 1 

 

Odpovědi, které učitelé uvedli jako jiné: 

Studenti:  

* diskuse se ţákem „Chtěl bych v ţákovi vzbudit to, aby se za to co 

provedl, styděl nebo se tomu zasmál – aby byl nucen o problému přemýšlet.“ (1 

respondent) 

* sebrat ţákovi věc, která jej rozptyluje, pokud dělá něco jiného, neţ má 

(1 respondent) 
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* blízkost učitele (1 respondent) 

* přesazení (1 respondent) 

Začínající učitelé: 

* ubírání z odměny (3 respondenti) 

* úkoly navíc (2 respondenti) 

* postoj a výraz – „Přišla jsem na to, ţe kdyţ stojím v určité pozici a 

nasadím určitý výraz, oni uţ vědí, ţe je něco špatně, a začnou hledat, co.“ (1 

respondent) 

Zkušení učitelé: 

* dát jim něco napsat (1 respondent) 

* schůzka s rodičem nebo ţákem mimo dobu vyučování - u starších ţáků 

(1 respondent) 

Z rozhovorů vyplývá, ţe studenti, začínající i zkušení učitelé vyuţívají 

oční kontakt a slovní napomenutí – z toho dva zkušení učitelé uvedli, ţe nejprve 

pouţijí oční kontakt a aţ kdyţ nezabere, pouţijí slovní napomenutí. Slovní 

napomenutí neuvedla pouze jedna studentka a jedna začínající učitelka, v jejíţ 

hodině se však slovní napomenutí objevovalo. 

Poznámkám se dotazovaní učitelé snaţí vyhýbat nebo je pouţít jen 

v případě, ţe nezaberou jiné kázeňské postupy. Stupňovaný trest je většinou 

kombinován se stupňovanou odměnou – např. červené a černé puntíky, zelené 

a červené lístečky (u Jany). U začínajících učitelek se objevují propracované 

systémy odměn jako sbírání třídního platidla, za nějţ ţáci nakupují hodnosti (ve 

třídě Sáry a Lindy), města a hrady (u Lindy) nebo třídní hračky (u Karolíny). Ve 

třídě Karolíny (2. třída, Začít spolu) je odměna spojena se sebehodnocením 

ţáků, kdy kaţdý ţák nejprve řekne, na kolik barevných kamínků z deseti se cítí 

a proč, následuje názor učitelky. Hodnocení je spojené za kázeň i výkon. Ţáci 

se v tomto případě hodnotí za celý den. 
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Pozorování typů nekázně a reakcí učitelů na nekázeň 

Ráda bych se blíţe věnovala kategorii hluku, jelikoţ z rozhovoru se zdá, 

jakoby potíţe s hlukem byly téměř stejné pro studenty, začínající i zkušené 

učitele. Z pozorování (oblast projevy nekázně) vyplynulo, ţe hluk se ve třídách 

objevuje v různé intenzitě a frekvenci. Ve třídách se hluk, šum a klid objevovaly 

v následujících kombinacích: 

1. kombinace: hluk téměř po celou hodinu, v některých případech brání 

práci 

Objevuje se pouze u dvou začínajících učitelek, a to Pavly (1. třída) a 

Sáry (4. třída). 

Pozorování v 1. třídě začínající Pavly: 

Na začátku hodiny paní učitelka Pavla připomněla ţákům, jaké pomůcky 

si mají připravit, a upozornila jednoho ze ţáků, ţe nůţky potřebovat nebude, má 

je tedy uklidit. Otázkou „Kdo si pamatuje, co jsme dělali minule v přírodovědě?“ 

zjišťuje, co ţáci vědí z předchozí hodiny. Po odpovědi prvního ţáka vstupují do 

učebny dvě učitelky, které odvedou dva ţáky na vyhodnocení čehosi. Třídu to 

velmi rozruší, načeţ paní učitelka vysvětluje, proč odešli zrovna ti ţáci, kteří 

odešli, a ţe postupně půjdou všichni. Jeden ze ţáků si vzpomene, ţe jim 

učitelka říkala, ţe se budou učit o smyslech. Paní učitelka nejprve nechá ţáky 

vyjmenovat, jaké si myslí, ţe mají smysly – neprozrazuje, pouze napovídá. Dále 

probíhá rozhovor o smyslech tak, ţe učitelka pokládá otázky, a ţáci odpovídají 

po jednom.  Typ otázek se opakuje: „Bez čeho bychom se neobešli?“, „Co ještě 

potřebujeme?“, „Co ještě?“. Během hodiny učitelka ještě několikrát napomene 

ţáka, který si hraje s nůţkami, aţ před koncem hodiny mu nůţky vezme. Při 

napomínání se snaţí problém formulovat z pohledu ţáka „Nehraj si s nůţkami, 

ublíţíš si.“. Jeden ze ţáků vstává ze ţidle a prochází se po třídě, učitelka jej 

napomene „Přestaň, napíšu ti černý puntík.“. Další ţák je hlučný, učitelka jej 

poţádá, aby přečetl první třídní pravidlo. Do třídy ještě několikrát vstupují 

učitelky pro další ţáky a vrací ţáky, které předtím odvedly. Třídu to pokaţdé 
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rozruší a učitelka znovu a znovu vysvětluje, ţe se vystřídají všichni. Učitelka 

pokládá další otázky – převáţně uzavřené. Ţáci odpovídají jedním slovem, 

maximálně jednou větou, snaţí se o vtip (téma hygiena – chlapci často zmiňují 

záchod a toaletní papír přesto, ţe je učitelka poţádala o „něco normálního“). 

Ţáky téma hygiena zajímá, ale svádí je ke vtipům typu „Nebudu se vůbec mýt“, 

coţ vyvolává hluk. Učitelka hrozí zápisem do ţákovské kníţky (po hodině 

přiznává, ţe vţdy jen hrozí, ale nezapisuje). Někteří ţáci se otáčejí a diskutují, 

jeden ze ţáků mluví na jiného přes půl třídy. Učitelka nechá ţáky otevřít 

učebnici, zeptá se na několik obrázků. Následuje diskuse o tom, čím udělat 

jinému radost: „něco hezkýho dát“, „pusu“, „pohladit“, „dát pěstí“. Ostatní ţáci 

sami zkritizují odpověď „dát pěstí“ a uvedou pádné argumenty, proč tím 

neudělají radost. Učitelka se vrací k činnosti s učebnicí, do které mají ţáci 

kreslit. Zadává instrukce jasně a stručně, ale splývají s předchozím povídáním. 

Ţáci kreslí, učitelka je obchází a otázkami navádí ţáky, kteří nevědí, co kreslit. 

Kdo kreslení nestihl, má jej za domácí úkol, druhý den si budou obrázky 

ukazovat. Paní učitelka nechá ţáka, který má druhý den chybět, ukázat obrázek 

hned.  

Z pozorování vyplynulo, ţe hluk v této třídě byl způsoben častými vstupy 

cizích osob do třídy, převaţující interakcí učitel – jeden ţák a délkou první 

činnosti. Hluk vzrostl i ve chvílích, kdy zazněly vtipy, coţ motivovalo další ţáky 

ke snaze o vtip. Někteří ţáci i přes hluk věnovali pozornost tématu, jiní ne. 

Nůţky, se kterými si jeden ze ţáků opakovaně hrál, mu byly zabaveny aţ 

potom, co byl několikrát napomenut. Ke zklidnění ţáků bylo pouţito slovní 

napomenutí, odkaz na konkrétní pravidlo, hrozba černým puntíkem a zápisem 

do ţákovské kníţky. 

V rozhovoru učitelka uvedla jako nejčastější projevy nekázně ve své třídě 

hluk, nadávky spoluţákům a občasné neuposlechnutí pokynů. Jako kázeňská 

opatření uvedla slovní napomenutí, poznámky (častěji hrozí poznámkou, dává ji 

výjimečně), červené a černé puntíky. Od zkušené paní učitelky dostala radu, ţe 

má dát do obálky jméno ţáka (nikdo dopředu neví koho), jehoţ na konci dne 

všichni zhodnotí – jak výkon, tak chování. 
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Pozorování ve 4. třídě začínající Sáry: 

V hodině paní učitelka Sára pouţila tyto činnosti: vymýšlení slov 

začínajících na písmeno „s“, vyuţití vymyšlených slov při tvorbě vět, určování 

slovních druhů a mluvnických kategorií u vytvořených vět, kontrola se 

sousedem, skákací diktát, cvičení z učebnice na větný vzorec a spojovací 

výrazy. Hluk ve třídě vznikal „komentáři“ ţáků – např. opakovali instrukce po 

učitelce, přeříkávali si nahlas, co píší, mluvili se sousedem. Dalším zdrojem 

hluku bylo nedodrţování pravidel u „skákacího diktátu“ – kdo promluvil nebo se 

dotknul jiného, měl „zmrznout“. Hodně ţáků nedodrţelo tyto podmínky, coţ 

rozhořčilo další ţáky, kteří je začali hlučně napomínat. Paní učitelka pravidla 

jednou připomněla, pak byla nucena činnost zastavit.  

Na hluk paní učitelka Sára reagovala zvednutím ruky, obecným i 

konkrétním upozorněním na pravidla („Máme pravidla a kolik z vás je zase 

nedodrţelo?“, „Co máš v pravidlech? Respektuj toho, kdo mluví.“), zastavením 

či ukončením hlučné činnosti. Cokoliv však zklidnilo ţáky pouze na velmi 

krátkou chvíli. Paní učitelka po hodině uvedla, ţe uţ se smířila s tím, ţe „tahle 

třída nikdy klidná nebude“. 

2. kombinace: hluk ve vlnách – rychle začne a je intenzivní, ale také 

rychle přestane  

Tento typ hluku se objevil ve třech prvních třídách, z toho u dvou 

začínajících učitelek – Sabiny a Jany, a jedné zkušené učitelky Moniky. Ţáci se 

často utiší na první pokyn učitele či zcela bez napomenutí. 

Nepovaţuji za nutné přikládat celé pozorování z některé hodiny, neboť 

reakce ţáků byly v podstatě stejné. Ve chvíli, kdy zaslechli něco vtipného nebo 

zajímavého, vzrostl hluk i pohyb. K hlasitějším projevům také docházelo při 

práci ve skupinách. Jana a Sabina pouţívaly pokyn „štronzo“ nebo „sochy“, po 

kterém se ţáci přestali hýbat a ztišili se, ale po tom, co učitelka domluvila, směli 

pokračovat v rozdělané činnosti (jít strouhat pastelky apod.). Monika pouţila 

pokyn „hodiny“, po kterém se měli ţáci utišit a sednout si na místo. „Hodiny“ 
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byly o něco méně účinné neţ „štronzo“ a „sochy“, jelikoţ vytrhly ţáky ze 

započaté činnosti. Ve chvíli, kdy se ţáci vraceli na místo, stejně učitelku 

nevnímali, neboť přemítali o své původní činnosti. 

3. střídání klidu, šumu a hluku 

Klid, šum a hluk se střídal ve třídách, které měnily způsoby práce, tedy 

ve třídě Lindy, Edity a Karolíny – hluk se objevoval především při práci ve 

skupině, ale nepřesáhnul hranici, za kterou není moţné pracovat. 

4. klid, nejvýše pracovní šum či jednorázový krátký hlučný projev 

jednotlivce 

Klid dominoval v hodinách, kde převaţovala individuální práce či frontální 

výuka provázená prací v učebnici nebo pracovním sešitě. V některých 

případech šlo o klid způsobený pracovním zaujetím, v jiných nudou nebo 

strachem z učitelovy reakce. 

Příkladem klidu způsobeného zaujetím můţe být hodina ve třídách 

zkušených učitelek Dany, Terezy a ve třídách začínajících učitelek Simony a 

Martiny. V hodinách Dany a Simony dostali ţáci po krátké společné činnosti 

zadání úkolů na výběr z učebnice matematiky, ze které si individuálně volili 

pořadí, v jakém budou úkoly plnit. Učitelky obcházely třídu a pomáhaly slabším 

ţákům. Ve třídě Simony se chodili ţáci, kteří pracovali na stejném úkolu 

v tichosti radit o postupu. Ve třídě Dany si ţáci sami kontrolovali výsledky 

z řešení poloţeného u tabule. V obou případech šlo o problémové úkoly, jejichţ 

obdobu ţáci znali. Učitelka Tereza s ţáky rýsovala – vţdy vyřešila první úkol 

nové části se ţáky na tabuli, další dělali ţáci sami. 

Ve třídě začínající učitelky Věry nebylo moţné na první pohled poznat, 

kdo ze ţáků činnosti rozumí a kdo ne. Učitelka se vţdy nejprve zeptala, poté jí 

někdo ze třídy odpověděl a aţ nakonec si celá třída zapsala řešení. Všichni sice 

pracovali a byli klidní, nevím však, nakolik se aktivně zapojili do přemýšlení nad 

úkolem. 
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Ţáci učitelky Sylvy četli po jednom nahlas. Otázky k textu jim byly 

poloţeny aţ po čtení. Nepozornost některých ţáků se projevila tím, ţe nevěděli, 

co se zrovna dělá. 

Učitel Martin ţáky okamţitě napomínal, kdykoliv zaslechl, ţe někdo 

promluvil či vydal zvuk (tuţkou apod.). Svým přístupem dokázal udrţet ve třídě 

ticho i ve chvíli, kdy všichni ţáci drţeli v ruce zobcové flétny. 

Z pozorování vyplývá, ţe hluk, který by zcela narušil výuku, se neobjevil 

u zkušených učitelek. To, ţe se objevil u dvou začínajících učitelek, však 

neznamená, ţe by se jednalo o jev obecně platný pro začínající učitele, neboť u 

tří začínajících učitelek byl naopak ve třídě naprostý klid. Nejčastěji se objevuje 

hluk v závislosti na typu aktivity: klid při individuální práci, hluk při skupinové 

práci nebo hrách. Ve třech prvních třídách byly pozorovány rychlé výměny 

hluku a klidu, v jedné první třídě téměř stálý hluk a ve dvou převaţující klid. 

Hluk byl nejčastějším typem nekázně v pozorovaných třídách. 

Z dalších typů nekázně se dvakrát objevila fyzická agrese, z toho jednou 

na začátku hodiny začínající Simony, podruhé u zkušeného Martina o 

přestávce. Ve třídě Simony se dva ţáci začali strkat, kdyţ celá třída stála 

v kruhu na koberci a oni dva se snaţili dostat na stejné místo tak, aby viděli na 

učitelku. Simona situaci řešila oddělením ţáků na různá místa kruhu. 

Odcházející ţák však stihnul ještě uhodit zůstávajícího, který jej následně uhodil 

zpět. Simona činnost zastavila a poţádala oba ţáky, aby se vzájemně omluvili. 

Oba ţáci omluvu odmítali, načeţ několik ţákyň odvedlo jednoho chlapce ke 

druhému a mluvily na ně tak dlouho, dokud se neomluvili. Ve třídě Martina se 

několik ţáků začalo o přestávce ve třídě prát, coţ učitel řešil odvedením ţáků 

na chodbu, kde je napomenul a nechal stát celou přestávku. 

Při práci ve skupinách se ve třídě Moniky si ţáci v jedné ze skupin 

navzájem brali materiál, se kterým měli pracovat. Úkolem skupiny bylo 

v časovém limitu vyndat z igelitové tašky zadaný počet víček. Ţáci v ostatních 

skupinách se domluvili, kdo kolik víček vyndá, nebo alespoň kontrolovali, kolik 
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víček uţ vyndali. V prvně zmiňované skupině však ţáci sledovali, aby měli sami 

co nejvíce víček („to je moje“), pročeţ nedosáhli cíle zadané práce. 

Obdobná situace nastala při práci ve skupinách ve třídě Martiny, kde 

jeden člen skupině bral pomůcky. Jednalo se o ţáka, který do třídy přijíţdí 

z ciziny vţdy jen na tři dny, aby nezapomněl mluvit česky.  

Ve třídě Martiny si dva ţáci při samostatné práci nadávali. Nepouţívali při 

tom sprostá slova, ale říkali jeden druhému např. „si prcek“, coţ jako ţáci 

prvního ročníku povaţovali oba za velkou uráţku. 

Shrnutí projevů nekázně a reakcí na nekázeň 

Nejčastější pozorovanou formou nekázně byl hluk, který dominoval i ve 

výsledcích rozhovorů, a který uváděli rovnoměrně studenti, začínající i zkušení 

učitelé. Kromě tříd dvou pozorovaných začínajících učitelek nikde hluk 

významně nenarušil vyučování. Nepotvrdilo se, ţe by hluk byl obecně 

problémem začínajících učitelů, neboť i u nich se objevovaly hodiny zcela 

klidné. Nejčastěji se hluk i klid střídaly podle charakteru činností. Nebyl nalezen 

rozdíl reakce začínajících a zkušených učitelů na hluk. Často pouţívané bylo 

zvednutí ruky, práce s hlasem, odkaz na pravidla a přerušení činnosti – 

v prvních třídách povely „sochy“ nebo „štronzo“. Polovina dotazovaných 

začínajících učitelů uvedla v rozhovoru neuposlechnutí pokynů a nepozornost. 

Ve dvou pozorovaných třídách byla pozorována fyzická agrese, z toho jednou u 

zkušeného učitele (praní chlapců o přestávce) a jednou u začínající učitelky 

(strkání dvou ţáků v hodině). Oba učitelé situaci řešili okamţitě. Začínající 

učitelka kromě zastavení konfliktu vyţadovala, aby se ţáci vzájemně omluvili. 

Při práci ve skupinách se u jedné začínající a jedné zkušené učitelky objevil 

jednotlivec, který bránil skupině v práci. Obě učitelky nechaly skupiny pracovat 

a následně se všemi ţáky rozebraly, proč se jedna skupina nedostala 

k výsledku. Jako kázeňské opatření v rozhovorech učitelé nejčastěji uváděli 

slovní napomenutí a oční kontakt. Slovní napomenutí se v hodinách skutečně 

vyskytovalo často, cílený oční kontakt za účelem zastavení nekázně se však 

objevil velmi málo. Ve většině reakcí na nekázeň se začínající i zkušení učitelé 
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shodují. Jediný výraznější rozdíl mezi začínajícími a zkušenými učiteli byl ten, 

ţe čtyři ze začínajících učitelů měli propracovaný systém odměn a trestů (např. 

v podobě třídního platidla), coţ neměl ze zkušených učitelů nikdo. 

4.1.2 Prevence nekázně 

Výzkum strategií prevence nekázně byl realizován poloţkami 

v rozhovoru 3, 4, 5 (částečně i 6, ale ta bude blíţe rozebrána ve výzkumné 

otázce 2 v souvislosti se vztahy ve třídě) a pozorováním. V souvislosti 

s prevencí nekázně byly pozorovány strategie řízení třídy a aktivizace ţáků. 

V rámci řízení třídy jsem se zaměřila na začátky a ukončení hodin, přechody 

mezi činnostmi a zadávání pokynů. 

Poloţka 3 v rozhovoru 

Máte ve třídě stanovena pravidla ohledně pouţívání mobilních telefonů? Pokud 

ano, jaká? 

úplný zákaz 

omezení (např. smí být ve škole, ale vypnutý) 

volné pouţívání mobilních telefonů, ale pouze o přestávce 

jiné_____________________________________ 

Cílem této poloţky bylo zjistit, jaké je riziko nekázně spojené s mobilními 

telefony – ať uţ jde o psaní zpráv, hraní her, či natáčení učitelů. V následující 

tabulce jsou uvedena pravidla, která učitelé uvedli v rozhovoru. Otázka zřejmě 

nebyla správně poloţena, neboť učitelé na ni často reagovali zmateně („No 

úplný zákaz, teda jako vypnutý, no vlastně o přestávce si s ním mohou dělat, co 

chtějí.“). Výsledky uvedené v tabulce tedy nepovaţuji za věrohodné.  
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Tabulka 3 

pravidla 
ohledně 
telefonů 

studenti začínající zkušení 

zákaz 1 
1, zákaz 
i-padů 1 

1 

vypnutý 4 5 3 

povolený o 
přestávce 

2 1 6 

bez pravidel 2 2 0 

jiné potichu 1 nenosí 1 0 

 

Přestoţe byla otázka formulována nesrozumitelně, přinesla důleţité 

poznatky, a to, ţe školy C, D a G mají podmínky pouţívání telefonu zakotveny 

přímo ve školním řádu následujícím způsobem: 

C – po dobu vyučování musí být telefony v tichém reţimu 

D, G – ve škole se telefony nesmí pouţívat 

Začínající učitelky Jana, Sabina (1 třídy) a Karolína (2. třída) uvedly, ţe 

většina ţáků do školy telefon nenosí, a ti, kdo telefon nosí, jej nepouţívají. 

Jediný problém spojený s mobilním telefonem zaznamenala zkušená učitelka 

Monika (1. třída), která předpokládala, ţe její ţáci telefony nepouţívají, a tak 

s nimi o pravidlech ve školním řádu nemluvila. Jedna ţákyně v její třídě však 

začala pravidelně o přestávkách (a jednou i při hodině) volat s matkou a hlásit jí 

známky. Učitelku překvapilo, ţe roztřeseným hlasem do telefonu sděluje „Mami 

nedostala jsem dvojku“, jelikoţ ţákyně nedostala dvojku nikdy. Učitelka 

povaţovala tento jev za přehnaný tlak matky na výkon dítěte. Po této události 
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seznámila všechny ţáky se školním pravidlem ohledně zákazu pouţívání 

telefonů. 

V obou případech, kde nejsou pravidla stanovena, se jedná o první třídy, 

ve kterých telefon děti nemají, nebo jej má jen jedna ţákyně. Začínající učitelka 

Martina uvedla zákaz i-padů, které ţáci začali nosit do školy. Pravidlo však 

nebylo zavedeno z důvodu nekázně, ale proto, aby si ţáci i-pady ve škole 

nerozbili. 

Z uvedených výsledků vyplývá, ţe nekázeň spojená s mobilními telefony 

se na prvním stupni nevyskytuje často, přesto je však nutné o pravidlech se 

ţáky mluvit od začátku. Tabulka z odpovědí na tuto poloţku v rozhovoru 

bohuţel není směrodatná, jelikoţ někteří učitelé odpověděli, ţe telefon musí být 

vypnutý, ale měli tím na mysli vypnutý v hodině, coţ však spadalo aţ do 

odpovědi povolený o přestávce. Rozpory v odpovědích vyplynuly zejména u 

učitelů ze stejné školy, kde někteří tvrdili, ţe jsou pravidla zakotvena ve školním 

řádu, a další uvedli, ţe pravidla ohledně telefonů nemají. Následně se ukázalo, 

ţe pravidla jsou nastavena, ale ţáci s nimi nebyli seznámeni. Směrodatnou 

informací však je, ţe kromě dvou prvních tříd začínajících učitelek a dvou tříd 

studentek je pouţívání mobilních telefonů ve třídách omezeno. 

Poloţka rozhovoru 4 

Jak dlouho se denně v průměru připravujete na vyučování? 

1,5 hodiny 

2 hodiny 

2,5 hodiny 

3 hodiny 

3,5 hodiny 

jiné_____________ 

Pokud je učitel dobře připraven na vyučování, můţe se v hodině více 

věnovat tomu, jak bude učit, jelikoţ je méně zatíţen myšlenkami na to, co bude 



62 

 

učit. Příprava na hodinu umoţňuje učiteli promyslet detaily (v čem budou ţáci 

chybovat, kdy proběhne klidná činnost, kdy aktivní činnost, jaké budou pouţity 

pomůcky…). 

Délka přípravy navrţená v poloţce 4 byla převzata ze Šimoníkova (1995) 

výzkumu, který zjistil, ţe začínající učitelé podceňují přípravu na vyučování, 

kdeţto zkušení učitelé se připravují dlouho. Odpovědi budou prezentovány 

v tabulce, pouze poloţka jiné bude zvlášť. Někteří učitelé se nespokojili 

s uvedením „průměrné“ doby přípravy, odpověděli několika čísly, čímţ chtěli 

vyjádřit, ţe délka jejich přípravy se liší podle učiva a způsobu práce. Počty 

odpovědí jednotlivých skupin proto nedávají dohromady číslo deset. 

Tabulka 4 

doba přípravy studenti začínající zkušení 

1,5 h 1 3 7 

2 h 0 5 1 

2,5 h 3 1 0 

3 h 4 1 1 

3,5 h 0 0 2 
 

Jiné: 

V poloţce jiné uváděli studenti vyšší hodnoty, neţ byly navrţeny 

v poloţce. Kaţdá z následujících odpovědí byla uvedena jednou. 4-5 hodin, 5 

hodin, 9 hodin – z čehoţ 9 hodin je zároveň nejvyšší uvedená hodnota délky 

přípravy na vyučování na jeden den. Jedna ze studentek, která odpověděla 3 

hodiny, si kromě toho jeden celý den chystá plán na více dní. Začínající učitelé 

uváděli vyšší i niţší hodnoty, neţ se nacházely v poloţce. Z niţších hodnot 

jedna z učitelek uvedla, ţe se připravuje 1 hodinu, a jedna, ţe se vůbec 

nepřipravuje, pokud do výuky nezařazuje projekt. Obě učitelky vyučovaly 

v první třídě a délku své přípravy zdůvodňovaly tím, ţe v první třídě je práce 

daná („Pokaţdé musím udělat nové písmenko, nebo stránku v písance. 

Připravuji se jen na to, co vybočuje ze stereotypu.“). Z vyšších hodnot se 
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jedenkrát objevilo 4,5 hodiny a jedenkrát 5 hodin v případě přípravy na projekt. 

Ze začínajících uvedly přípravu týdenního plánu dvě učitelky. Jedna ze 

zkušených učitelek připravuje plán na čtrnáct dní dopředu. Dva zkušení učitelé 

uvedli, ţe připravují týdenní plány, z čehoţ jeden je poskytuje ţákům. Učitelka 

ze Začít spolu se déle připravuje na práci v centrech. 

Odpovědi uvedené v rozhovoru vyvrátily Šimoníkovo (1995) tvrzení, ţe 

se zkušení učitelé připravují na vyučování déle neţ začínající. Naopak zkušení 

učitelé se v průměru připravují nejkratší dobu, a to 1,5 hodiny. Nejdéle se 

připravovali studenti – většina studentů uvedla delší přípravu na vyučování neţ 

2,5 hodiny, přičemţ jednou se objevilo aţ 9 hodin. Polovina začínajících učitelů 

uvedla délku přípravy 2 hodiny. Nejvýraznější rozdíl je tedy mezi délkou 

přípravy studentů a začínajících učitelů, rozdíl mezi délkou přípravy začínajících 

a zkušených jiţ není tak výrazný. Delší čas na přípravu učitelé uváděli u příprav 

na projekty, kratší čas na přípravu potřebovali u rutinních postupů. 

Poloţka rozhovoru 5 

Sdělujete ţákům cíl hodiny? 

nikdy   málokdy někdy   často vţdy 

Podlahová (2004) doporučuje cíl sdělovat v úvodní části hodiny, aby se 

v ní ţák mohl lépe orientovat. Radí učitelům, aby ţákům sdělovali jak hlavní cíle 

nové látky, tak cíle dílčí. Počítá s moţnou nutností cíl v průběhu přeformulovat. 

V průběhu výuky i v závěru pak má učitel ověřovat naplnění cíle. Uvedená 

otázka směřuje ke zjištění počtu učitelů, kteří cíle sdělují.  

Tabulka 5 

sdělení cíle 
hodiny 

studenti začínající zkušení 

nikdy 2 0 0 

málokdy 2 2 0 

někdy 4 5 3 

často 2 2 5 

vţdy 0 0 3 
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U studentů a začínajících učitelů převaţuje odpověď „někdy“, u 

zkušených učitelů odpověď „často“. Mnoho dotazovaných odpovědělo „chtěla 

bych vţdy, ale nedělám to“. Zkušený učitel Martin uvedl, ţe ţáci dostávají 

týdenní plány. Zkušená učitelka Edita uvedla, ţe ţákům sděluje i cíl dne. 

Zkušená učitelka Monika ţákům nejen sděluje cíl, ale i se jich na konci dne ptá, 

co dělali, aby ţáci doma neřekli, ţe nedělali nic. Zkušená učitelka Barbora a 

začínající Karolína, která vyučuje ve třídě Začít spolu, píšou cíl do ranní zprávy. 

Začínající Sára sděluje ţákům cíl, jen pokud začíná nové učivo. Začínající 

Martina sděluje ţákům cíl dne nebo bloku. 

Z dotazníku vyplývá, ţe cíl nejčastěji sdělují zkušení učitelé, nejméně 

často studenti.  

Pozorování prevence 

Řízení vyučovací jednotky 

Na začátku hodiny sdělilo cíl pět ze dvaceti sledovaných učitelů. Dva 

učitelé sdělili cíl hlavní činnosti. Osobně jsem očekávala souvislosti mezi délkou 

přípravy na hodinu, sdělováním cílů a kvalitou výuky. Mé očekávání se však 

nepotvrdilo. Pozorovala jsem tři zcela nepřipravené hodiny, z čehoţ ve všech 

se objevily různé způsoby práce včetně aktivizace ţáků.  

U zkušené Moniky se objevil rozpor mezi výpovědí v rozhovoru a 

pozorováním. V rozhovoru uvedla, ţe cíl ţákům sděluje vţdy („No zrovna 

dneska jsem jim ho neřekla, ale jinak vţdy.“). V průběhu hodiny přiznala ţákům, 

ţe si činnosti vymýšlí za chodu (Ţák: „Já vim, co budeme dělat.“ Učitelka: „To 

teda nevíš, protoţe to ještě nevim ani já. Já si to teprv teď vymyslim.“). V její 

hodině se objevilo střídání způsobů práce a zpětná vazba k chování ţáků. Při 

počítání úloh z matematiky měli ţáci zvedat čísla, aby je mohla učitelka 

kontrolovat, coţ lze povaţovat za aktivizaci. Zpětnou vazbu k výkonu však 

nedostali („Myslíte si, ţe vidím, co tam ukazují? To víte, ţe ne.“). Tento způsob 
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aktivizace tedy můţe fungovat jen do té doby, neţ některý ze ţáků přijde na to, 

ţe můţe ukázat jakýkoliv výsledek. 

Začínající Martina vyuţívala v hodině postupů, na které jsou ţáci zvyklí. 

Samostatná práce byla individualizována podle toho, co který ţák potřeboval 

dodělat. Pokyny k práci byly napsány na tabuli. Kontrola výsledků probíhala ve 

dvojicích. Rychlejší ţáci odcházeli do jiné místnosti ke skupinové práci. Ve 

výuce pouţívala Martina zásobu univerzálních pomůcek, např. karty s čísly, 

provázky a fazole. 

Co se týče zadávání pokynů, 19 z 20 pozorovaných učitelů zadávalo 

pokyny stručně a jasně. Zkušená Edita formulovala úkoly poněkud zdlouhavě – 

odbočovala od podstaty uprostřed věty. Vyučovala však ve čtvrté třídě a ţáci 

její pokyny pochopili.  Začínající Pavla pokyny sice formulovala stručně a jasně, 

ale neoddělila je od ostatního hovoru se ţáky, někteří ţáci je proto 

nezaregistrovali, a tudíţ nesplnili. Většina učitelů formulovala pokyny pro 

jednoduché činnosti jednou aţ dvěma větami („Schovejte si čtenáře a vyndejte 

si český jazyk.“), více větami byly formulovány pokyny pro práci ve skupinách. 

Začínající Martina a zkušená Lucie podpořily slovní pokyny i zápisem zadání na 

tabuli. Lucie omylem vydala dva pokyny, které byly v rozporu – ţáci si pak 

dotazem zadání vyjasnili. Sára jednu individuální činnost provázela postupnými 

pokyny. Individuální činnosti probíhaly klidněji ve třídách, kde ţáci dostali 

všechny pokyny na začátku činnosti. Při jedné z činností mluvila po celou dobu 

práce na ţáky učitelka Sabina, coţ mělo za následek chvilkové zmatení 

některých ţáků, průběh hodiny to ale výrazněji nenarušilo. Ţáci, kteří pokyn při 

práci nezaregistrovali, se rychle doptali spoluţáků nebo asistentky, co mají 

dělat. 

Co se týče přechodů mezi činnostmi, vyskytly se pouze dvě třídy, ve 

kterých neprobíhaly přechody od jedné činnosti k jiné hladce, a to ve třídách 

Pavly, která neoddělila instrukce od ostatního hovoru, a u Sáry, jejíţ třída 

pokyny přes hluk neslyšela. 
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Tři z pozorovaných učitelů zakončili hodinu reflexí. Ve třech třídách 

pokračovali ţáci v práci o přestávce – ve dvou případech, protoţe činnost 

nestihli, v jednom, protoţe je činnost zaujala a chtěli v ní pokračovat. Sedm 

učitelů ukončilo hodinu zadáním domácího úkolu. Ostatní ukončili činnost a 

oznámili „máte přestávku“. Neobjevila se hodina, ve které by na konci ţáci 

nepracovali a pouze čekali na zvonění. 

Aktivizace 

K prevenci nekázně významně přispívá aktivizace ţáků. Vnitřní aktivitu 

ţáka vyvolávají zajímavé činnosti, úkoly propojené s realitou a problémové 

úkoly. V učebnici matematiky, kterou ve výuce pouţívaly třídy Simony, Martiny 

a Dany jsou úkoly formulovány problémově (např. nestačí spočítat výsledek, ale 

je třeba najít pravidlo). Pouhým zadáním individuální práce z učebnice a 

pomáháním slabším ţákům zajistily obě učitelky aktivizaci ţáků. Vnitřní zájem 

ţáků vyuţily učitelky Karolína a Lucie, které na bezprostřední záţitek ţáků se 

ţivými sovami napojily psaní slohu o sovách. Sabina na čtení o vosách 

navázala propojení s realitou a varovala ţáky před bodnutím včely do jazyka. 

Martin udrţoval vnitřní aktivitu ţáků svým přehledem o dění ve třídě. Věděl o 

kaţdém pohybu ţáka. Atmosféru v jeho hodině bych charakterizovala aţ jako 

lehce napjatou. Soustředěnosti a kázně ţáků dosáhl tím, ţe po jakémkoli 

náznaku nepozornosti (i jedno cvaknutí tuţky o lavici) činnost zastavil a ţáky 

napomenul. Ke konci hodiny uţ ţáky i chválil. V prvních třídách Jany a Moniky 

přispěly k aktivizaci didaktické hry. Ţáci při nich byli plně soustředěni, ale 

vzrostla při nich hladina hluku. V hodině Terezy byli ţáci aktivní díky tomu, ţe 

rýsovali.  Aktivizace se neobjevila v hodinách Ivety, Barbory, Marcely, Sylvy a 

Věry. V uvedených třídách to však nemělo vliv na kázeň. Pavla se snaţila 

hodinu prvouky propojit s realitou, ale díky jednotvárnosti pokládaných otázek 

se jí nepodařilo dosáhnout aktivizace většiny ţáků, coţ se projevilo i na kázni 

(hluk, odcházení z místa). 

Ze šesti tříd (v poměru 3 začínajících, 3 zkušených učitelek), ve kterých 

neproběhla aktivizace, byl znatelný vliv tohoto jevu na kázeň pouze v jedné 
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třídě začínající učitelky, kde však bylo důvodů pro nekázeň několik. Ze tříd, ve 

kterých učitelé ţáky aktivizovali, ve dvou případech (1 začínající, 1 zkušená 

učitelky) aktivizace zvýšila pozornost, ale i hluk. U individuálního řešení 

problémových úkolů nebylo jasné, zda ţáky více zklidnilo zaujetí úkolem, nebo 

fakt, ţe pracovali samostatně. Aktivizace vţdy přispěla k odstranění 

nepozornosti. 

Shrnutí tématu prevence nekázně 

Pozorováním bylo potvrzeno, ţe aktivizace ţáků předchází nepozornosti. 

Nepředchází však veškeré nekázni, např. hry a skupinové formy aktivizace 

zvyšují hluk. Dále bylo zjištěno, ţe převáţná většina učitelů, ať zkušených či 

začínajících zadává pokyny jasně, stručně a srozumitelně. Ohledně zadávání 

pokynů bylo pouze v jedné třídě pozorováno splynutí pokynů s ostatním 

hovorem začínající učitelky a v jiné třídě zdlouhavé pokyny zkušené učitelky. 

Z rozhovorů vyplynulo, ţe cíl častěji sdělují zkušení učitelé, a ţe příprava trvá 

studentům výrazně déle neţ začínajícím a zkušeným učitelům. Pozorování 

v hodinách nepotvrdilo souvislosti mezi délkou přípravy, sdělováním cíle a 

kvalitou hodiny. V ţádné pozorované hodině se nestalo, ţe by v závěru ţáci 

nebyli zaměstnáni. Nekázni spojené s mobilními telefony předchází většina tříd 

zákazem pouţívání mobilního telefonu ve škole nebo alespoň v hodině. 

4.1.3 Ţádosti o pomoc začínajících učitelů a rady 

zkušených učitelů 

Vyhodnocení poloţky 10 je odděleno od předchozích kategorií, protoţe 

se v nich prolíná téma prevence nekázně spolu s reakcí na nekázeň. V desáté 

poloţce rozhovoru bylo pouţito odlišné znění pro zkušené učitele. Nejprve 

uvedeme znění poloţky pro studenty a začínající učitele. 

Poloţka rozhovoru 10 (začínající a studenti) 

Jakou pomoc ohledně kázně byste uvítal/la od zkušeného učitele? 
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Doslovné znění odpovědí bylo různé, přesto se je pokusím rozdělit do 

několika kategorií. Počet respondentů je uveden pouze u odpovědí, které se 

objevily více neţ jednou. 

1. kategorie – ţádost o přesný návod 

Studenti: 

„Potřebovala bych poradit, jak to udělat, aby nebyli tak hluční.“  

„Chtěla bych poradit, jaká je správná bezprostřední reakce.“ 

„Rady, co sám vyuţívá, kdyţ potřebuje ve třídě klid.“ 

„Chtěla bych rady od učitelky, která učila třídu přede mnou: na co si dát 

pozor u konkrétních dětí - vztahy apod.“ 

Začínající učitelé: 

„Aby mi někdo řekl, jaký typ trestu platí na který typ dítěte.“ 

2. kategorie – rady ohledně jednání s rodiči 

Začínající učitelé: 

„Chodím se radit se starší paní učitelkou, jak jednat s rodiči – ona uţ ví, 

co na ně platí.“ 

„Chtěla bych poradit, jak srovnat rodiče, aby fungovali. Kdyţ fungují 

rodiče, fungují i děti.“ 

3. kategorie – pomoc s pravidly 

Studenti: 

„Chtěla bych poradit, jaká pouţívají pravidla.“ 

„Chtěla bych vědět, která pravidla vybrat a jak je vymezit. Je jich moc.“ 

4. kategorie – obecně mluvit se zkušeným učitelem 
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Studenti: 

„Chtěla bych vyslechnout příběhy, které zaţili.“ 

Začínající učitelé: 

„Konzultace – vyslechnutí názorů“ 

„Promluvil by se mnou a uvedl příklady z praxe, jak se v té situaci 

zachoval on.“ 

5. kategorie – náslechy 

„Podívá se na moji hodinu a řekne - "Měla jsi tenhle problém, já ho řeším 

takhle."“ (uvedla jedna studentka a jedna začínající učitelka) 

Začínající učitelé: 

„Být u nich 1 rok asistent - koukat i zkoušet učit.“ 

„Podívat se k někomu, jak to dělá on.“ (3 respondenti) 

6. kategorie – ostatní 

Studenti: 

„Aby mě ujistil, ţe to není moje chyba.“ 

„Ujištění, ţe se s tím dá pracovat.“ 

„Ţádnou radu nechci, kaţdý na to musí přijít sám.“ 

Z uvedených odpovědí vyplývá, ţe studenti a začínající učitelé (aţ na 

jednu studentku) stojí o podporu od zkušených učitelů. Většina učitelů, která 

v rozhovoru uvedla, ţe by chtěla slyšet „co na koho platí“ si zároveň 

uvědomovala, ţe neexistuje jedna rada, která by platila pro všechny. Objevily 

se ţádosti o radu ohledně jednání s rodiči, nastavení a výběr pravidel, o 

konzultace konkrétních problémů i obyčejné povídání a o náslech. 
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Zkušeným učitelům byla pod číslem 10 poloţena otázka: Co byste 

poradil/la začínajícím učitelům ohledně kázně? 

Tabulka 6 

Co byste poradil/la začínajícím učitelům ohledně 
kázně? zkušení 

Vybudovat si vztah k dětem. 1 

Být spravedlivý. 1 

Vše řešit v klidu a po dobrém (někdy to nejde). 1 

Vcítit se do problémů dětí. 1 

Musí si zvolit správná pravidla spolu s dětmi tak, aby 
je chápaly a aby je dodrţovaly. 2 

Nechat děti, aby si samy navrhly pravidla. 1 

Nechat děti, aby si vzájemně pravidla hlídali - víc se 
vnímají. 1 

Dát si konkrétní cíl ohledně vztahů ve třídě, kterého 
chceme dosáhnout. 1 

Neustále ţáky sledovat a poslouchat, co si říkají a co 
říkají učiteli. Zjišťovat neznámé vazby - předzvěsti 
šikany apod. 1 

Od začátku si srovnat, co je pro učitele 
akceptovatelné a co ne. 1 

Být důsledný. 2 

Pokud se rozjede problém - stopnout aktivitu a řešit 
problém. 1 

Nekřičet - upozornit a počkat, aţ nebudou mluvit. 1 

Zvát si děti i rodiče k rozhovoru o problému. 1 

Mít to pevně v rukou - cítit autoritu. 1 

Začít zvostra - povolit se dá vţdycky. 1 

Vysvětlit, co chci. 1 

Otestovat třídu a podle toho se zařídit. 1 

Nejdůleţitější je láska a řád. 1 

 

Ze strategií prevence byla doporučena srozumitelná pravidla vytvořená 

spolu s dětmi a důslednost při jejich dodrţování, spravedlnost, dobrý vztah 

k dětem, sledování ţáků a konkrétní vlastní představa o tom, co je 

akceptovatelné. Z reakcí na nekázeň bylo doporučeno přerušení problémové 

činnosti, rozhovor se ţákem či rodičem, čekání na ticho, řešení problémů v klidu 
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a konkrétní cíl ohledně vztahů ve třídě. Rady zkušených učitelů odpověděly na 

dotazy studentů ohledně hluku a pravidel. 

Odpověď na výzkumnou otázku 1 Rozvíjejí začínající učitelé jiné 

strategie prevence a reakce na nekázeň neţ učitelé zkušení? zní obecně ne. 

Převáţná většina rozdílů se týká jednotlivců, ne celé skupiny. Objevil se rozdíl 

v pouţívání třídního hodnocení – u čtyř začínajících učitelek byl propracovaný 

systém třídního platidla, kterým byla hodnocena jak kázeň, tak výkony; to se ale 

neobjevilo u ţádné zkušené učitelky. Ve dvou třídách začínajících učitelek se 

vyskytl hluk bránící práci, který však byl pouze v jednom případě způsoben 

chybou v prevenci (nedostatečná aktivizace a instrukce splývající s ostatním 

hovorem), ve druhém případě se hluk vracel i po zastavování činnosti, 

napomínání, zvedání ruky a další opatření, která v jiných třídách fungovala. 

Hluk bránící v práci se nevyskytl u ţádné ze zkušených učitelek, přesto jej nelze 

povaţovat za obecný jev ve třídách začínajících učitelů, neboť v několika 

třídách začínajících učitelů byl naprostý klid. Jeden zkušený učitel udrţoval 

kázeň způsobem, který vyvolával mírné napětí ve třídě. Ostatní strategie 

prevence a reakce na nekázeň se vyskytovaly v obou sledovaných skupinách 

rovnoměrně. Od zkušených učitelů vzešlo několik cenných rad pro začínající 

učitele – např. kontrola kázně ţáků mezi sebou, stanovení konkrétního cíle 

ohledně vztahů ve třídě, rozhovory se ţáky nebo rodiči, přesně stanovená míra 

akceptovatelnosti chování ţáků a vlastní pocit jistoty. 

4.2 Výzkumná otázka 2 

Umoţňuje znalost sociálních vztahů ve třídě učiteli účinněji udrţovat kázeň? 

Na oblast sociálních vztahů ve třídě byla v rozhovoru zaměřena poloţka 6, 7 a 

8, v pozorování pak oblast klima třídy. 

Vyhodnocení poloţek rozhovoru vztahujících se ke druhé výzkumné otázce 

Poloţka rozhovoru 6 
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Jsou ve třídě nějaké kombinace ţáků, které podle Vás není dobré dávat do 

stejné skupiny? Pokud ano, jaké a proč? 

povídají si a nepracují 

nemají se rádi nebo se stydí a nechtějí spolupracovat 

jsou pohromadě příliš hluční 

tvoří příliš slabou/silnou skupinu 

jiné _______________________ 

Poloţka byla zaměřena na to, zda učitelé dobře znají svou třídu a jsou si 

vědomi rizik spojených se vztahy ţáků. Několik učitelů k formulaci otázky 

doplnilo důleţitou informaci, a to, ţe skupiny je třeba kombinovat i přes moţný 

vznik potíţí, jelikoţ se kaţdý ţák má naučit pracovat v různých typech skupin, 

tudíţ i skupin, v nichţ průběh práce není zcela hladký. Jiní učitelé naopak měli 

typy ţáků, které do stejné skupiny zásadně nedávají. Výběr odpovědí je uveden 

v tabulce, odpověď jiné je zpracována zvlášť. 

Tabulka 7 

kombinace ţáků, které 
,,není dobré" dávat do 
stejné skupiny 

studenti začínající zkušení 

povídají si a nepracují 6 6 6 

nemají se rádi nebo se 
stydí a nechtějí 
spolupracovat 

3 4 2 

jsou pohromadě příliš 
hluční 

3 6 5 

tvoří příliš slabou/silnou 
skupinu 

3 6 4 

 

V odpovědi jiné uvedli učitelé následující důvody:  

Studenti: 

* kombinace „hlavních rušičů“, která hlučí a sabotuje práci 
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* skupina, ve které panuje rivalita 

* více příliš dominantních ţáků v jedné skupině 

Začínající: 

* jsou mimo (uvedla učitelka první třídy) 

* hádají se spolu 

* je tu jeden konkrétní ţák, který nesmí být v jedné konkrétní skupině, 

jinak ji rozhodí 

Zkušení: 

* Odděluji od sebe dyslektiky, dysgrafiky a cizojazyčné děti (např. aby 

v jedné skupině nebyly jen samé cizojazyčné děti a nevěděly, co mají dělat). 

* Neexistují uvedené kombinace, u kterých by to platilo obecně. 

Problémy ve skupinách vznikají náhodně. 

Cennější neţ samotná tabulka kombinací ţáků byly komentáře učitelů 

k zadané otázce. Někteří se blíţe rozhovořili o jednotlivých skupinách, jiní 

pouze uvedli kategorie a na otázku „proč“ nedokázali odpovědět. Začínající 

učitelka Sabina uvedla, ţe kamarádi, které dříve měly tendenci spolu povídat a 

nepracovat, jsou nyní rozsazeni, a proto se v případě, ţe se dostanou do stejné 

skupiny, chovají velmi spořádaně, jelikoţ mají radost, ţe jsou spolu. Začínající 

učitelka Linda zas rizikové kombinace nechá ve stejné skupině, ale předem je 

upozorní na podmínky, za jakých zůstanou spolu. 

Pozorování skupin 

 V pozorovaných hodinách se pouze třikrát objevila skupinová práce a 

dvakrát práce ve dvojici. Ve třídě Lindy byla skupina dívek, které obvykle místo 

práce mluví, upozorněna na to, ţe musí „zamknout pusu“, jinak budou 

rozděleny. Ve třídě Martiny vznikaly skupiny postupným přicházením ţáků od 

původní práce, coţ způsobilo, ţe dvojice nechtěly přibírat další členy do 
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rozdělané práce. Nejednalo se o nevhodné kombinace ţáků, ale o rušivý vstup 

do započatého úkolu. V jedné ze skupin jeden příchozí ţák práci narušil tak, ţe 

ji skupina nedokončila. Učitelka po skončení práce rozebrala situaci s celou 

třídou vyšetřením, kdo komu co neřekl a kdo s kým odmítal spolupracovat. Se 

ţákem si poté promluvila ještě stranou od ostatních. Ve třídě Moniky jedna ze 

skupin nedošla k výsledku, neboť se hádala a jednotliví členové si vzájemně 

brali materiál. Monika nechala ţáky přijít na to, proč nedošli k výsledku. Třída 

následně přišla na to, ţe je důleţité ve skupině spolupracovat. 

Poloţka rozhovoru 7 

Vyskytují se ve třídě „odstrčení“ jedinci? 

Poloţka rozhovoru číslo 7 „Vyskytují se ve třídě odstrčení jedinci?“ měla 

původně zjistit klima třídy, jelikoţ Helus (2007) hodnotí negativní klima školní 

třídy jak takové, kde většina ţáků nejeví zájem o učení a vylučuje ze svého 

středu jedince, kteří mají k učení kladný postoj. Takový případ se však 

v odpovědích nevyskytl, coţ souvisí i s informacemi z poloţky 8. Z poloţky 7 

však vyplynuly informace o důvodech, proč někteří jednotlivci stojí mimo 

kolektiv. Protoţe nespadají do výzkumných úkolů této práce, budou uvedeny 

v kapitole Diskuse.  

Tabulka 8 

Vyskytují se ve 
třídě odstrčení 
ţáci? studenti začínající zkušení 

ano 7 8 5 

ne 3 1 5 
 

Z tabulky vyplývá, ţe ve třídách zkušených učitelů se méně často 

objevují odstrčení jedinci. Edita, která učí ve čtvrté třídě, uvedla, ţe v první třídě 

ještě několik ţáků mimo kolektiv bylo. Dvě učitelky z prvních tříd si naopak 

přisuzovaly situaci bez odstrčených ţáků tomu, ţe jsou ještě malí. Jedna 

učitelka uvedla, ţe ve třídě nejsou odstrčení jedinci, pouze některé děti mívají 
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občas subjektivní pocit, ţe nemají ve třídě kamarády. Ţáci ve třídě s nimi sice 

kamarádí a tráví s nimi volný čas, ale nepovaţují je za své nejlepší kamarády. 

Studentka, která na dotaz odpovídala ohledně stejné třídy, ţáky povaţovala za 

odstrčené. V první třídě Ivety se vyskytnul nadměrně inteligentní, ne však 

asociální ţák. Podle Ivety není odstrčený, protoţe umí komunikovat s kýmkoliv, 

ale nemá svého jednoho nejlepšího kamaráda, jelikoţ na jeho úroveň myšlení 

ve třídě nikdo nestačí. (Pro představu – přišel se paní učitelky zeptat, co je to 

faktoriál a jak se počítá.) Jedna ze studentek učila ve třídě, kde byla velmi 

oblíbená prosociálně orientovaná ţákyně, coţ způsobilo, ţe ani chlapec 

s autismem nestál mimo třídní kolektiv. Jedna ze studentek zpozorovala ve 

třídě „zvláštní soudrţnost třídy proti učiteli“. 

Jako důvody pro soudrţnost třídy byly uvedeny nízký věk ţáků (2x), 

soudrţnost třídy proti učiteli (1x), dlouhodobá společná školní docházka (1x) a 

oblíbená osoba, která je vzorem chování pro ostatní ţáky (1x). Z tak nízkého 

počtu důvodů však nelze nic usuzovat obecně.  

Při pozorování v hodinách se nevyskytla situace, kdy by jeden ze ţáků 

byl očividně mimo kolektiv, nebylo tedy moţné zjistit vliv tohoto jevu na kázeň. 

Jedna ze začínajících učitelek uvedla, ţe se snaţí potlačovat negativní projevy 

ţáků vůči odstrčené ţákyni. Nikdo z pozorovaných učitelů netoleroval ve své 

třídě posměch. Pokud se někdo spletl, přišel pozdě, či nevěděl odpověď, a 

ostatní se smáli, učitelé vţdy okamţitě zasáhli. 

Poloţka rozhovoru 8 

Jaký vztah k učení mají třídou oblíbení ţáci? 

záleţí jim na učení:  velmi    spíše ano     středně   spíše ne     vůbec 

Otázka vyplývá z Helusova (2007) tvrzení, ţe třídou oblíbení ţáci neboli 

sociometrické hvězdy, mají významný vliv na postoje ostatních ţáků k učení. 
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Tabulka 9 

Jaký vztah k učení 
mají třídou oblíbení 
ţáci? Záleţí jim na 
učení? 

studenti začínající zkušení 

velmi 5 9 5 

spíše ano 3 1 6 

středně 0 0 0 

spíše ne 0 0 0 

vůbec 1 1 0 

Ve třídě není nikdo 
výrazně populární. 

1 0 1 

 

Součet respondentů ve sloupcích neodpovídá číslu 10 proto, ţe někteří 

učitelé uvedli postoje více oblíbených ţáků. 

Z rozhovorů vyplynulo, ţe pouze jedna studentka a jedna začínající 

učitelka se setkaly s oblíbeným ţákem, který nemá vztah k učení. Ve třídě však 

bylo více oblíbených jedinců, z nichţ ostatní měli kladný vztah k učení. Několik 

učitelek uvedlo, ţe k učení mají velmi dobrý vztah všichni nebo alespoň většina 

třídy. Jedna ze studentek vyslovila domněnku, ţe na prvním stupni jsou ještě 

oblíbení ti jedinci, kteří se dobře učí. Tato myšlenka vychází z opačného konce 

neţ myšlenka Zdeňka Heluse (2007), kdy Helus (2007) vidí popularitu jako 

faktor ovlivňující přístup spoluţáků k učení, kdeţto studentka vidí kladný (a 

úspěšný) přístup k učení jako zdroj popularity. 

Ve sledovaných třídách by tedy postoje k učení neměly být zdrojem 

nekázně ve smyslu odmítání školní práce ve snaze zalíbit se oblíbenému 

spoluţákovi, protoţe většině oblíbených ţáku na učení záleţí. 

Při pozorování se nestalo, ţe by jeden ze ţáků odmítl pracovat a ostatní 

jej následovali. Jediná nejbliţší situace byla ve třídě Lindy, kde jeden ţák místo 

odpovědi týkající se matematiky reagoval vtipným řešením situace, coţ 
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způsobilo, ţe i další ţáci odpovídali „vtipně“, místo aby řešili úlohu, dokud je 

učitelka nezastavila. 

Odpověď na druhou výzkumnou otázku „Umoţňuje znalost sociálních 

vztahů ve třídě učiteli účinněji udrţovat kázeň?“ zní „ano“. Z rozhovorů 

vyplynulo, ţe učitelé, kteří jsou si vědomi vztahů ve třídě, buď podle toho 

rozdělují skupiny tak, aby nedošlo ke konfliktům, nebo rizikové kombinace ţáků 

předem upozorňují na podmínky práce. Ve většině tříd se objevil ţák stojící 

mimo kolektiv. Učitelé však posměšky netrpěli vůči ţádnému ze ţáků, ať 

oblíbenému či neoblíbenému. V kaţdé ze tříd, která má své oblíbené ţáky, 

převaţují oblíbení ţáci s kladným postojem k učení, coţ je z kázeňského i 

výkonového hlediska příznivé. Pouhá znalost sociálních vztahů ve třídě nestačí, 

umoţňuje však učiteli dopředu vytipovat moţné konflikty. Někteří učitelé se 

konfliktům vyhýbají (oddělením ţáků, varováním), jiní nechají konflikt 

proběhnout a následně jej se ţáky analyzují. 

4.3 Výzkumná otázka 3 

Daří se učitelům vyvarovat takového chování vůči ţákům, které sami povaţují 

za nevhodné? 

Předpokládáme, ţe představy učitelů o tom, jak by měli k ţákům 

přistupovat, se ne vţdy podaří naplnit. Zejména ve chvílích rozvinuté nekázně 

je pro učitele obtíţné zachovat se klidně a vyřešit problémy s respektem, 

kterého se mu od ţáků nedostalo. Jsou však i situace, ve kterých učitel můţe 

ţáka zesměšnit či urazit, aniţ by to zamýšlel. Zdrojem můţe být i pouhá snaha 

o nevinný vtip. Srovnání představ učitelů o učitelské etice a jejich přístupu k 

ţákům bylo realizováno poloţkou v rozhovoru 9 a pozorováním učitelova 

přístupu k ţákům, zejména při reakcích na nekázeň. 

Vyhodnocení poloţky rozhovoru vztahující se k výzkumné otázce 3 

Poloţka 9 

Co povaţujete za největší prohřešek proti dítěti z pozice učitele? 
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Výše uvedená otázka měla zjistit, jaké chování či postoje povaţují učitelé 

za nesprávné. Otázka byla poloţena jako otevřená bez výběru odpovědi. 

Odpovědi učitelů jsou uvedeny doslovně včetně nespisovných výrazů, 

roztříděny do sedmi skupin. 

1. Prohřešky proti respektu k ţákovi, které se snadno objeví jednorázově (je 

však moţné, ţe je některý učitel pouţívá pravidelně). 

 Tabulka 10 

prohřešek studenti začínající zkušení 

shazování 1   1 

setřít ho 1     

poníţení 1 3 3 

výsměch, 
posmívání 

1   1 

uráţení 2 1   

podráţení 1     

ironické 
poznámky 

1     

sprostá 
nadávka 

1 1   

podtrhování 
sebedůvěry 

  1   

zesměšnění     2 

 

Nejčastěji zmiňovaným prohřeškem tohoto typu bylo poníţení ţáka. 

Většina ostatních zmiňovaných poloţek, ač jinak formulovaných, můţe vést 

právě k poníţení. V tabulce je uveden počet, kolikrát se objevil v odpovědích 

daný pojem. V některých případech je to však pouze jinak formulovaná 

myšlenka stejného respondenta. Ze studentů do této kategorie přispěli tři 

respondenti, ze začínajících čtyři a ze zkušených sedm. Většina učitelů však 

uvedla širší škálu prohřešků. Formulace otázky uvádí pojem „největší 

prohřešek“. To, ţe studenti a začínající učitelé zmiňovali uvedené prohřešky 

méně, tedy neznamená, ţe by k nim byli lhostejní, můţe to být způsobeno tím, 

ţe uvedli prohřešek, který povaţují za závaţnější (např. fyzický trest), a proto jiţ 
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„pouhé nerespektování“ neuváděli. Toto vysvětlení platí i pro následující 

kategorie.  

2. Prohřešky proti respektu k ţákovi ve smyslu obecného postoje k němu 

U následujících prohřešků nejsou uvedeny počty respondentů, jelikoţ se 

vţdy jedná o výrok jednotlivce. Studenti uvedli: „nerespektuje ţáka (jsi zmetek)“, 

„učitel si myslí, ţe je lepší neţ dítě“, „učitel neposkytuje prostor k vyjádření“, 

„neumoţňuje dítěti mít vlastní názor“. Začínající učitelé uvedli: „jednání jako s 

miminem“ a „mocenské chování“. „Jednání jako s miminem“ uvedla paní 

učitelka, která vyučuje v 1. třídě.  

3. Prohřešky vůči ţákovu postoji k učení a chování 

Dvě studentky odpověděly, ţe za největší prohřešek učitele vůči dítěti 

povaţují „zhnusit mu vztah k učení“. Podle jedné studentky je prohřeškem 

„Kdyţ ho nenaučíme se učit - je to pro něj moc lehké nebo moc těţké. Nemá nic 

jako výzvu.“. Zkušení učitelé uvedli: „způsobit syndrom neúspěšného ţáka“ a 

„nedat mu šanci“. 

4. Prohřešky vůči ţákovi jako členu skupiny 

Třikrát bylo zmíněno nálepkování (jednou studentkou a dvěma 

začínajícími učiteli), jednou „způsobení vyloučení ţáka z kolektivu“ a jednou 

„brát ţáky jako homogenní skupinu, kdo je slabší, má smůlu“. 

5. Týrání a prohřešky fyzického charakteru 

Tabulka 11 

 prohřešek studenti začínající zkušení 

fyzické násilí 2     

fyzický trest 1 1 1 

šikana 1     

psychické 

týrání 
    1 
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Nezmínění fyzického násilí neznamená, ţe by jej učitelé nepovaţovali za 

závaţné. Některé pedagogy v souvislosti se ţáky tato myšlenka jen nenapadla. 

6. Prohřešky proti spravedlnosti a proti důvěře ţáka 

Jedna začínající učitelka a tři zkušení učitelé uvedli, ţe je pro ně největším 

prohřeškem „nespravedlnost, křivda“. 

7. Ostatní 

Zkušený učitel uvedl jako prohřešky proti dítěti „nedůslednost a lhostejnost“. 

Začínající učitelka uvedla „přenášení špatné nálady na dítě“. 

Nejvíce prohřešků tedy bylo zmíněno v první kategorii – prohřešky proti 

respektu k ţákovi, jejichţ výskyt je moţný i jednorázově. Nedomnívám se, ţe by 

další zmiňované prohřešky byly méně závaţné. V této kategorii však byly 

pravděpodobně uvedeny poníţení, ironické poznámky a shazování ţáka proto, 

ţe jsou z uvedených prohřešků nejběţnější.  

Vyhodnocení pozorování vztahujícího se k výzkumné otázce 3 

Z rozhovorů vyplynulo, ţe učitelé mezi jinými povaţují za největší 

prohřešky proti dítěti z pozice učitele ironické poznámky, zesměšnění, poníţení 

a sniţování sebedůvěry ţáka. O fyzických trestech se v této části nebudeme 

zmiňovat, jelikoţ v průběhu dvacet pozorování nebyl zaznamenán jediný. Vtipy 

na úkor ţáků, i kdyţ třeba ne s cílem zesměšnit jej, se však v hodinách 

některých učitelů objevují zcela přirozeně. 

V pozorovaných hodinách se objevily tyto komentáře: 

Začínající:  

* „Vytahám tě za uši, ţe je budeš mít jak Dumbo.“ – reakce učitelky na 

ţákovo houpání na ţidli – různé obměny tohoto výroku ještě několikrát 

zopakovala, ale dle milého úsměvu ve tváři to zřejmě nemyslela zle. 
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* „Vás ale je, kdo dneska zcela výjimečně nemáte lepidlo – zrovna kdyţ 

máte dneska pracovky.“ Učitelka velmi zdůraznila slovo „výjimečně“ uţ 

v pokynu, „kdo by dnes zcela výjimečně neměl lepidlo, můţe si jej tady půjčit“. 

V průběhu hodiny bylo znát, ţe paní učitelka i ţáci často pouţívají vtipy a 

společně hledají míru, kde s nimi přestat. 

* „Myslíš si, ţe mě to zajímá?“ zareagovala paní učitelka na prvňákovo 

skákání do řeči. 

Zkušení: 

* „Můţeš mi říct, kde seš? Tady my sme dávno“ reagovala učitelka 

zvýšeným hlasem na čtenáře, který četl jinou větu. (pozn. Jednalo se o hlasité 

čtení ve druhé třídě, kdy vţdy jeden ţák čte nahlas a ostatní „čtou potichu“, coţ 

pro mnohé znamená, ţe nedávají pozor.) 

* učitelka několikrát opakuje otázku, na kterou ţák neví odpověď, pak si 

odpoví sama a komentuje „Jeţiši“ (zvedá oči v sloup) 

* „Buď zticha, nebo vypadneš ze třídy“ (s úsměvem). 

* Učitel pro názornost předvádí, jak ţákyně falešně zazpívala část písně  

* Jeden ţák se rozplakal, protoţe mu učitel omylem vzal ţákovskou 

kníţku místo jiného ţáka – učitel s ním odmítá diskutovat („nechci s tebou 

mluvit a nebreč“), aţ po několika minutách mu sdělí, ať se nebojí, ţe by dal 

poznámku nesprávnému člověku. 

Jediný dobře pozorovatelný jev související s některou z reakcí učitelů 

nastal ve třídě učitele Martina, kdy ţák ze strachu, ţe dostane poznámku místo 

svého spoluţáka, několik minut plakal, pročeţ se nesoustředil na výuku. Lze 

však předpokládat, ţe dobře se necítil ani ţák, na nějţ učitelka reagovala jako 

na neschopného („Jeţiši“, „Můţeš mi říct, kde seš?“). Tyto reakce učitelky 

mohly být způsobeny tím, ţe se cítila zodpovědná za výkony svých ţáků při 

pozorování, a ţe se tím snaţila naznačit, ţe nepozornost netoleruje a není v její 

třídě obvyklá. U učitele Martina šlo o celkový autoritativní přístup k ţákovi, ze 
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kterého nechtěl ustoupit hned, čímţ by dal ţákovi za pravdu. Celkově v hodině 

nepřipouštěl ţádné komentáře ţáků. Po hodině uvedl, ţe někteří ţáci 

argumentují tím, ţe mají právo vyjádřit svůj názor, ale on jim odpovídá, ţe mají 

právo na svůj názor, ale ne na úkor výuky. Tento učitel ve svém rozhovoru 

uvedl prohřešky nedůslednost a lhostejnost. Nedůslednosti se ve své hodině 

nedopustil. Lhostejný sice není k tomu, co se ţák naučí, často ale zastavil ţáky 

ve chvíli, kdy mu chtěli něco sdělit, coţ povaţuji za lhostejnost k jejich názorům. 

V jeho hodině se ţáci sice chovali ukázněně, ale jednalo se o vnější kázeň 

způsobenou autoritou učitele. Jakmile učitel o přestávce opustil učebnu, začali 

se někteří ţáci prát, neboť jiţ nebyli pod bezprostředním vlivem učitelovy 

autority. 

Pro bliţší zkoumání vlivu komentářů učitele na dítě by bylo vhodné 

srovnat pozorování učitelů s rozhovory se ţáky. Ţáků bych se příště ptala, které 

projevy učitele ještě povaţují za vtip a které uţ jim vadí. 

Odpověď na výzkumnou otázku 3 Daří se učitelům vyvarovat takového 

chování vůči ţákům, které sami povaţují za nevhodné? zní ano, ale jen 

některým a jen do určité míry. Fyzickému násilí ani nálepkování se 

v pozorovaných hodinách nikdo nedopustil. Nerespektování názorů ţáka se 

dopustil jeden z učitelů, sám to ale na rozdíl od ostatních učitelů nepovaţuje za 

prohřešek proti ţákovi. Uvedl sice v rozhovoru, ţe za prohřešek vůči ţákovi 

povaţuje lhostejnost, do které nevyslechnutí ţáka zřejmě nepočítal. Tři 

začínající a dvě zkušené učitelky pouţily v hodině ironické poznámky, z čehoţ 

jedna zkušená opakovaně, ostatní pouze jednou. Lze říci, ţe většina učitelů (15 

ze 20) se vyhnula chování, které sama povaţovala za nevhodné. Jeden učitel 

se sice nechoval v rozporu se svými představami, ale dva z ostatních 

dotazovaných učitelů uvedli chování, které se v jeho hodině objevilo, jako 

nevhodné. 
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5. Shrnutí praktické části 

Výzkumným úkolem empirické části práce bylo zjistit, zda je moţné 

vyrovnání empirických zkušeností zkušených „vycvičeností z fakulty“ 

začínajících na straně jedné či vyrovnání nezkušenosti začínajících 

„profesní slepotou“ zkušených na straně druhé. Úkol byl zkoumán třemi 

výzkumnými otázkami, pod které byly rozřazeny oblasti pozorování a odpovědi 

z rozhovoru.  

Výsledkem výzkumné otázky 1 „Rozvíjejí začínající učitelé jiné strategie 

prevence a reakce na nekázeň neţ učitelé zkušení?“ bylo zjištění, ţe odlišnosti 

v prevenci nekázně a reakcích na ni jsou individuální. Nepotvrdil se předpoklad, 

ţe by začínající učitelé jako skupina měli výrazně větší potíţe s udrţením kázně 

neţ zkušení učitelé. Ve dvou třídách začínajících učitelek se sice objevil velký 

hluk, ale ve třídách jiných začínajících učitelek byl hluk menší nebo ţádný. 

Projevy nekázně řešili začínající učitelé obdobně jako zkušení učitelé.  

Zjištění vycházející výzkumné otázky 2 „Umoţňuje znalost sociálních 

vztahů ve třídě učiteli účinněji udrţovat kázeň?“ potvrdilo předpokládané 

tvrzení, ţe umoţňuje. Učitelé znalost vztahů ve třídě k udrţování kázně 

vyuţívali několika způsoby: buď kombinace ţáků, u kterých předpokládali 

konflikt nebo problém při práci, od sebe záměrně oddělovali, nebo je předem 

upozornili na podmínky, za jakých mají pracovat, či v rizikové skupině nechali 

konflikt proběhnout, aby jej následně mohli se třídou prodiskutovat. Počty 

učitelů, kteří uvedli jednotlivé kombinace ţáků ve skupinách jako rizikové, se 

výrazně nelišily u začínajících a zkušených. 

Výzkumná otázka 3 „Daří se učitelům vyvarovat takového chování vůči 

ţákům, které sami povaţují za nevhodné?“ zjistila, ţe přes kritický postoj 

většiny učitelů k poníţení, zesměšňování a ironickým poznámkám se některé 

z uvedených jevů v hodinách vyskytují, ne však většinově. Jeden z učitelů 

nerespektoval názory ţáků, ale sám to na rozdíl od ostatních učitelů 

nepovaţoval za prohřešek. Ironické poznámky a znemoţnění ţáka trvalo déle 
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v hodině zkušené učitelky, u začínajících se jednalo pouze o jednorázové 

komentáře. 

Pro výzkumný úkol vychází z empirické části závěr, ţe přednosti 

zkušených učitelů vycházejících z jejich praxe, mohou být vyrovnány znalostmi 

začínajících učitelů. Stejně tak nezkušenost začínajících učitelů můţe být 

vyrovnána přehnanou sebejistotou zkušených učitelů a vírou v jejich stereotypní 

postupy. Hlavním výzvou vycházející z empirické části pro budoucí začínající 

učitele je, aby i na práci zkušených učitelů pohlíţeli kriticky. Od zkušených 

učitelů je třeba přebírat pouze rady a postupy, které směřují ke zlepšení situace 

ve třídě, a naopak nepřebírat od nich pasivní postoje a lhostejnost k 

problémům. 

6. Diskuse  

 U učitele, který je delší dobu v praxi se předpokládá vybavení zásobou 

zkušeností, u učitele vycházejícího z fakulty zásobou znalostí. Je třeba, aby 

učitelé svou práci reflektovali a dále hledali informace ohledně své práce, ať uţ 

v odborné literatuře nebo prostřednictvím vzdělávacích kurzů. Začínající učitel, 

který by po několika letech v praxi ještě nedosáhl zkušeností, ale mezitím 

zapomněl i poznatky z fakulty, by mohl být v horší situaci, neţ srovnatelný 

čerstvý absolvent. 

Někomu, kdo by se příště chtěl zabývat problematikou začínajících 

učitelů, bych doporučila, aby místo srovnávání různých začínajících a 

zkušených učitelů zkoumal vývoj jednotlivců. Dovednosti učitele mohou do jisté 

míry záviset na osobnosti učitele, bylo by proto dobré zkoumat, jak se učitel 

mění od nástupu do praxe – zda s nabýváním zkušeností profesně roste nebo 

zda je naopak realitou vyučovacího procesu vyčerpáván a směřuje ke 

stereotypu, ignorování problémů a rutinnímu vykonávání profese. 

Otázkou „Vyskytují se ve třídě odstrčení jedinci?“ jsem původně chtěla 

zjišťovat klima a učitelovu znalost třídy. Otázka se pro tento účel neosvědčila, 

nicméně upozornila na jiný problém, a to širokou škálu důvodů, z jakých stojí 
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ţák mimo třídní kolektiv. Ráda bych proto tyto důvody ve své práci zmínila, 

přestoţe vybočují z tématu kázně. 

*zlobí a provokuje ostatní 

*jazyková bariéra 

*nebaví se s ostatními a ostatní je neberou 

*hyperaktivní - obtěţuje tím děti 

*výrazně pomalejší neţ ostatní, zdrţuje 

*dlouho chyběl, odtrţení od party 
*rodinou tlačen do úspěchu - o přestávce se učí, místo aby si hrál s 
dětmi 

*nadaný + příliš výrazná osobnost 

*nadprůměrně inteligentní + asociální 

*vnucuje se 

*ošklivě se chová k dětem 

*zvláštně se projevuje 

*autista - nevyhledává kontakt + ostatní nevyhledávají kontakt s ním 

*neumí navazovat vztahy 

*vychvaluje se 

*sociálně slabší 

*uzavřená sourozenecká skupina integrovaných romských dětí 

*nemluví 

*matka v něm vyvolává pocit, ţe je slabší 

*ubliţuje dětem 

*neprůbojný, straní se ostatních 

*mají pocit, ţe nemají kamarády 

*kombinovaná vada učení 

*porucha osobnosti 

*zasahuje ostatním do soukromí, bere jim věci apod. 

*Aspergerův syndrom 

*,,mamínek" 
 

Z uvedeného senzamu je vidět, ţe mimo třídu nejsou pouze jedinci, o 

které ostatní nejeví zájem, ale i jedinci, kteří o kontakt s kolektivem nestojí. Mezi 

neoblíbené děti patří ty, které ostatním ubliţují, berou věci nebo komunikují 

zvláštním způsobem. Učitelky se snaţí ozapojení do kolektivu zejména u ţáků, 

kteří jsou neprůbojní. Několik učitelů však označilo ţáky stojící mimo kolektiv za 

„divné“ a povaţovalo jejich vyloučení ostatními za přirozený jev. 
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Otázka ohledné mobilních telefonů byla pro učitele nesrozumitelná. 

Někteří rozuměli pod slovem „omezení“ pouze omezení v hodině, jiní po celou 

dobu vyučování. Místo otázky „jak dlouho se připravujete na vyučování“ by 

mohlo být vhodnější zeptat se, co si učitelé připravují, zda připravují témata, 

stránky v učebnici, činnosti, organizační formy, pomůcky apod., protoţe účelem 

otázky bylo zjistit vliv jejich přípravy na řízení hodiny a kázeň. Pokud by výzkum 

neprobíhal souběţně u začínajících i zkušených učitelů, bylo by moţné otázku 

10 pro zkušené učitele vyvodit z dotazů začínajících učitelů a získat tak jejich 

názor přímo na problematiku, se kterou potřebovali začínající učitelé pomoci. 

Vliv ironických poznámek učitelů by bylo moţné dále zkoumat diskusí se ţáky. 

Někteří totiţ poznámky nesou velmi citlivě, jiní naopak snesou i kousavé vtipy, 

zejména pokud se s učitelem dobře znají. Obecně by bylo dobré zkoumat 

interakci učitel – ţák déle ve stejných třídách, aby bylo moţné prohlédnout 

některé vztahy ve třídě, na jejichţ pozadí se interakce odehrává. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo identifikovat problémy začínajících 

učitelů primární školy v interakci se ţáky, moţnosti řešení problémových situací 

a předcházení jim. V teoretické části byly zjištěny jako rizikové oblast kázně, 

řízení a aktivizace. Problémům s kázní předcházejí učitelé zajímavým 

vyučováním, které zapojí vnitřní aktivitu ţáka. Další prevencí proti nekázni je 

účinné řízení vyučovací hodiny s jasným začátkem a koncem, hladkými 

přechody mezi činnostmi a stručnými jasnými instrukcemi. Učitel dále předejde 

zbytečným sporům, pokud bude spravedlivý, bude se zajímat o ţáky a zadá jim 

úkoly přiměřené jejich věku a schopnostem. 

Empirická část vyvrátila domněnku vycházející z teoretické části, ţe by 

se uvedené problémy v interakci objevovaly ve zvýšené míře u začínajících 

učitelů. Rizikové faktory v interakci se ţákem platí jak pro začínající, tak pro 

zkušené učitele. Pozorovány byly jak třídy úspěšně vedené zkušenými, tak 

začínajícími pedagogy. V empirické části je uveden seznam doporučení od 

zkušených pro začínající učitele.  

Práce upozornila na to, aby začínající učitelé nepřejímali veškeré postoje 

od zkušených učitelů, neboť i ti chybují a někteří se vzájemně utvrzují 

v myšlence, ţe daný problém je normální, a není jej třeba řešit. Začínající 

učitelé se potřebují dále vzdělávat, aby byli schopni odlišit, které z postupů 

zkušených učitelů jim pomohou a které uškodí. Doporučuji zejména mluvit se 

zkušenými učiteli, kteří se k problémům staví aktivně, a nepřebírat pasivní a 

odevzdané názory. 
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Příloha 1 

Rozhovor: 

1) Které z níţe uvedených typů nekázně se ve Vaší třídě vyskytují nejčastěji: 

hluk 

neuposlechnutí pokynů 

nadávky spoluţákům 

nepozornost 

drzost vůči učiteli 

poškozování cizího majetku 

fyzická agrese 

jiné ____________________________________________ 

2) Která „kázeňská opatření“ pouţíváte: 

slovní napomenutí 

oční kontakt 

poznámky 

zákaz oblíbené činnosti 

stupňovaný trest (např. za 5 čárek poznámka) 

vyloučení ze třídy (za dveře, do jiné třídy apod.) 

jiné ______________________________________ 

3) Máte ve třídě stanovena pravidla ohledně pouţívání mobilních telefonů? 

Pokud ano, jaká? 

úplný zákaz 

omezení (např. smí být ve škole, ale vypnutý) 

volné pouţívání mobilních telefonů, ale pouze o přestávce 

jiné_____________________________________ 
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4) Jak dlouho se denně v průměru připravujete na vyučování? 

1,5 hodiny 

2 hodiny 

2,5 hodiny 

3 hodiny 

3,5 hodiny 

jiné_____________ 

5) Sdělujete ţákům cíl hodiny? 

nikdy   málokdy někdy   často vţdy 

6) Jsou ve třídě nějaké kombinace ţáků, které podle Vás není dobré dávat do 

stejné skupiny? Pokud ano, jaké a proč? 

povídají si a nepracují 

nemají se rádi nebo se stydí a nechtějí spolupracovat 

jsou pohromadě příliš hluční 

tvoří příliš slabou/silnou skupinu 

jiné _______________________ 

7) Vyskytují se ve třídě „odstrčení jedinci“? 

8) Jaký vztah k učení mají třídou oblíbení ţáci? 

záleţí jim na učení:  velmi    spíše ano     středně   spíše ne     vůbec 

9) Co povaţujete za největší prohřešek proti dítěti z pozice učitele? 

 

10 zač.) pro začínající: Jakou pomoc ohledně kázně byste uvítal/la od 

zkušeného učitele? 

 

 

10 zkuš.) pro zkušené: Co byste poradil/la začínajícím učitelům ohledně kázně? 
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Příloha 2 

Pozorovací arch 

Projevy nekázně 

 

 

 

„Kázeňská opatření“ / reakce učitele na nekázeň 

 

 

Klima (vztahy, osamělí jedinci, podpora/posměšky) 

 

 

Etika – důstojnost ţáka 

 

 

Řízení: zahájení, přechody, zakončení, pokyny 

 

 

Aktivizace 

 

 

Prevence nekázně 

 

 

 


