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ABSTRAKT  

  

Práce pojednává o vývojových typech chlapců ve čtvrté třídě základní 

školy. Je rozdělena na dvě části. V teoretické části se zabývám možnými důvody 

vzniku vztahu (kamarádství) mezi chlapci, a to z hlediska sociální psychologie, 

socio-kulturního a psychologického. V empirické části, která je založena na mém 

pozorování školní třídy, je podrobně popisována struktura vztahů mezi chlapci. 

Cílem empirické části je popsat jednotlivé chlapce s ohledem na jejich vzhled, 

zájmy, rodinné zázemí a hry, které ve třídě rádi hrají a podle těchto kategorií je 

rozdělit do určitých skupin. Třídním hrám se věnuji v samostatné části práce. Na 

základě pozorování byly vykonstruovány čtyři chlapecké skupiny, z nichž každá 

má vlastní charakteristiku a její členové se vyznačují specifickými zájmy a 

přístupem ke třídnímu kolektivu. Dané skupiny vznikly na základě vzájemných 

sympatií, podobných vlastností chlapců a jejich přístupu ke škole. Tyto výsledky 

jsou rozvedeny v závěru práce. 
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ABSTRACT  

  

            This dissertation deals with developmental types of boys in the fourth 

grade of basic school. It is divided into two parts. In the theoretical part I am 

dealing with possible reasons of making a relations between boys, focused on 

social psychology, socio-culture and psychological aspekt. In empirical part, 

which is based on my own observation of school class, the structure of relations 

between boys is completely described. The goal of empirical part is to describe 

boys as individuals and according to their appearances, interests, family relations 

and games, which boys like to play in school class, divide them into several 

groups. Games in school class are mentioned in separate paragraph. According to 

my own observation four groups of boys were established. Each group has typical 

character and their members have specific interests and own attitude to class. 

These groups were created because of likings between boys, similar attributes of 

boys and attitudes of boys to school. These results are elaborated in the conclusion 

of my dissertation. 
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1. ÚVOD 

 

 Na základní školu jsem nastupoval v šesti letech. Nemůžu říci, že jsem se 

netěšil. Zpočátku, než začalo vyučování, bylo vše v pořádku. Ale když jsem pak 

ve třídě najednou osiřel, má matka odešla do práce, bylo vše úplně jinak. Cítil 

jsem se naprosto bezradný a zranitelný. S nástupem paní učitelky mi nervy 

povolily a dal jsem se do breku. Nebyl v tom záměr strhnout na sebe pozornost, 

nebo být litován. Zkrátka jsem nevěděl, co dělat. Připadalo mi, že jsem v cizím, 

nepřátelském prostředí. Vzpomínám na „magická“ slova paní učitelky: „Až si 

najdeš kamarády, uvidíš, že se ti tady bude líbit.“ V té chvíli jsem jí nevěřil ani 

nos mezi očima, ale stalo se, jak předpověděla. Po nějaké době, když si už všichni 

ve třídě zvykli na nové prostředí, se začaly navazovat jednotlivé kontakty. Já 

osobně jsem spíše vyčkával, než kontakt inicioval. Je to již dost dávno, takže 

jméno „spřízněné duše“ ve třídě si nepamatuji, nazvěme ji třeba Karel. Pokud byl 

Karel ve třídě, bylo vše v pořádku, byl jsem klidný, vždy o přestávce bylo s kým 

si popovídat. Pokud Karel ve třídě nebyl, bylo to o dost horší. Buď jsem se 

nebavil s nikým, nebo jen příležitostně, když někdo inicioval hovor. Na stejné 

úrovni jako komunikace s Karlem to však nebylo. Zpočátku, kdy Karel byl 

opravdu jediný, s kým jsem se opravdu rád bavil, při každém vstupu do třídy jsem 

doslova trnul strachy, jestli ten den nechybí. Tento velmi tísnivý pocit vymizel, až 

když jsem se začal bavit i s jinými spolužáky. Ve společném hovoru o 

přestávkách pak tedy vedle mě figuroval nejen Karel, ale zároveň i dalších pár 

spolužáků/žaček. 

 

2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

 „Po vstupu do školy se mění životní styl dítěte i celé rodiny. Dítě získává 

novou roli, stává se školákem. Zatím si roli procvičovalo jen v symbolické hře „na 

školu“ podle vlastní fantazie a získaných informací od dospělých i starších dětí. 

Role školáka může mít pro dítě různý význam v závislosti na názorech a postojích 

rodičů. Rodiče promítají do žákovské role vlastní zkušenosti i vztah k hodnotám 

vzdělání. Dítě by mělo dosáhnout určité úrovně socializace, aby bez větších 
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problémů přijalo novou roli, která přináší i různé zátěžové situace. Dítě nemá ve 

škole takovou jistotu a bezpečí jako v rodině, zvláště nemá-li zkušenosti z 

mateřské školky. Musí se podřídit autoritě učitele, odložit svá přání na pozdější 

dobu. Sociálně adekvátně vyspělé dítě by mělo být schopné přiměřeným způsobem 

komunikovat s učitelem a spolužáky, umět diferencovat roli žáka-spolužáka i 

učitele jako autority. Třída začínajících školáků je značně různorodá skupina. 

Děti se postupně učí – s pedagogickou pomocí učitele – spolupracovat, pomáhat 

spolužákům, zažívají však i soupeření o přízeň, pozornost i pozitivní hodnocení. 

Kamarádské vztahy nejsou ještě stálé, mění se podle momentálních zájmů dětí. Od 

školáka se očekává, že bude dodržovat běžné normy chování. Pro výchovně 

zanedbané dítě, které normy nezná, nebo pro dítě sociálně nezralé, které normy 

sice zná, ale jedná impulzivně, egocentricky, je pak adaptace na školu spojena se 

značnou zátěží.“ 

(Kolláriková, Pupala, 2001, str. 226-227) 

   

 Tohoto fenoménu jsem byl svědkem během pozorování čtvrté třídy 

základní školy. Zde však nešlo o utváření vztahů od počátku, žáci/kyně se v době 

mého pozorování již dobře znali, navzájem spolu rádi komunikovali a hráli si. 

Bylo možné vysledovat několik ustálených skupin, jejichž členové se pravidelně 

ve třídě spolu bavili a podnikali různé činnosti na „zabití času“ během přestávek.  

 

  

 V mé práci nazvané „Frajer vs. Vynálezce“ si kladu otázky: Proč a jak se 

dané skupiny utvořily? Co je k tomu vedlo? Co mají členové určité skupiny 

společného? Co je spojuje? Jak ve třídě mezi sebou skupiny fungují? A jak 

vycházejí mezi sebou členové jednotlivých skupin? 

Jaké hry hrají a proč? Kdo s kým hraje a proč? Jaký mají hry význam vzhledem k 

formování skupin?  

 

 V této práci jsem použil vlastní kategorizaci. Na základě analýzy 

nashromážděných dat, jsem vytvořil čtyři skupiny, jenž jsem nazval: Sportovci, 

Raubíři, Kliďasové a skupinu Společenský solitér, která obsahuje jednoho člena. 
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Každému členu skupiny jsem přidělil tzv. „nick name“, podle činnosti, které se 

daný chlapec ve třídě nejčastěji věnoval. Strukturální srovnání s kategoriemi 

Frajer a Vynálezce uvedu v závěru práce.   

  

 Pozorování ve třídě bylo zaměřeno na „chlapskou populaci“ ve třídě. 

Konkrétní popis her, chlapců a jimi utvořených skupin (včetně popisu vztahů mezi 

chlapci a jejich skupinami) je uveden v empirické části práce.    

 

 Na problematiku vzniku skupin v pozorované třídě, budu nahlížet z 

hlediska sociální psychologie, socio-kulturního a psychologického.  

 

 Z hlediska sociální psychologie na otázku proč lidé vyhledávají společnost 

jiných lidí lze odpovědět jednoduše dvěma slovy: kvůli afiliaci. 

 

 Základní lidská potřeba – afiliace – vyjadřuje touhu člověka vyhledávat a 

navazovat kontakty a vztahy s jinými lidmi. Síla této potřeby je u každého 

poněkud jiná a je proměnlivá v závislosti na situaci, ale v nějaké míře se projevuje 

u každého člověka. 

 

 Potřeba afiliace se může projevovat v různých situacích a může být 

vyvolávána různými pobídkami (incentivami), ale trvale se projevuje v touze po 

navazování těsných a dlouhodobějších vztahů. Potřeba blízké osoby plní více 

funkcí. Vztahy založené na intimitě a sebeodhalování poskytují člověku oporu a 

pomoc, možnost projevit nejintimnější pocity ve chvílích radostných i smutných, 

porozumění založené na stejných či podobných názorech, poskytují bezpečí, 

protože v případě nouze lze osoby blízké s jistou samozřejmostí požádat o pomoc. 

Podstatnou složku uspokojení tvoří celkově pozitivní emoce.  

 

 Těsné vztahy, ale i jiné situace interakcí, dávají možnost sociálního 

srovnávání. Podle teorie sociálního srovnávání (L. Festinger, 1954) vede k afiliaci 

možnost ocenění vlastní síly a slabosti, předností a nedostatků. Děje se tak zvláště 

tehdy, když není k dispozici objektivní měřítko správnosti chování použitelné pro 
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jedince – pak se jiní lidé stávají subjektivním měřítkem, vůči kterému jedinec 

oceňuje sám sebe. Porovnává, zda myslí a cítí jako ostatní, zda je schopen řešit 

stejné úkoly a situace, zda je ve srovnání s jinými v něčem horší čí lepší. Taková 

srovnání mohou být užitečná tehdy, když se jedinec srovnává s lidmi přibližně ve 

stejném postavení. 

 

 Podnětem k navazování vztahů může být také spolupráce nebo společně 

vykonávaná činnost, kdy uspokojení přináší samotný fakt společných aktivit a 

jejich výsledků (např. společná hra na hudební nástroje), ale také možnost získat 

ocenění a uznání. Potřeba afiliace stoupá v situacích nejistoty, obav, strachu, 

ohrožení.  

 

 Co se socio-kulturního hlediska týče, zde bych uvedl důležitost kulturního 

kapitálu a výsledky výzkumu B. Daviesové.   

 

 Kulturní kapitál, pojem zavedený P. Bourdieuem, představuje 

institucionalizované široce sdílené kulturní signály (postoje, preference, formální 

vědění, jednání, statky, oprávnění) používané jako nástroje sociální a kulturní 

exkluze.  

 Dalším důležitým pojmem je „habitus“. Bourdieu chápe habitus jako 

strukturovanou sadu dispozic a předpokladů, které jednotlivec získává zcela 

nevědomě v důsledku toho, že je vystaven společenským institucím a pravidlům. 

Habitus každého člověka je přizpůsoben společenským podmínkám, které ho 

vytvořily; vzniká z něho chování, které odpovídá objektivním možnostem 

každého jedince. Habitus takto obnovuje společenské podmínky, které ho 

vytvořily. O člověku nelze uvažovat jako o abstraktní jednotce, která je naprosto 

nevázaná na společenské podmínky, které ji obklopují. Různé druhy institucí a 

pravidel vytvářejí lidi s různým druhem očekávání a způsoby chování. Je iluzí 

domnívat se, že se rozhodujeme svobodně. Ve skutečnosti je naše volba velmi 

často za nás rozhodována naším habitem - tím, jak nás utvářejí okolnosti v nichž 

žijeme. 
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 Habitus také definuje sociální skupiny, neboť lidé s podobnou pozicí v 

sociální struktuře mají stejný habitus. Habitus není jen omezující, ale také 

umožňující, neboť neudává pravidla, ale pouze vodítka, kterých si nemusíme být 

vědomi, protože jsou formovány normami a učením. 

 Habitus vyjadřuje jednotný styl praktických činností a statků určitého 

jednotlivého aktéra (třídy aktérů). Je to generativní, jednotící princip, který z 

charakteristických vztahových rysů, vlastních určitému postavení, vytváří 

jednotný životní styl jedince.  

(Bourdieu, 1998, str. 15-32)  

  

 Skupiny, jak jsem je v mé práci vykonstruoval, vznikly tedy 

pravděpodobně díky společným zájmům a sympatiím jednotlivých členů, díky 

podobnému habitu.  

 Termín „sympatie“ můžeme vysvětlit jako blahovolné soucítění s někým 

jiným. Pochází ze základů řečtiny σύν (syn) „spolu“ a πάσχω (paschó) „trpět“. V 

rámci této práce můžeme sympatie popsat jako „to podobné“, „to stejně pro 

někoho zajímavé“. Z toho pak vlastně „mít něco společného“, o čem se dá bavit. 

Sympatie vycházejí z kulturního kapitálu. Každý chlapec, který v této práci byl 

pozorován, disponoval určitým kulturním kapitálem, který přispěl k vytvoření 

jistých vazeb. Každý si z rodiny a z prostředí, ve kterém žije, odnáší určité zájmy, 

přístup ke škole a narativní styl. Tyto aspekty pak dávají podnět ke vzniku jisté 

vazby mezi chlapci. Např., Sportovce pojí sympatie ohledně sportu. Dana a 

Mojmíra pojí sympatie k dělání blbin a hraní basketbalu. Dále pak sledování 

televizních seriálů a probírání jejich obsahu. (viz. DAN – Móda a hry).    

 

 B. Daviesová ve svém výzkumu uvádí, že kamarádství (vznik vztahů mezi 

jednotlivci, tvoření part) je podmíněno potřebou ochrany a jistoty před méně 

známým prostředím. Vznik jistého spojenectví mezi dvěmi (a více) dětmi má za 

následek vytvoření bezpečné zóny, kde chování kamarádů je předpokládané 

ostatními. Dítě je mezi těmi, koho zná. Ví, jak se chovat v přítomnosti druhého 
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(svého kamaráda/ky), nebojí se kritiky a nebojí se odmítnutí. Poskytuje ochranu 

před zranitelností osobnosti („vulnerability“), která je vyšší, když je dítě samo.  

(B. Davies, 1982, Friends and fights. In Hammersley, Woods, 1984, str. 255-269) 

 

 S odkazem na publikaci Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy od (PSŠE, 

2005) mohu zdůvodnit utváření skupin z hlediska psychologického jako tendenci, 

jako přání patřit do určité skupiny, kde dítě může jednotlivé členy dobře poznat a 

podnikat s nimi různé aktivity, které samo rádo vykonává. „Krom toho, že dítě 

zapadá do nějaké skupiny ve třídě, bývá čtvrťák rád členem mimoškolních 

kroužků, oddílů, klubů, družstev a mládežnických organizací, např. sportovních.“ 

(str. 153). Do pozadí u některých dětí ustupují zájmy ohledně všeho dětského. 

„Podle Gessela vetšina ve 4. r. již neuvádí pohádky.“  (str. 153). Vytvořením party 

(kamarádství) se jistým způsobem „odpoutat“ od rodičů, kteří se v tomto období 

na jednu stranu stávají ohledně školních souvislostí instancí, před níž je třeba hájit 

maléry a špatné známky, na stranu druhou „nechtěnými“ společníky ve volném 

čase. Dítě začíná dávat přednost trávení volného času s kamarády, což mu evokuje 

pocit samostatnosti a vyspělosti. 

 

 Uvedl jsem možné důvody z hlediska sociálního, socio-kulturního a 

psychologického pro vytváření vztahů (kamarádství). Vytvoření takových vztahů 

v pozorované čtvrté třídě na základní škole jsem analyzoval a podrobně popsal v 

následující empirické části práce.  

 

3. EMPIRICKÁ ČÁST  

 

3. 1 Úvod 

 

 Má bakalářská práce se opírá o data získaná v terénním výzkumu 4. třídy 

základní školy se zaměřením na pozorování chlapecké skupiny. Do třídy 

docházelo celkem deset chlapců, avšak během celkové doby pozorování bylo 

přítomno chlapců jen devět. Po prvních dvou týdnech pozorování si jeden z nich 



 14 

zlomil ruku a „unikl“ tak mému zraku. Pozorování bylo přímé, zúčastněné a 

volné. Protagonisté tedy jsou: Adam, Dan, David, Filip, Michal, Mojmír, Petr, 

Ríša a Vojta. Jména jsou fiktivní. 

 

 Pro realizaci práce vycházím z analýzy záznamů z pozorování a nahraného 

rozhovoru s jednotlivými chlapci - uskutečněným při písemném souhlasu jejich 

rodičů. Rozhovor byl veden v duchu - jaké máš koníčky, jaké máš záliby, jaký 

máš vztah ke kolektivu ve třídě, jaký máš vztah ke třídnímu kolektivu mimo dobu 

vyučování, atd. Rozhovor měl vyjasnit nuance zázemí a postoje žáka, měl 

poskytnout více informací o vlastnostech a názorech žáka. Soubor otázek k 

rozhovoru je součástí přílohy.  

 

 V práci poukáži na určitou variaci vývojových typů u chlapců v souvislosti 

s jejich rodinným zázemím, stylem oblékání, chování a jednání ve třídě a 

přístupem ke škole a autoritám. Dále pak na individualitu jednotlivých chlapců a 

jak se tato „individualita“ projevuje v interakci s jinými žáky/žákyněmi.  

 

 Na základě pozorování jsem chlapce rozdělil do čtyř skupin, z nichž každá 

je určitým způsobem specifická a zároveň její členové mají charakteristické rysy, 

které uvedu u chlapců zvlášť. 

 

 Skupiny jsem pojmenoval tak, aby jejich název ihned napověděl, co mají 

její členové společného. Stejně tak jsem přiřadil ke chlapcům podle svého uvážení 

tzv. „nickname“ - tím mám na mysli přezdívku, která vypovídá o chlapci 

samotném, zvolenou ať už podle povahových projevů, či vzhledu. Bude uveden v 

závorce u jména chlapce. 

 

3. 2 Struktura popisu 

 

 Co se týče popisu skupin a jejich členů, nejprve uvedu, co má skupina 

společného, co dané členy spojuje, a k popisu jednotlivců použiji následující 

kategorie: 
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Vzhled a celkový dojem – stručně popíši, jak chlapec vypadá, čím mě na první 

pohled upoutal a jak na mě působil během pozorování třídy a rozhovoru. 

  

Kamarádi  – na základě pozorování a rozhovorů uvedu s kým se dotyčný rád baví 

a vyhledává jeho/její společnost a proč. Případně koho rád nemá a proč. V této 

kategorii se dají chlapci rozdělit do dvou skupin. Pro obě skupiny jsem zavedl 

vlastní pojmenování. Chlapce, který má kamarády i mimo třídu/školu a chodí s 

nimi např. hrát si na hřiště, jsem nazval jako „outlandera“. Chlapce, který naopak 

kamarády mimo třídu/školu nemá, se spolužáky se po vyučování nestýká a 

pobývá spíše mimo kolektiv, jsem nazval jako „inlandera“.   

 

Móda a hry – otázka vkusu ohledně oblečení, co rád nosí, co se mu líbí, jaké rád 

hraje ve třídě hry, co poslouchá za hudbu, jaké sleduje pořady v televizi. Co 

jedince podrobněji definuje do určité skupiny v oblasti popkultury mezi 

mladistvými a jak se v ní orientuje. Jak se vyzná v určitých názvech hudebních 

skupin, televizních seriálů, časopisů pro děti/mládež, jak se o nich vyjadřuje. 

Hrám ve třídě je věnována samostatná část. 

 

Sport – zde uvedu jaký druh sportu chlapec má rád, jestli nějaký dělá aktivně, 

nebo jen tak pro zábavu. Jaký k němu má vztah. Jestli chce sport provozovat sám 

od sebe, nebo kvůli rodičům. Jak se ohledně sportu vyjadřuje. 

 

Rodiče – pokud bylo zmíněno v rozhovoru, uvedu např.: je chlapec „maminky“ 

nebo „tatínka“? Nechávají mu prostor, nebo rozhodují za něj? Co jeho rodiče 

dělají za práci. 

 

Kapesné – chlapců jsem se vyptával jestli dostávají nějaké peníze od rodičů 

pravidelně, či za odměnu. Mohl jsem rozlišit tři typy kapesného. Při kategorizaci 

jsem se nesnažil být za každou cenu originální, dovolil jsem si použít rozdělení 

pana doktora Doubka, které uvádí ve své práci „Kamarádství a hygiena“. Jedná 

se o almužnu – dítě dostává peníze náhodně, nepravidelně. Důchod – dítě dostává 

pravidelnou sumu týdně či měsíčně bez ohledu na okolnosti. Plat – dítě dostává 
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peníze za známky a podle nich, případně např. za úklid. V následovném popisu 

jednotlivců pak kapesné vyjadřuje jejich vztah k penězům, zda šetří, nebo vše 

utratí, zda šetří pro „něco“, nebo jen tak pro „sychr“ (na horší časy). Za co peníze 

utrácejí a proč. 

 

Bydlení – tuto kategorii jsem zavedl v souvislosti s kapesným. Z nahraných 

rozhovorů mohu rozlišit dva typy bydlení: 

 

Blahobyt – chlapec má vlastní pokoj, který využívá jen on. Pokud má sourozence, 

tak ti mají pokoj také vlastní, nebo s ním pokoj nesdílejí. Prostor pokoje využívá 

plně jen on. 

Azyl – opačný případ. Chlapec nevlastní pokoj sám pro sebe. Pokud má 

sourozence, tak ti sdílí pokoj s ním. Prostor pokoje není plně k dispozici jen 

chlapci samotnému. 

 

 Zajímalo mne, zda bude mít omezený prostor a nemožnost bytí ve 

vlastním pokoji vliv na zacházení s kapesným, a pokud ano v jaké míře a způsobu. 

Podrobně uvedu v popisu jednotlivých chlapců. Zde jen povrchně. Jako 

nejpečlivější a přemýšlivý „šetřil“ mi p řišel Adam. Jako největší „utráceč“ se mi 

jevil Mojmír a Dan. Ostatní byli víceméně na hranici „šetřila“ a „utráceče“.  

 

Sourozenci – kolik jich má. Případně, jak s nimi vychází. 

 

Hobby – specifický zájem chlapce o nějakou činnost, vztah k dané činnosti, jaký 

je jeho postoj k dané činnosti. 

 

 Přejděme k samotnému rozdělení chlapců do skupin a jejich 

charakteristiky. Uvádím nejprve název a popis celé skupiny, pak jednotlivých 

členů. Při rozdělení jsem vycházel ze společných znaků hlavně v celkovém 

projevu ve třídě při pozorování. Dalšími aspekty rozdělení byly: styl oblékání, 

přístup ke škole a koníčkům (hobby) a samotný průběh a obsah rozhovoru s 

jednotlivými chlapci. 
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4. VYKONSTRUOVANÉ SKUPINY 

 

4. 1 SPORTOVCI 

- 

(Filip, Ríša, Vojta) 

 

 Skupina čítající tři členy – Filipa, Ríšu a Vojtu – je charakteristická 

upřímným zájmem o sport a jeho aktivní provozování. Vzhledově si byli více 

podobní Ríša s Filipem, Vojta nenosil tak výrazné oblečení. V rozhovorech však 

se mezi sebou navzájem označovali jako spolužáci, co si rádi spolu pokecají a 

rozumí. Hlavním tématem je překvapivě sport. A i když nehrají aktivně všichni 

stejný sport, scházejí se spolu venku po škole a hrají fotbal, nebo si jen tak kopají. 

Fotbal je pro ně takový „kompromisní“ sport. Občas navštěvují jeden druhého 

doma, pokud zrovna nemají tréning, nebo nejsou ve škole. 

 

4. 1. 1 FILIP (pan Hezoun) 

 

Vzhled a celkový dojem – Chlapec nižší, ale sportovní postavy. Špinavě blond 

vlasy měl střižené na několika milimetrového ježka. Na první pohled mě upoutal 

svým oblečením, které vypadalo značkově a draze. Přesně mu padlo. Celkově měl 

Filip nejsportovnější vzhled. Jeho oblečení se honosilo různými sportovními logy 

např. Nike, Adidas a jeho zájem o sport byl znát i v rozhovorech se spolužáky.  

 Filip na mě zkrátka působil jako prototyp dospělého fotbalisty. Nejen tím, 

že fotbal hraje aktivně za klub „Sparta“, ale i stylem jeho oblékání. Byl vždy 

čistý, upravený, působil dost suverénně, v hodinách byl aktivní, většinou věděl 

vše, na co se učitelka ptala. Když jsem Filipa uviděl poprvé, řekl jsem si, že bude 

o přestávkách nejspíš dost lítat, aby ukojil své sportovní libido. O přestávkách 

však nelítal, jen se v klidu bavil s ostatními „sportovci“.  

 Při rozhovoru vypadal klidně, rozvážně, na otázky odpovídal ihned, bez 

váhání.  

Připadal mi vzhledem a chováním velmi sympatický, proto si vysloužil přezdívku 

„pan Hezoun“. 
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Kamarádi  – Jako nejmilejší spolužáky Filip uvedl Vojtu a Ríšu. Jinak se ale baví 

se všema klukama ze třídy. S holkami se bavit moc nemusí. Hovor s holkami 

nevyhledává. S Vojtou a Ríšou se baví hlavně o zápasech, co a jak hráli, o fotbale 

a třeba o nějakých hrách na počítači.  

 

 Filip jako kamaráda nejmenoval Mojmíra. Toho totiž nemá rád. Ze 

sportovců je Filip jediný, kdo Mojmíra nemá rád. Vojta a Ríša chovají nesympatie 

k Danovi. 

 

 Filip, na rozdíl od ostatních kluků ve třídě, má dost kamarádů i mimo 

třídu, se kterými tráví volný čas. Má to spojitost s jeho aktivním hraním fotbalu. 

Většinou jde o spoluhráče v týmu či stejně staré sportovce v kolektivu. Je tedy 

„outlander“. 

 

Móda a hry – Filip vlastní počítač (dále jen PC), takže dlouhé chvíle si krátí 

hraním PC her. Preferuje závodní a sportovní druh her.  

 

 Co se týče hraní her ve třídě, tak Filip nepohrdne „Žabkami“ (viz. Hry ve 

třídě), které kluci (hlavně sportovci) hrají i s holkami.  

 

 V rozhovoru ohledně kapesného mi taky Filip konečně objasnil sám od 

sebe, jak to vlastně je s tou mánií s PSPčkem. 

 

Já – jo, a von to má Vojta, že jo? Tuhle hru. 

F – no. 

á – von má přímo to PSPčko? 

F – jo. 

á – a ty to chceš taky, kvůli tomu, že to má vojta? Nebo … 

f – ne, já sem to dostal jako první, už ho mám asi tři roky, pak si to koupil Ríša a 

pak si to koupil Vojta. Teď to máme všichni tři. - Další vděčné téma pro skupinu 

„sportovců“. 
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 Ohledně oblékání volil Filip sportovní styl. Hlavně trenky, správně 

padnoucí trika, občas doplnil svůj vzhled náhrdelníkem. Oblečení měl většinou 

značkové (Nike, Adidas). Jeho oblečení většinou mělo nějaký barevný motiv 

(obrázek, nápis), který souvisel s fotbalem. V rozhovoru se zmínil, že oblečení si 

vybírá zásadně sám.  

 

Sport – Pro Filipa se svět doslova točí okolo fotbalu. Viz. Hobby.  

 

Rodiče – O Filipových rodičích nepadla během rozhovoru větší zmínka. Snad jen, 

že pokud jeho máma odsouhlasí televizi v jeho vlastním pokoji, připojí si k ní 

Playstation, kterou by chtěl od rodičů jako dárek. Z toho je zřejmé, že ho rodiče 

nijak nezanedbávají. Alespoň po stránce materiální.  

 

Kapesné – Typ důchod. (50 Kč/týden). 

 

 Překvapilo mě, že vzhledem k tomu, jak draze Filipovo oblečení vypadalo, 

jeho kapesné nebylo mezi kluky nejvyšší. Hodnota kapesného byla na druhém 

místě. Dvakrát tolik dostával Dan. Což bylo pro mě zajímavé, protože vzhled 

Dana a Filipa ohledně oblečení se diametrálně lišil. 

 

Bydlení – Filip si žije v „blahobytu“. Má vlastní pokoj. Nijak výrazně by jeho 

vzhled neměnil. Přeje si jen, aby mu rodiče koupili Playstation do pokoje, pro 

klidné hraní v soukromí jeho oblíbených her. 

 

 Přes pohodlí, které má Filip doma, je šetřivý a je schopný si chtěnou věc 

pořídit za své peníze. Kapesné si šetří, něco si nechává stranou, občas si část 

peněz vezme, aby si mohl ve škole koupit něco dobrého k svačině. 

 

Sourozenci – Filip má jednu sestru. Má také vlastní pokoj a občas se stará o 

křečka, který patří  Filipovi. Více se o ní nezmínil. 

 

Hobby – O fotbalu se také nejraději baví s kamarády a se svými spoluhráči v 
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týmu. Sám ho označil za svou hlavní zálibu. A snad i jedinou. Kdykoliv byla 

příležitost, pochlubil se s úspěchem svého týmu na zápase, nebo se naopak 

„vykecal“ z neúspěchu, který ho vždy velmi mrzel. Porážku bral ale jako výzvu ke 

zlepšení. Různé sporty např. hokej, také rád sledoval v televizi. Měl dost dobrý 

přehled kdo s kým bude hrát a kdo vyhrál či prohrál. Výsledky pak rád 

konzultoval se spolužáky. V tomto ohledu s ním stačil udržet krok jedině Ríša. 

Filip byl zkrátka sportovec tělem i duší. Tímto nejvýraznější ze skupiny 

„sportovců“. 

 

4. 1. 2 RÍŠA (pan Herec) 

 

Vzhled a celkový dojem – chlapec štíhlé a vysoké postavy (vyšší byl jen Petr) se 

světle hnědými vlasy nakrátko zastřiženými na ofinu. Oblečením nebyl tak 

nápadný jako Filip, ale to plně vynahradil svou schopností „utrousit“ sem tam 

nějakou „hlášku“, zvláště během vyučování. Díky němu jsem se během 

pozorování nejednou pousmál. Měl tendenci se předvádět takovým drze vtipným 

způsobem, kterým mi byl také velmi sympatický. Přezdívka „pan Herec“ je tedy 

namístě. Přesto, že je aktivní hráč flórbalu, nemluvil o svém sportu tak často jako 

Filip. O přestávkách byl čilejší než ostatní „sportovci“. Měl zkrátka rád rozruch 

kolem sebe, a nejednou se ho snažil podnítit. 

 Při rozhovoru na mě působil podobným dojmem jako Filip – suverénně a 

pohotově. Připadal mi jako někdo, kdo řekne co chce a co si myslí bez větších 

okolků. 

 

Kamarádi  – Z kluků ve třídě má nejradši Vojtu. Každé úterý se střídavě 

navštěvují doma. Hrají hry na počítači, nebo se jen tak o něčem baví. Nejraději 

však chodí ven hrát fotbal. Pokud neseženou dost hráčů, tak si jen tak kopají, nebo 

střílí na bránu. Vlastně se tak trochu trénují. Jako další společnou aktivitu mají 

divadlo. Oba chodí do divadelního kroužku. 

 Jinak se baví se všemi kluky, akorát nemá rád Dana. Řekl o něm, že je 

divný. Že bezdůvodně začne na někoho řvát, když se s ním začne někdo bavit. 

Údajně navštěvoval psycholožku. Mojmír mu nevadí, ale ani s ním se vůbec 
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nebaví. S ostatními (Filip, Adam, David, někdy i Michal, Kiki, Anni, Tereza) 

probírá vše možné, jde o vyplnění času během přestávky. Baví se o tom, co je 

napadne. Já ho nejčastěji viděl s Vojtou při hraní PSPčka. 

 

 Kamarády mimo třídu má díky florbalu, který hraje aktivně a trénuje 

třikrát týdně. (viz. Sport). S nimi se stýká hlavně na tréninkách a příležitostně na 

zápasech. Hovoří s nimi o předchozích zápasech a jak se cítí před zápasem 

stávajícím. Jde přednostně o snížení napětí, aby v zápase podali dobrý výkon. 

Ríša je tedy více „inlander“. 

 

Móda a hry – Ríša není vášnivý hráč počítačových her, spíše se věnuje sportu. 

Když už si nějakou hru zahraje, tak přes internet. V tomoto ohledu ho baví hry, 

kde se dá něco stavět, přetvářet a vylepšovat. Konkrétně jmenoval hru „Quest“ a 

hry na internetové stránce „superhry.cz“, kde je hraje on-line. Dává přednost hrám 

logickým a sportovním. Hry originální, z CD, DVD média, má zakázané pro 

nešvary, co způsobily nedávno na počítači, který využívá celá rodina a otec 

přednostně k práci.  

 

 Z třídních her u Ríši vedou žabky, které ochotně hraje i s holkami. Jak 

říká: „Je to sranda a dobře to zabaví.“ Nejvíce času trávil hraním na PSPčku, kde 

se střídal s Vojtou a Michalem.  

 

 Oblečení volil pestré, neobnošené. Nemá rád tzv. „skate styl“, není mu 

příjemné, když na něm oblečení vyloženě plandá. Připadá mu to divné. Oblečení 

si vybírá sám, někdy si jde sám i něco koupit, nosí to, co se mu líbí. Rodičemi se 

ovlivnit nenechá. Má jasnou představu, co chce a co se mu líbí. Oblečení preferuje 

účelné a sportovní. 

 

 Co se hudby týče, poslouchá často své oblíbené interprety mezi kterými 

jmenoval Daniela Landu a Lucii Bílou. To, že poslouchá zrovna Landu, mě 

opravdu překvapilo. V tomto věku mi to příjde jako „silný“ kalibr. Je zde vidět 

anti-infantilní zaměření v pop-kultuře.   
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Sport – Ríša hraje aktivně florbal za Tatran-Střešovice, což mě opět překvapilo. 

Je to nedaleko mého bydliště. Nedá se říci, že ho hraje s takovým nasazením jako 

Filip fotbal, nepřišel mi do svého sportu tak „zažraný“. Ríša nemluvil o florbalu s 

takovým nadšením. Prostě dělá ten sport, že ho baví, nějak uplatní svou 

mladistvou energii, ale že by zrovna chtěl na tom vystavět životní kariéru, to mi 

nepřišlo. Nedá se tedy mluvit přímo o „hobby“ jako u Filipa, jen o sportování.  

 

Rodiče – Kromě zmínky, že radši jde s nimi na nákup, aby si vybral oblečení 

podle sebe, více o nich neřekl. 

 

Kapesné – Dostává pravidelně 30Kč týdně – tedy typ důchod. Peníze si šetří na 

něco hezkého do budoucna. Občas zavítá do papírnictví, kde si koupí, co mu 

zrovna padne do oka. 

 

Bydlení – Ríša má vlastní pokoj. Žije v blahobytu. Na svém pokoji by nic 

neměnil.  

 

Sourozenci – Má pětiletého bratra, který spí v pokoji s rodiči. Má tedy vlastní 

soukromí. 

 

Hobby – Kromě sportu, florbalu, se Ríša věnuje divadlu. Navštěvuje divadelní 

kroužek a během rozhovoru se nechal slyšet, že rád maluje. Odtud také jeho 

nákupy v papírnictví za kapesné, které také šetří za tímto účelem. O žádné 

činnosti, kterou Ríša vykonává, jsem během rozhovoru nevnímal takový tón 

nadšení, jako u Filipa při vyprávění o fotbalu. V tomto byl Ríša podobný Vojtovi, 

Filip byl ze sportovců nejoddanější tomu svému. 

 

4. 1. 3 VOJTA (pan PSPčko) 

 

Vzhled a celkový dojem – chlapec střední postavy se světle hnědými vlasy 

ostříhanými na patku. Většinu času trávil posazený ve své lavici a při své mírné 

povaze neměl ani tendenci „hlásat do třídy“, takže na první pohled nebyl tak 
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výrazný jako Ríša a Filip. Zde se musím přiznat, že Vojtu bych dle vzhledu 

netypoval na sportovce, spíše např. na hráče PC. Jeho oblečení nevypadalo 

sportovně do takové míry jako u Ríšy nebo Filipa, s výjimkou dvou mikin značky 

„Nike“. Po celou dobu pozorování se zaobíral hrou na PSPčko – což je herní 

konzole od společnosti „Sony“ a přímou zmínku o aktivním hraní fotbalu jsem 

zachytil až při rozhovoru. Odtud mnou zvolená přezdívka. 

 Při rozhovoru nepůsobil tak jistě jako Ríša nebo Filip. S odpověďmi však 

dlouho neváhal. Odpovídal jasně a stručně. Během pozorování mi přišel jako 

klidný a vyrovnaný chlapec, který se jen tak nerozčílí a vše si předem promyslí. 

Při jeho jasných a stručných odpovědích jsem si připadal trochu jako policajt, 

který ho vyslýchá. 

 

Kamarádi  – Jako svého oblíbence ve třídě označil Ríšu. V tomto se tito dva 

dokonale shodli. Rád se baví i s Adamem, Michalem a Filipem. S Ríšou si však 

rozumí nejvíc a nejčastěji ho vyhledává kvůli hovoru během přestávek. S Ríšou 

také chodí nejčastěji ven.  

 S Ríšou se baví hlavně o on-line hrách, které zrovna hrají, jak v nich 

postoupili, co tam změnili, co se jim povedlo. S Filipem o fotbalu a s Michalem o 

všem možném, např. o PSPčku. 

  

 Ve třídě nemá rád Dana, Veroniku a Kačku. Mezi sportovci je Dan obecně 

neoblíbený. Kamarády mimo školu má díky fotbalu, který hraje aktivně. S nimi 

jde občas ven, pokud Ríša není dostupný. Dále má kamaráda na Korsice, kam 

jezdí pravidelně na dovolenou. Zde jsem se musel zeptat na možnou komunikační 

bariéru – žádná však nebyla, neboť matka kamaráda byla Češka, která se provdala 

za tamního obyvatele. A pak v Chorvatsku, kam také jezdí na dovolenou. S těmito 

dálkou oddělenými kamarády udržuje spojení prostřednictvím e-mailu. Nabízí se 

pro tento druh kamarádství hezký termín „penfriend“, leč není úplně přesný. 

Řekněme tedy, že Vojta je outlander. 

 

Móda a hry – Vojta hraje hry na počítači, když je špatné počasí, nebo nemá 

energii pro nějaké sportování. Z her má rád „The Sims“ a on-line hry na internetu 
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např. „Travian“. O přestávkách ve třídě jsem ho ale neviděl jinak než s PSPčkem 

v ruce.  

 Ze třídních her uznává jen žabky, které při výzvě hraje i s holkami. Jinou 

hru s holkami nehraje.  

 Oblečení, které nosil, nevypadalo tak sportovně jako u Filipa a Ríši, spíše 

domácky. Tmavé kapsáče a tmavé mikiny s kapucí, což nosil nejčastěji, neměly 

žádný motiv (obrázek) ohledně sportu, přesto to byl aktivní hráč fotbalu. (viz. 

Sportovci sobě). Nosil to, co chtěl, oblečení si vybírá sám. Růžová barva je u něj 

passé, nelíbí se mu, když někdo chodí v roztrhaných a neudržovaných kalhotách.  

 

Sport – Vojta hraje aktivně fotbal, a to třikrát týdně. Ovšem jeho zápal nebyl na 

takové úrovni jako u Filipa. Podobně jako u Ríši můžu poznamenat, že jde spíše o 

sportování, než přímo o „hobby“. 

 

Rodiče – S rodiči rád jezdí na dovolenou, na Korsicu a do Chorvatska. Více se o 

nich nezmiňoval. 

 

Kapesné – Dostává pravidelně 25Kč týdně, čili jde o typ důchod. Snaží se šetřit a 

utrácet v poměru půl na půl, na něco konkrétního nešetří.  

 

Bydlení – Vojta si žije v blahobytu. Má vlastní pokoj. Jediné, co by si přál, je 

vlastní počítač do jeho pokoje, protože používají všichni jen jeden a mají ho v 

chodbě, kde není klid. 

 

Sourozenci – Má sestru (18 let) a bratra (23 let), každý má svůj pokoj. Vojta, jako 

jedno ze tří dětí, což byl nejvyšší počet oproti jiným spolužákům, nepostrádá 

soukromí. 

 

Hobby – U Vojty se ohledně sportu nedá přímo hovořit jako o hobby, ale u jiné 

činnosti – vyrábění dřevěného nábytku – už tomu tak není. Vyrozuměl jsem, že se 

jedná o takové zmenšené modely opravdového nábytku. Vojta si sám shání 

materiál, sám do této činnosti investuje našetřené peníze.  
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Bylo to pro mě překvapující, na tak mladého kluka dost neobvyklý koníček. 

Škoda, že jsem neměl možnost vidět některý z jeho výtvorů. 

 

4. 2 SPORTOVCI  SOBĚ – Přestože jsem do této skupiny zařadil Filipa, Ríšu a 

Vojtu na základě společného znaku – sportu, který aktivně hrají, jsou mezi nimi 

jisté rozdíly, na které bych v této části rád poukázal. Nemůžu říci, že šlo o striktně 

homogenní skupinu. Tak například Ríša a Vojta se navzájem uvedli jako velmi 

dobří kamarádi. Třetí do party, Filip, uvedl sice oba, jako někoho, s kým si rozumí 

a rád se baví, Vojta a Ríša ale Filipa uvedli jen jako vhodného na pokec. Už kvůli 

společnému zájmu o sport. Filip zde tedy stojí trochu mimo ně, on je nenavštěvuje 

doma a ani oni jeho. Pokud už někdo někoho navštěvuje doma, a co víc 

pravidelně a záměrně, je pak dotyčný pravý kamarád pro volnou chvíli a úpřímně 

vyhledávaný společník k hovoru. Filipovo nadšení pro fotbal je také na vyšší 

úrovni než u Ríši a Vojty. Sport a záliba v něm je tady takový most mezi Filipem 

na jedné straně a Vojtou a Ríšou na straně druhé. Filip už od pohledu připomíná 

malého fotbalistu, a jak výše uvádím jeho proslov o tomto sportu je plný nadšení a 

zápalu. Styl oblékání je další rozdíl. Zatímco Filip se obléká vyloženě sportovně – 

trenky, trička, kalhoty, vše značkové (Nike, Adidas, Puma,...) - tedy velmi známé 

sportovní značky, s potiskem např. fotbalového míče, nebo něco, co evokuje 

představu fotbalu, Ríša a Vojta jsou v tomto směru umírněnější. Vojta pak 

nejvíce. Kdybych se v rozhovoru nedozvěděl, že hraje aktivně fotbal, vůbec bych 

ho na první pohled na tuto činnost netypoval. Podle oblečení bych ho typoval 

spíše na „geeka“. Ríša je pak, co se oblečení týče, mezistupněm.  

 

4. 3 SPORTOVCI vs. HOLKY – Mé pozorování bylo zaměřeno hlavně na 

chlapce - to však neznamená, že jsem si nevšímal, jak si jednotlivé skupiny vedou 

u holek. Ti chlapci, kteří se s holkami baví bez problémů a nevadí jim, také 

jmenují konkrétní jména holek, které „můžou a nemusí“. U sportovců to nebyl 

takový problém. V interakcích s holkami u nich jasně vedl Ríša. Proti Kiki, Anni 

a Tereze nic nemá, rád se s nimi dá do řeči. Co si vzpomínám tak Tereza byla 

nejvyšší z holek, a taky nejdivočejší. Byla z nich nejvíc od rány, občas dost 

přidrzlá a někdy i dost sprostá (na holku). Trochu mi připomínala „Hippolytu“. 
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 Ostatní holky nebyly tak výrazné. Jinak o nich Ríša tvrdil: „Že se s nima 

moc bavit nedá. Nerozumí klučičím věcem a bavit se s nima dá jen chvilku“. Filip 

se s holkama baví bez problémů, nevadí mu. Klidně šel s nimi hrát o velké 

přestávce do tělocvičny vybiku nebo volejbal. Vojta naopak společnost holek 

nevyhledává, nemusí je. Jako nejméně stydlivý byl prostě Ríša, který si klidně od 

holek půjčoval chybějící pomůcky na výtvarnou výchovu. Sportovci obecně 

trávili s holkami dost času během přestávek hraním žabek. To byla jediná 

společná činnost/hra, kterou nepohrdli a k holkám se i rádi přidávali, když ony hru 

iniciovaly. Tím se lišili od ostatních skupin.  

 

4. 4 RAUBÍŘI 

- 

(Dan, David, Mojmír) 

 

 Tato skupina má také tři členy – Dan, David a Mojmír. Na rozdíl od 

skupiny „sportovců“ se zde baví opravdu rádi jen Dan s Mojmírem, kteří si jsou 

podobní i oblékáním. Davida jsem k nim přiřadil pro jeho podobnost v chování, a 

to sice drzosti (hlavně vůči učitelce) a dělání „blbin“ při vyučování či přestávkách. 

(Termín „blbina“ použil Mojmír během rozhovoru). Skupina „raubířů“ je 

nekompaktní nejen ve vzájemné interakci, ale liší se i přístup k dělání „blbin“ u 

Mojmíra a Dana. Na rozdíl od Mojmíra byl Dan při vyučování vždy tichý až 

apatický a ožil hned, jak zazvonilo na přestávku. Mojmír během vyučování nešel 

daleko pro nějaký ten „fór“, nebo „prudu“ směrem k učitelce. Nejspíš bylo toto 

vyrušování pokusem pobavit třídu. Stejně tak tomu mohlo být i u Davida. Bohužel 

to v celkovém měřítku ostatních spolužáků mělo spíše negativní dopad. 

 

 

4. 4. 1 DAN (pan Basketbalista) 

 

Vzhled a celkový dojem – Dan byl výrazný tím, že o přestávkách rád dělal 

„blbiny“. Vzhledově nebyl nijak zajímavý. Jeho oblečení bylo dost obyčejné. 

Vypadalo sepraně a obnošeně. Vlasy měl nakrátko střižené, tmavě hnědé, 
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postavou patřil mezi ty větší chlapce. (byl druhý největší ze třídy). Působil na mě 

dojmem, že ho učení moc nebaví, jen při hodinách matematiky se snažil být více 

aktivní. V jiných hodinách se jen tak válel po lavici a byl často vybízen k práci. 

Dlouhou chvíli při vyučování si krátil nejrůznějšími činnostmi např. dloubání v 

nose, ležení na lavici nebo koukání do stropu. Toto chování při vyučování bylo v 

přímém kontrastu k jeho dělání „blbin“ o přestávkách. Jakmile zazvonilo byl 

neuvěřitelně čilý. K Danovi jsem zvláštní sympatie nechoval, ale svými „hrami z 

nudy“ při vyučování mě většinou pobavil.  

 Při rozhovoru byl tichý, uzavřený, nemluvný, musel jsem ho pobízet ať 

mluví více nahlas jinak by z nahrávky nebylo nic slyšet. Abych z něj dostal 

nějakou odpověď musel jsem se hodně snažit. Přišlo mi, že je mu úplně jedno, že 

dělá rozhovor a nejradši by byl někde jinde. V rozhovoru se zmínil, že rád hraje 

basketbal s Mojmírem nebo i jinými žáky mimo třídu, a to hlavně o velké 

přestávce v tělocvičně. To byl pádný důvod, jak vždy na dvacet minut zmizet a ze 

zvoněním se náhle objevit opět ve třídě. Odtud tedy přezdívka „pan 

Basketbalista“. 

 

Kamarádi  – Ve třídě má nejradši Petra a Mojmíra. S nimi také nejradši chodí ven 

a podniká různé akce. O přestávkách s nimi rád hraje basketbal v tělocvičně. 

Mimo třídu jako kamaráda uvedl Michala ze čtvrté třídy, která byla o patro výše. 

Proto jsem ho o přestávkách vídal tak málo. Většinou totiž šel ještě s Mojmírem 

za ním. Jiné kamarády mimo třídu nemá. Je to inlander.   

 

Móda a hry – Celou skupinu „Raubířů“ minuly žabky velkým obloukem. Ani 

jeden z nich o ně nejevil zájem. Dan nebyl zrovna povídavý, ale zmínil se o hrách 

na počítači, hlavně si rád zahraje něco on-line přes internet. Přestávky trávil v 

tělocvičně při hraní basketbalu. Do her ve třídě se vůbec nezapojoval, s Mojmírem 

měli vlastní hry, hlavně „vzdušné karate“ a nebo hra na babu. Vzdušné karate bylo 

vlastně rvaní s Mojmírem, bez bolestného přímého kontaktu. Šlo přednostně o to, 

předvést grimasou nebo gestikulací, jak naznačená rána či kop ho bolí, případně, 

co s ním provedla. Velký důraz byl dáván na efektivnost pádů a válení se po zemi.  
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V tomto ohledu to byla velmi dětská zábava oproti sofistikovanému hraní 

basketbalu. 

 

 Dan rád sleduje seriály „Futurama“, „Simpsonovi“ a „Comeback“. Ve 

třídě se s Petrem a Mojmírem baví o seriálu Futurama, co se jim tam líbilo a jak to 

asi bude pokračovat. Když jsem mu řekl, že se mi Futurama taky docela líbí, a že 

se na to občas dívám s bratrem, poznamenal, že je to od stejných tvůrců jako 

Simpsonovi. Tím mě mile překvapil, neboť tento fakt jsem nevěděl a poté ověřil. 

Byl tedy sice málo výřečný, ale věděl, na co se kouká, a měl jsem pocit, že 

kdybych ho více trápil, je schopen pár dílů stručně převyprávět a uvést hlavní 

postavy seriálu. Například Mojmír ani nevěděl, na co kouká a proč. Nebo mi to 

jen nechtěl říci. Tyto seriály bych zařadil na pomezí čistě dětských pořadů a 

pořadů pro nenáročné dospělé publikum. 

 

 Danův styl oblékání byl velmi obyčejný. Povětšinou nosil tepláky, nebo 

seprané manšestrové kalhoty. Tepláky měl na sobě vždy, když byl tělocvik. Už se 

pak do kalhot nepřevlékl. Vypadal tak trochu chudší, než jeho spolužáci. Bylo mu, 

myslím, celkem jedno, co má zrovna na sobě. Hlavně, že je to pohodlné a může v 

tom „lítat“ po třídě.     

 

Sport – Dan se aktivně žádnému sportu nevěnuje. Jedině basketbal hraje ve škole 

o přestávkách. Hrát na hřiště chodí jen s Mojmírem a Petrem. Oproti klukům v 

předchozí skupině působil vůči sportu spíše pasivně. O basketbalu mluvil bez 

zápalu, bez nějakého nadšení. Přišlo mi tedy, že tento sport bere jen jako 

kratochvíli.  

 

Rodiče – Při rozhovoru tvrdil, že oblečení si vybírá sám, ne rodiče. Že se 

rodičemi nenechá ovlivnit. Podle Danova stylu oblékání mu musím dát zapravdu. 

Rodiče se nejspíš moc neangažují.  

 

Kapesné – Vzhledem k jeho stylu oblékání mi přišlo velmi překvapující, že Dan 

dostává nejvyšší kapesné ze všech kluků. Kapesné je typu důchod a činí 200Kč na 
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dva týdny. 100Kč na týden mi přišlo jako „prezidentský plat“ oproti ostatním. 

Podle vzhledu Danova oblečení bych toto vůbec nepředpokládal. Peníze nešetří. 

Přiznal, že je všechny utratí za pití a sladkosti, které kupuje ve škole v automatech 

s občerstvením.  

 

Bydlení – Dan sdílí svůj pokoj s bratrem. Typ bydlení je tedy azyl. 

 

Sourozenci – Jak byl Dan nemluvný o kamarádech, řekl o něco více o svém 

bratrovi. Má ho prý hodně rád. I když je bratr starší, údajně Dana netrápí, nemlátí 

ani neotravuje. Jen občas se pohádají a házejí po sobě věci. Přeci jen menší 

prostor ke sdílení „leze někdy na mozek“. 

 

Hobby – Jinou zálibu, kromě basketbalu, které by Dan věnoval svůj čas, 

nezmiňoval. 

 

4. 4. 2 DAVID (pan Negace) 

 

Vzhled a celkový dojem – Davida si nešlo nevšimnout. Nejen že byl velký 

provokatér, ale také jediný čistý blonďák ve třídě. Vlasy měl na krátko s ofinou. 

Postavou patřil mezi menší chlapce. Přezdívku „pan Negace“ si vysloužil díky 

jeho neustálému popírání čehokoliv. Aplikovaného hlavně při rozmluvách s 

učitelkou. David seděl v první lavici v řadě uprostřed, hned před tabulí, takže k 

těmto rozmluvám měl více než dost příležitostí.  

 

Při hodině výtvarné výchovy: 

Učitelka obchází lavice a kontroluje výkresy. Zastaví se u lavice, kde sedí David s 

Petrem. 

Učitelka: „Tohle jako mají být vaše výkresy?“ 

David – záměrně nechápavě se podívá na učitelku. „Noo, joo!“ 

Petr se dívá zaraženě na svůj výkres. 

Učitelka: „Vždyť tam nemáte skoro nic. Spoustu bílého místa! Vy jen kecáte a 

neděláte! 
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Příště spolu sedět už nebudete!“ 

David: „M ě se tam už nic nevejde! Mám to hotový!“  

Učitelka: „Nemáš to hotové! Podívej se k ostatním, jak to má vypadat!“ 

David: „M ě se to líbí takhle!“ 

Učitelka: „Řikám ti, že to budeš mít jako ostaní, nebo ti dám rovnou pětku!  

Děláš jen hlouposti a nepracuješ!“ 

David: - ukřivděně - „Nedělám hlouposti, já pracuju!“ 

Učitelka se v těchto „soubojích“ řídila příslovím: „Moudřejší ustoupí“ a šla o 

lavici dál.  

Davida nechala svému osudu „patologického odmlouvače“. (viz. Raubíři sobě). 

 

 David mě tedy upoutal hned dvakrát. Blonďatými vlasy a svým většinou 

přehnaně drzým jednáním. Působil na mě dojmem sebevědomého a dost chytrého 

chlapce. Jeho známky nebyly průměrné, jen většinou jeho jednání hraničilo s 

těžko řešitelnou drzostí.  

 Při rozhovoru nevypadal nervózně, spíše otráveně. Odpovídal však 

pohotově a stručně. Kde chtěl, mluvil sám od sebe. Odpovědi jsem z něj nemusel 

„páčit“ jako tomu bylo u Dana. Během rozhovoru nebyl drzý, což jsem tak trochu 

očekával. Přišlo mi, že rozhovor ho moc netěší, že ho bral jako vynucenou ztrátu 

svého času. Možná proto ta „otrávenost“, kterou bych označil jako „dětskou 

aroganci“. 

 

Kamarádi  – Petra označil za oblíbeného spolužáka, Mojmíra naopak rád nemá. 

Jinak se ale baví snad s každým ve třídě, ani holky mu nevadí, dokonce rád s nimi 

např. pomlouvá učitele/ky. Nejčastěji se baví s Ríšou, Vojtou, Filipem, Petrem a 

Michalem. Vděčné téma u Davida jsou třídní drby – kdo s kým chodí, kdo koho 

má rád, jak je ta učitelka/učitel blbá, jaká je ve škole nuda. S Vojtou se baví o 

PSPčku. (snad každý se s Vojtou baví přednostně o PSPčku). Kamarády má i 

mimo třídu/školu díky několika koníčkům, kterým se věnuje, jak to jde. Po škole 

se stýká jak se spolužáky, tak s kamarády, kteří s ním chodí do stejného kroužku. 

Je tedy outlander. Záleží na situaci a náladě.  
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Móda a hry – David je vášnivý hráč žabek. Tímto se liší od Mojmíra a Dana. 

(viz. Raubíři sobě). Nedělá mu problém připojit se jak k holkám, tak ke klukům. 

Jiné třídní hry nehraje. Přestávky tráví převážně hovorem s ostatními. Občas se 

připojí k Vojtovi, aby si chvilku zahrál na PSPčku.  

 Během rozhovoru se nechal slyšet, že rád poslouchá hudbu (skupinu 

Kabát, Vondráčkovou), což mě překvapilo – skupina Kabát, podle mě, nepatří 

mezi dětské interprety a někdo je považuje za vyloženě vulgární. U Davida je 

značný odklon od dětské pop-kultury. (viz. Rodiče).  

 Davidův styl oblékání nebyl nijak výrazný. Oblečení vypadalo draze a 

pestře. Při jeho projevu ve třídě jsem nepochyboval, že si vybírá sám, co si 

obléká. V rozhovoru tuto domněnku potvrdil. Máma mu prý kupuje doslova 

„divný věci“. Zmínil oblečení Michala jako divné, že „jak Michal chodí pořád ve 

vojenskym je úlet“.  

 

Sport – David aktivně žádný sport nedělá. Vynahrazuje to však vícero koníčky. 

 

Rodiče – Během rozhovoru s Davidem jsem se dozvěděl zajímavý fakt o jeho 

otci. Jeho otec je fanda „rockové“ muziky – odtud pravděpodobně pramení 

Davidova záliba ve skupině Kabát. Jeho otec dokonce vlastní motorku a rád se na 

ní pravidelně projíždí. Tento fakt mi evokoval představu hrubého motorkáře s 

porovnáním, jak David dokáže být drzý. Zeptal jsem se tedy na otcovo 

zaměstnání. Při odpovědi, že matka je lékařka a otec je podnikatel jsem uznale 

pokýval hlavou. Vyšší pracovní vytížení u rodičů asi nechává zároveň více 

prostoru k jeho volné výchově a jeho „skopičinám“.  

 

Kapesné – David dostává kapesné typu plat. To je podmíněno dobrými 

známkami, pokud v týdnu nedostane čtyřku, ani pětku je odměněn 40Kč. Z toho si 

část šetří. Momentálně si chce pořídit CD/DVD mechaniku ke svému notebooku. 

Bydlení – Pokoj má společný se sestrou. Bydlení je typu azyl.  

 

Sourozenci – David má jednu starší sestru, se kterou se často hádá a dokonce i 

pere. Chtěl by vlastní pokoj, ale rodiče se prý vykrucují, že nejsou peníze. Jinak s 
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ní vychází dobře. Jak říká: „Lezem si na nervy kvůli malému vlastnímu prostoru“. 

 

Hobby – David má dost koníčků, které mu rodiče ochotně platí, ale pokud zlobí, 

tak mu je doslova utnou. Když mi toto sděloval, bylo vidět, že ho to mrzí. Ale 

vůle nedělat „blbiny“ je prostě malá.  

Navštěvuje kroužek Taekwonda, gymnastiky a nohejbalu. Nohejbalem mě 

překvapil. Nejen že já si ho také rád zahraji, ale přišel mi na takový druh sportu 

dost mladý. Co jsem zatím vysledoval, nohejbal je hráván spíše staršími dětmi.  

 

4. 4. 3 MOJMÍR (pan Tajtrlík) 

 

Vzhled a celkový dojem – možná až hanlivé přízvisko jsem udělil nejmenšímu 

chlapci ze třídy s tmavě hnědými, na krátko ostříhanými vlasy. Jak byl malý, tak 

byl čilý. Přestávku co přestávku chvíli neposeděl. Vyučování si sem tam zkrátil 

nějakým ne častým leč hlasitým vyrušením. Pořád někde pobíhal (a to 

permanentně bos). Rád se pral (hlavně s Danem) a dělal „blbiny“. Připadal mi 

jako takový neposedný trpaslík. Když došlo ke konfrontaci s paní učitelkou, nebyl 

tak drzý jako David, ale svůj nesouhlas dával jasně najevo. Hlavně mlácením do 

různých předmětů nebo jejich zahazováním. Naštěstí se tyto akce většinou týkaly 

věcí v jeho osobním vlastnictví.     

 Při rozhovoru mi přišel nevýmluvný až bojkotující. Abych „vyždímal“ z 

rozhovoru něco kloudného, musel jsem se snažit obejít jednočlenné odpovědi typu 

např. „nevim“, „nevzpomínám si“, „ne“, „možná“, „asi“, „ani ne“, a hodně časté 

„No“. Nerad někoho kritizuji, ale Mojmír mi svým chováním a jednáním byl 

sympatický nejméně. Přiznávám ale, že jeho ztřeštěné, neadekvátní reakce byly 

občas vtipné.  

 

Kamarádi  – Jako oblíbence označil Dana. Tomu jsem se ani nedivil. Byli vidět 

pořád spolu, jak se honějí po třídě nebo se jen tak rvou. Tvrdil, že se také baví s 

Michalem, Adamem a Michalem ze čtvrté A. Během pozorování se však ve třídě 

bavil jen s Danem. O čem se s nimi rád baví, nebyl schopen prozradit. U Mojmíra 

převažoval spíš fyzický kontakt nad verbálním. (viz. Móda a hry).  
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 Na otázku, zda má kamarády i mimo třídu/školu, odpověděl, že neví. 

Mojmír je tedy inlander. 

 

Móda a hry – Z Mojmíra něco slovně vypáčit byl nadlidský úkon. Můžu zde 

napsat, že rád si občas zahraje na počítači. Hlavně hry on-line, např. „Ikariam“ a 

má rád hry závodní a strategie. Také si rád staví ze stavebnice „Merkur“, kterou 

jsem jako malý zbožňoval, a tímto vlastně působí nejdětinčtěji mezi chlapci. 

Třídní hru žabky znal pod názvem šlapaná. Ale šla zcela mimo něj. On a Dan se 

nejčastěji o přestávkách rvali jen tak na oko a Mojmír u toho vždy vyrážel tak 

zvláštní hrdelní zvuky, že jsem se musel smát. A paní učitelka jeho napomínat. 

Vedle rvaní rád hrál s Danem  „na babu“. To byl velmi častý důvod učitelčiných 

slovních poznámek a napomínání.  

 Mojmírovo oblečení vypadalo, že ho nosí buď po někom mladším, nebo 

starším. Neviděl jsem ho snad jedinkrát, že by mu tričko, mikina nebo kalhoty 

padly akorát. Velkou hlavu si s tím nedělal. Hlavně, že se v tom dá běhat. A 

pokud možno bos. Přezuvky neměl na sobě ani jednou. V rozhovoru jsem se 

zeptal, proč pořád běhá bos. „V ponožkách se běhá blbě!“ , dostal jsem praktickou 

odpověď.    

 

Sport – Nedozvěděl jsem se, jestli aktivně, ale Mojmír dělá karate a chodí na 

míčové hry. Rvačky na oko s Danem byly vlastně takový potrénink karate, o 

kterém mi nic neřekl. 

 

Rodiče – Od rodičů si nenechává kupovat oblečení, jde s nimi a vybírá si sám. 

Měl jsem ale dojem, že co má na sobě, je rodičům i jemu celkem jedno. 

 

Kapesné – Kapesné od rodičů nedostává, jen příležitostně od babičky. Zde tedy 

typ kapesného je almužna. Peníze nešetří, hned je utrácí za cokoliv, co chce. 

Hlavně sladkosti. 

 

Bydlení – Mojmír má společný pokoj se starší sestrou. Typ bydlení azyl. 
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Sourozenci – Má dvě sestry. Se starší sdílí pokoj, a to vede k občasným hádkám a 

i rvačkám. Více to nerozebíral. Mladší má pokoj vlastní. Nepřišlo mi, že by to 

zmiňoval s nějakou záští. Překvapilo mě, že neví přesně kolik je jeho sestrám. 

„Nevim!“, byla jeho odpověď, na kterou jsem si v průběhu rozhovoru vypěstoval 

velkou averzi. 

 

Hobby – Jak mi byl Mojmír svým chováním protivný a připadal mi nezajímavý, 

tak mě doslova šokoval, že hraje na housle. A vypadalo to, že již delší dobu a ne z 

donucení. Nebyl jsem schopen si představit tak agilního člověka, jak se 

koncentruje na tak složitou a pro někoho nudnou činnost. 

 

4. 5 RAUBÍŘI SOBĚ – Podobně jako skupina Sportovců, ani Raubíři nejsou 

homogenní skupina. Jejich členy jsem dal dohromady pro jejich společnou touhu 

po vzruchu, případně dělání blbin a odmlouvání paní učitelce. Přesto jsou mezi 

členy této skupiny rozdíly. David je tady stranou. Mojmír a Dan se spolu baví 

velmi často, on s nimi však ne. Dan a Mojmír se navzájem označují jako dobří 

kamarádi. David naopak nemá rád Mojmíra. Baví se s ostatními spolužáky. David 

je ten, který nejradši rozmlouvá s paní učitelkou. Neguje její věty. Odpovídá ji 

opakem, což občas vyústí v komickou situaci a třída se i zasměje. Toto je právě 

důvod, proč David dělá to, co dělá. Aby pobavil třídu. V celkovém měřítku to má 

ale opačný efekt. David to dost často přehání, a pak je už otravný i pro spolužáky. 

Toto má David společné s Mojmírem. Mojmír se také snaží třídu pobavit, ale 

povede se mu to jen zřídkakdy. Svým „lítáním“ po třídě a rvaním na oko je pro 

děti divný, moc živý, dalo by se říct dětinský. Ostatní radši o něčem diskutují a 

jsou v klidu, tak se ho straní. Proto jeho pokusy o zábavu více selhávají. V této 

divokosti mu vychází vstříc akorát Dan, který také působí více dětsky a tento 

společenský svazek mu neumožňuje navázání kontaktu jinde. Mojmír a Dan jsou 

takový „outsideři“ t řídy, kteří si žijí ve třídě po svém a okolí moc nevnímají. 

Nezajímají se o něj. Mojmír je nejméně oblíbený kluk ze třídy. Dan hned po něm. 

David není vyloženě oblíbený u nikoho, ale ani není neoblíbený. David se baví se 

všemi a rád hovor začíná. David proti nim nepůsobí tak dětsky, působí více 

suverénně a průbojně. Davidovi koníčky a hry to jen dokazují.  
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Jeho pokusy o zábavu ve třídě byly více vítány.  

 

4. 6 RAUBÍŘI vs. HOLKY  – Raubíři jako skupina mají nejambivalentnější 

přístup k holkám ve třídě. Zatímco Danovi a Mojmírovi jsou doslova ukradené, 

David se s nimi baví bez větších zábran, rád je i provokuje (podobně jako paní 

učitelku). Přidá se k nim, když hrají žabky třeba s klukama nebo jen on sám. Jak 

ve skupině sportovců vede v interakcích s holkami Ríša, tak David Ríšu překoná. 

Nestydí se holky o cokoliv požádat k zapůjčení, pak jim to schválně schová a 

směje se jim, jak to hledají. Pak před nimi utíká, když ho chtějí kvůli tomu chytit 

a potrestat. Dvě, tři holky se pak většinou spiknou společně proti Davidovi a 

konají něco jako „hon na Davida“. Pokud ho chytí, ty hodnější ho zlechtají, ty 

krutější ho „zkopají“ (např. Tereza „Hippolyta“ – ta se s nikým „nemazlí“). 

Nepatří to mezi třídní hry, neboť je to čistě z popudu Davida a ne vždy na to 

holky přistoupí. Když není včas patřičná odezva, David půjčenou věc vrací. Ze 

strany holek nejde přímo o násilnický akt proti Davidovi, ale ukázku, že si 

nenechají všechno líbit. Ve třídě je holek více než kluků, a když se holky 

rozjedou, nestačil jsem se divit, co dokáží. To i ti nejsmělejší kluci jsou v pozadí. 

Při „honu na Davida“ se holky i kluci smějí, David taky, kluci mu zásadně 

nepomáhají, protože je to pak větší legrace a akce. David na konci výprasku dělá 

bolestivé obličeje a třeba jako kulhá, ale všichni, bohužel kromě paní učitelky, 

vědí, že je to opravdu jen jako, a tímto způsobem, a to dost originálním, David 

dělá jednu ze svých početných show.  

 Silným protipólem jsou pak Dan a Mojmír, kteří oba, unisono, v 

rozhovorech jakékoli bavení s holkami rezolutně zavrhli.         

 

4. 7 KLIĎASOVÉ 

- 

(Michal, Petr) 

 

 Do této skupiny, dyády, jsem zařadil Michala a Petra. Co se týče jejich 

vzájemné interakce, ta byla minimální. V rozhovoru ani jeden druhého neoznačují 

jako vyhledávaného ke komunikaci. Přesto jsem je dal do jedné skupiny, protože 
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je pro ně charakteristický projev vůči ostatním ve třídě. Po dobu pozorování byli 

oba pasivní ve vyhledávání někoho k hovoru, ale když k nim někdo přišel, 

ochotně a mile se s ním bavili. Nebyli to vyhledávaní společníci, ale ani úplní 

„outsideři“. Jejich společným znakem bylo sezení v lavici, řešení vlastních 

záležitostí během přestávek a ochotná spolupráce při vyučování. Působili 

vyrovnaně, klidně a vychovaně. Klidně a společensky pasivně s porovnáním se 

„sportovci“. Vychovaně s porovnáním s „raubíři“.  

 

4. 7. 1 MICHAL (pan Voják) 

 

Vzhled a celkový dojem – postavou druhý nejmenší chlapec s tmavě hnědými, 

nakrátko ostříhanými vlasy se zajímavým stylem oblékání. Michal nepatřil mezi 

ty žáky, kteří by pobíhali nebo dělali rozruch po třídě. Dával přednost klidnému 

posezení a občasnému „pokecu“, když někdo hovor začal. Mou pozornost upoutal 

svým oblečením. Nedal dopustit na „kapsáče“. Tedy kalhoty, převážně tmavé 

barvy, s kapsami u pasu, na stehnech a případně i na hýždích. V kalhotech tohoto 

stylu jsem ho viděl po celou dobu pozorování. Vrchní část oblečení byla barvou 

vždy podobná kalhotům a podobala se např. „maskáčům“. A i když jeho vršek 

neměl přímo vojenské barvy, kopíroval styl v kombinaci různě barevných fleků, 

ne pestrých, ale dvou, max. tří tmavých barev. Právě tímto mi na první pohled 

připadal jak „malý voják“. 

 Během rozhovoru působil klidně, vyrovnaně. Odpovídal ihned, bez váhání. 

Nevypadalo to, že by ho rozhovor nějak obtěžoval. Mluvil sám, nebyl problém se 

dozvěděť něco zajímavého. Způsob jeho mluvy během rozhovoru přesně zrdcadlil 

jeho chování ve třídě. Klidné, tiché a rozumné. 

 

Kamarádi  – Ze třídy má nejradši Vojtu a Ríšu. S Ríšou probírá sport, s Vojtou 

hraní PSPčka, které si od něj rád pučuje. Baví se klidně se všemi kluky ve třídě. 

Jen zrovna nemusí Mojmíra, Dana a Filipa. Mojmír podle něj dělá blbiny a tím je 

otravný, Dan je tichý, a když vyvádí s Mojmírem je nemožný a Filip zase občas 

podvádí. Michal se baví s každým, ale zároveň si o každém myslí své.  

Kamarády mimo třídu má. Baví se s nimi třeba při obědě ve školní jídelně. Je více 
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outlander, než inlander. Neřekl, jestli kluky ze třídy doma navštěvuje, ale přišlo 

mi, že minimálně jde s nimi někdy ven.  

 

Móda a hry – Michalovo hraní je v dětinské rovině. Rád zabíjí čas hrou na 

počítači a koukáním na televizi. Hry hraje on-line, hlavně akční a strategie. Jeho 

oblíbená počítačová hra je „Mafia“. Hraje si s plastovými panáčky, rád si čte. Jako 

čtivo uvedl Garfielda, což je komiksová kniha. Někdy jen tak leží na posteli a 

odpočívá. 

 Co se týče třídních her, připojí se na vyzvání k žabkám, ale nadšen z toho 

není. Občas z nudy si zahraje s holkami piškvorky.  

 Michal měl nejzajímavější styl oblékání. Nejvíce nápadný na první pohled. 

Svým vzhledem připomínal malého vojáka. Nedal dopustit na maskáče, nebo 

kalhoty jim podobné. Stejně tak i mikiny. Oblečení si vybírá s rodiči např. když 

nakupují, nebo i sám. Na sebe by nevzal růžovou barvu. Ta mu připadá divná, 

natož na chlapovi.  

 Zajímalo mě, zda jeho styl oblékání je náhoda, že mu to příde účelné a 

pohodlné, nebo je za tím něco víc. Dozvěděl jsem se, že když jsou jako rodina na 

chatě, rádi houbaří. Oblečení tedy splňuje účel. Navíc má Michal zálibu v 

plastových panáčcích – vojáčcích. Takže se stylizuje podle nich. Obdivuje zkrátka 

vojáky. Jejich sílu, vytrvalost a schopnost splynout s terénem. Pobyt na chatě a 

časté houbaření přímo vybízí k procvičování a praktikování této nápodoby.   

 

Sport – Hraje rád fotbal, ale ne aktivně, jen pro radost z pohybu. 

 

Rodiče – Otec je vášnivý houbař. Má také pozitivní smýšlení ohledně vojenství. 

Zajímá se o historii světových válek a podle Michala zbožňuje pořádek a řád. 

Nedivím se proto, že mu jeho styl oblékání, ve škole opravdu působící jako pěst 

na oko, nikdo nerozmlouvá. O matce nic nepovídal. Z toho se dá usuzovat, že 

Michal je tatínkův chlapec a jeho osobní stylizace má nejen vlastní důvody, ale je 

to i úcta k tatínkově zálibě a postoji. 

 

Kapesné – Kapesné pravidelně nedostává. Občas, do jeho kasičky, něco věnuje 
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babička. Kapesné má typu almužna. Peníze šetří pro obchodní účely (viz. Hobby). 

 

Bydlení – Michal sdílí s jedním ze dvou bratrů svůj pokoj, spí na palandě. 

Bydlení je typu azyl. Vadí mu malý prostor. Přál by si pokoj větší. 

 

Sourozenci – Michal má dva bratry. Prvnímu je 15 let, druhému 16 let. Krom 

toho, že si s nimi rád hraje a s tím mladším, se kterým sdílí pokoj, se i občas hádá, 

ale nepere, více nezmínil. 

 

Hobby – Michal nemá sportovního koníčka, jeho záliba v tomto směru je 

poněkud ekonomického charakteru. Chlubil se mi, jak ve třídě distribuje hrací 

karty tzv. „MAGICy“. To mě zaujalo, tak jsem ho vyzpovídal co nejvíce. Karty 

kupuje různě, kde se dá. Hlavně se dají koupit v papírnictví. Překvapilo mě, jak 

dobře vymyšlený systém v tom prodávání a nakupování má. Karty kupuje z 

peněz, které si našetří. Balíček karet kupuje za 10Kč. V balíčku jich je deset. 

Jednu kartu prodává za 3Kč, dvě za 5Kč, tři za 8Kč a na víc karet dává slevu dvě 

koruny. Takže se tímto obchodováním dost dobře „napakuje“. Nepřišlo mi, že 

výdělek je to hlavní. Řekl bych, že hlavní je ten pocit z obchodování. Ta činnost 

sama o sobě. Některé karty si nechává, sbírá je, pak je vyměňuje s ostatními, kdo 

má nějaké zajímavé, nebo s nimi hraje. Jak, to jsem z jeho vysvětlení nepochopil.    

 

4. 7. 2 PETR (pan Mouchy snězte si mě) 

 

Vzhled a celkový dojem – postavou byl Petr největší ze třídy. Špinavě blond 

vlasy měl zastřižené na krátko. Jeho velikost přímo odpovídala jeho pomalému 

tempu „bytí“ ve třídě. Při přestávkách se jen tak zvolna procházel sem a tam 

vzadu ve třídě, nebo seděl v lavici a pokud po něm někdo něco chtěl, či se přišel 

bavit, jen tak prohodil pár slov, udělal pár gest. Jeho nejaktivnější činností během 

přestávky bylo houpání na židli. Působil někdy až „unaveným“ dojmem. Nikomu 

neřekl „ne“, k nikomu se nechoval nepřátelsky, na jakýkoli (rozumný) návrh 

přikývl, nikoho však k hovoru nevyhledal. Proto na mě působil opravdu pasivním 

a neasertivním dojmem. Kvůli tomuto způsobu chování jsem mu přidělil výše 
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uvedenou přezdívku.     

 Během rozhovoru působil tím „unaveným“ dojmem. Odpovědi jsem z něj 

musel „páčit“, musel jsem se hodně doptávat. Odpovídal pomalu a jednočlenně. 

Občas mi přišlo, že neví co říct, ale aby mi odpověděl, něco si vymyslel a řekl to. 

Možná proto ty delší pomlky mezi odpověďmi a celkově táhlý ráz jeho proslovu. 

Řečeno mírně s nadsázkou, rozhovor s ním nebyl nepříjemný, Petr mi byl od 

pohledu sympatický, jen dost „uspávací“.  

  

Kamarádi  – Jako svého oblíbence uvedl Davida. Stejně tak David uvedl jeho. 

Baví se se všemi, ale ne aktivně. Na hovor vyčkává. S Davidem si povídá tak 

všemožně, s Danem rád hraje basket v tělocvičně, s Ríšou, Vojtou, Filipem a 

Adamem se baví o čem je zrovna napadne. (Mě ale moc mluvný nepřišel). 

Kamarády má i mimo třídu. Ti Petra navštěvují hlavně doma. Chodí s nimi i ven 

na hřiště. Jestli k němu domů chodí i kluci ze třídy neprozradil. Petr je outlander.   

 

Móda a hry – Na Petrovi bylo význačné, jak na třídní hry úplně kašle, odpojí se 

od kolektivu a jde s Danem a někdy i Mojmírem na basketbal během velké 

přestávky. Žabky jdou mimo něj. Na počítači rád hraje sportovní hry (Rallye).  

 Oblečení si vybírá sám, nenechá se rodiči zviklat. Jeho oblečení bylo 

obyčejné, ne drahé, barevně nevýrazné. Za zmínku stojí jen oranžové pantofle. 

Nezvyklá barva mezi kluky.   

 

Sport – Petr žádný sport aktivně nedělá. Jediné sportovní vyžití, které ho 

rozveselí je basketbal ve školní tělocvičně o chvílích volna. 

 

Rodiče – Zmínil se, že někdy po škole hraje s rodiči společenské hry. Dovtípil 

jsem se, že má na mysli např. Dámu, Šachy, Člověče, nezlob se apod. To velmi 

ladí s jeho klidným projevem během pozorování. 

 

Kapesné – Pravidelně kapesné nedostává. Příležitostně ho obdaruje babička. 

Občas matka, když bere výplatu (200Kč). Typ kapesného tedy almužna. Obdržené 

peníze šetří. Chce si pořídit PSPčko. Přeci jen trend této herní konzoli je dost 
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vlivný. Zvlášť, když je to velmi vděčné téma ke konverzaci. Petr mi však svůj 

důvod koupi PSPčka zcela neobjasnil. 

 

Bydlení – Má společný pokoj se sestrou. Typ bydlení azyl. Ptal jsem se na změnu 

v pokoji. Chtěl by zvlášť postel, ne palandu. Petr byl zkrátka nenáročný s 

umírněným nárokem na vlastní pohodlí.  

 

Sourozenci – Petr má jednu sestru, 13 letou, vychází s ní v pohodě, protože je to 

prostě kliďas.  

 

Hobby – Petr byl jediný, kdo se nezmínil či nepochlubil nějakou alespoň trochu 

zajímavou zálibou. 

 

4. 8 KLIĎASOVÉ SOBĚ – Tato skupina se liší od předchozích už jen tím, že její 

členové jsou jen dva. A jako předtím, ani tato skupina není homogenní. Michal a 

Petr měli společný hlavně způsob trávení přestávek. V klidu pozorovali třídu, 

dělali si své, kdo k nim přišel, s tím se bavili. Petr byl ale zamlklejší a odcházel o 

velké přestávce do tělocvičny na basketbal. Neviděl jsem, že by někdy hovor 

inicioval. Pokud mohl sedl si k Danovi do lavice. To bylo jednou o výtvarné 

výchově. Moc toho spolu nenamluvili. Michal naopak se bavil o dost více, hlavně 

s kluky, kteří seděli poblíž -   Adam, Vojta, Ríša. Sám hovor inicioval. Měl v 

tomto výhodu místa sezení. Petr seděl úplně vzadu a byl tak trochu „izolovaný“. 

Michal více po třídě cestoval a dával se do řeči hlavně s kluky. Petr více seděl na 

svém místě a sledoval dění okolo. I když v rozhovoru tvrdil, že za někým jde, aby 

pokecal, já to tak neviděl. 

 Vzhledově byli díky Michalově vojenskému stylu také hodně odlišní. Petr 

dával přednost obyčejným džínům a pobledlým tričkům.   

 

 

4. 9 KLIĎASOVÉ vs. HOLKY – Jak se liší v přístupu k holkám Raubíři, tak se 

liší i Kliďasové. A to ve svých výpovědích. Michal v rozhovoru se nechal slyšet, 

že holky nemusí a nestará se, co dělají. To měl společné s Mojmírem a Danem. 
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Tito tři byli ve svých zálibách a v chování ve třídě na pohled oproti ostatním 

klukům více dětští. Holky byly mimo jejich zorné pole. Petr zase, že holky mu 

nevadí a jde třeba mezi ně jen tak si pokecat, nebo s nimi hraje v tělocvičně 

vybíjenou. Jako holky, se kterými se baví, jmenoval Katku a Terezu. Tady jsem se 

zarazil. Přišlo mi nepravděpodobné, že nejtišší a nejklidnější kluk ze třídy jde za 

největší „dračicí“ mezi holkami, aby „hodili řeč“. Během pozorování Petr k 

nikomu za účelem hovoru nepřišel, natož k holkám. Vždy musel někdo k němu. A 

to nebylo zas tak časté. Takže jeho tvrzení mi bylo záhadou.  

 

5. SPOLEČENSKÝ SOLITÉR 

 

ADAM (pan Intelektuál) 

 

 Při pozorném čtení zjistíme, že již zbývá poslední chlapec jménem Adam. 

Adama jsem se rozhodl dát samostatně do zvláštně nazvané skupiny. Sám Adam 

je totiž nejkontroverznější aktér mého pozorování. Jak se ostatní spolužáci dávali 

do řeči s „kliďasi“ a oni mile a upřímně reagovali, u Adama to byl opačný proces. 

Adam naopak rád hovor vyhledával a bylo celkem jedno u koho. Ve třídě nebyl 

snad nikdo, kdo by ho v hovoru odmítl. Adam se bavil se všemi rád a oni se rádi 

bavili s ním. Přišlo mi však, že interakcí ve třídě jeho kontakty končí a mimo třídu 

je sám pro sebe. V rozhovoru se mi toto potvrdilo. Mnou zvolený oxymorón 

„společenský solitér“ tedy, myslím, dobře 

vystihuje Adamovu vztahovou mapu v pozorované třídě. 

 

 Přezdívka „pan Intelektuál“ se nabídla úplně sama. Adam byl jediný 

chlapec s brýlemi ve třídě. A nadto si nešlo nevšimnout jeho rozumné, slušné a na 

jeho věk i spisovné řeči. Adam mě svým proslovem zaujal nejvíce ze třídy. 

Působil totiž jako „malý dospělý“. Byl nejchytřejší z kluků, a nejspíše pro svou 

chytrost a schopnost se s každým mile bavit byl tak dobře přijímán. Na druhou 

stranu pro mě bylo záhadou, proč mimo školu nikoho ze třídy nenavštěvuje a přes 

jeho četné zájmy nemá kamarády i mimo jeho třídu.    
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 Během rozhovoru mluvil jasně a plynule. Mluvil sám od sebe. Stačila 

krátká jasná otázka a dostal jsem jasnou a podrobnou odpověď. Byla radost si s 

ním povídat. Působil na mě velmi sympaticky. A to jak vzhledem, tak chováním. 

 

Kamarádi  – Adama nikdo z kluků neuvedl jako svého oblíbence. Ale všichni 

kluci se s ním rádi bavili. Jak můžeme nazvat Filipa, díky jeho zálibě ve hraní 

fotbalu a známostem s tím spojeným, čirým outlanderem, Adama můžeme nazvat 

čirým inlanderem. Z rozhovoru vyplynulo, že přes všechny své zájmy a kroužky 

nemá kamaráda, který by ho navštěvoval přímo doma v pravidelných odstupech. 

Ani s nikým nechodí ven. Je radši doma sám pro sebe. Vystačí si intelektuální 

činností.  

 

 Ve třídě se údajně baví rád se všemi. Ani slovo však neprohodil s Danem a 

Mojmírem. Jako oblíbence má Ríšu. Koho nemusí je Sabrina (kamarádka Terezy) 

a Michal. Proti Michalovi nic nemá, jen si nemají co říct. Je s ním na „neutrální“ 

půdě. (Adam byl jediný, kdo během hovoru použil cizí slovo. To ještě umocnilo 

můj dojem z tohoto dětského dospělého). S klukama se baví o tom, co nabídne 

situace. Téma udávají kluci. Adam se připojí a naváže. V konverzaci je vítaný. 

 

Móda a hry – Adam si žabky od srdce odpouští. Ke třídním hrám nemá odpor, 

jen dává přednost povídání si. Jako každý mladý kluk rád hraje na počítači, hlavně 

hry logické, strategické a on-line hry. Jako oblíbené hry uvedl „Sims“ (jako Vojta) 

a „Gooka“. Jinak Adama na hry moc neužije. Radši se věnuje svým koníčkům a 

rád čte knížky. Oblíbenou literaturu popsal jako tu, ze které se může dozvědět 

něco zajímavého. Např. dobrodružné romány.  

 Adama oblečení bylo společenského rázu. Nosil např. košile, dbal na to, 

aby působil vyspěle a hezky. Zaujalo mě, že si k narozeninám přeje společenský 

oblek. Jestli v něm bude chodit do školy, zapomněl jsem se v překvapení zeptat. 

Myslím, že určitě. Chce prostě vypadat hezky! Oblečení si vybírá s rodiči, nebo 

nechává výběr jim, pokud nemá čas na nákupy. Oblek si však vybere jedině on 

sám. Adama oblečení nebylo tolik pestré, mělo zdůraznit jeho „dospělácký“ 

postoj. 
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Sport – Aktivně hraje stolní tenis. Více o tom neřekl. 

 

Rodiče – Adam působil jako „malý dospělý“. Byl jsem zvědavý, co dělají jeho 

rodiče. Táta je doktor a máma právnička. Ideální kombinace pro vysoký kulturní 

kapitál.  

 

Kapesné – Dostává kapesné ve výši 25Kč týdně. Tedy typ důchod a společně s 

Vojtou je to nejnižší pravidelný příjem mezi kluky. To mě zarazilo. Vzhledem k 

jeho preciznosti a hezkosti oblečení jsem očekával štědřejší příspěvky. Kapesné si 

šetří, a řekl to s velkým důrazem. Při otázce zda na něco - šetří zkrátka na zlé 

časy. Adam to má v hlavě srovnané. Za své našetřené peníze si koupil sám mobil. 

Aby se mohl lépe dohodnout třeba s trenérem, nebo rodiči. Je tím jediný z kluků, 

který si pořídil tak drahou věc na vlastní náklady.    

 

Bydlení – Adam má vlastní pokoj. Rodiče mu ho nedávno zrekonstruovali, takže 

se svým zázemím je nadmíru spokojen. Typ bydlení je jednoznačně blahobyt. 

 

Sourozenci – Má bratra a sestru. Oba mají vlastní pokoj o patro výš, nad 

Adamem, v podkroví. Na nervy si nelezou. Každý respektuje soukromí toho 

druhého. Každý se věnuje tomu, co ho baví. Občas spolu hrají třeba stolní tenis.  

 

Hobby – Vyloženě vášnivou zálibu Adam nemá. Asi proto, že jich má hned 

několik. Již zmíněný stolní tenis, kroužek programování, atletiku (běh 60m, 

150m, 600m, hod koulí a oštěpem, apod.). Někdy z dlouhé chvíle navštíví 

knihovnu. 

 

5. 1 ADAM vs. HOLKY  – Adam a holky to je kapitola sama o sobě. Ríša vede v 

interakcích s holkami za Sportovce, David vede v interakcích za celou třídu, 

Adam zase vede v interakcích u holek díky své chytrosti a přehledu, na svůj věk 

dost velkému. Adam je velmi společenský. Během přestávek prostě nevydržel se s 

nikým nebavit. Když se v hovoru nechytal u kluků, doslova se vsunul do hloučku 
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o něčem štěbetajících holek. Vždy byl schopen utrousit nějakou vtipnou 

poznámku, která holky pobavila, nebo minimálně pokývaly hlavami, že jako má 

Adam pravdu. Co se týče holek, byl také Adam středem pozornosti hlavně během 

písemek. Jeho znalosti v těch chvílích ocenil kdekdo. Žádná holka s ním hovor 

přímo nezačla. Pokud se Adam vmísil do dámského hloučku, byl pozitivně přijat 

k hovoru. Žádné odmítavé gesto či grimasu jsem nezaznamenal. Napadlo mě, jak 

by se tvářily holky, kdyby se jim tam tak vmísil Mojmír. Tato podle mě ne zcela 

upřímná vstřícnost vůči Adamovi měla jasný důvod. Adam, když může, tak při 

písemce vypomůže. Poradí během nebo před touto stresující záležitostí. Kluci mi 

v přijímání Adama přišli upřímnější. Přeci jen jim tolik nejde o známky, takže 

když jim někdo neporadí, svět se jim nezhroutí. Adam měl ve třídě nejlepší 

známky. Semtam dostal dvojku, výjimečně trojku. To si vysvětluji jako další 

důvod, proč Adama holky berou, jako že je v pohodě. U holek je orientace na 

dobré známky všeobecně známý fenomén. 

 

 Co si vzpomínám já na svá školní léta na základní škole, tak kluci s 

průměrnými a horšími známkami se tak často s holkami nebavili jako ti 

„premianti“, kteří pak byli označováni za šprty, vlezdo-holkám-prdelky či ještě 

hůř a neméně kvůli tomu byli těmi silnějšími a tupějšími otravováni. 

 

6. TŘÍDA SOBĚ – Vzato celkově, skupiny nejsou tak ucelené, aby jedna se 

stranila druhé, aby jedna nenáviděla druhou. Třída, kterou jsem pozoroval, nebyla 

tak početná, aby zde mohly vzniknout jednotlivé „gangy“, které by mezi sebou 

„zbrojily“. Z Raubířů stáli mimo akorát Mojmír a Dan, se kterými se opravdu 

nikdo ve třídě nebavil. Vystačili si však sami. Jinak se bavil prakticky každý s 

každým.  

 

 Během rozhovorů a pozorování jsem nezaregistroval významnější 

nepřátelství mezi jednotlivými skupinami, jak jsem je rozdělil, ani mezi 

jednotlivými žáky/němi ve třídě. Jako neoblíbený kluk pro chlapce ve třídě byl 7-

krát označen Mojmír a jednou Dan. Jako skupina si s holkami nejvíce rozuměli 

Sportovci, jako jednotlivec si s holkami nejvíce rozuměl Ríša. Pokud jde o 
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protiklad neoblíbenosti Mojmíra, tak nebylo přímo jasné, kdo je ve třídě největší 

„eso“, „lev salónů“. Dalo by se rozlišit několik přístupů holek ke klukům a jak 

kluci přistupují mezi sebou. Přístupy vztáhnu přímo na konkrétní osobu. K 

Adamovi měly holky vřelý vztah pro jeho chytrost a ochotu radit. Je tady hledisko 

známkování. Ríšovi ochotně půjčovaly pomůcky, které zapomínal z dědkovskou 

pravidelností, pro jeho šarm a vtip. Byl to dobrý klaun, který uměl vyprávět vtipy 

a bavit. Kroužek divadla se vyplatil. Na rozdíl od Davida nebyl drzý a věděl, kde 

je hranice. U něj tedy hledisko slušnosti a zároveň zábavy, i za cenu občasného 

vyrušení výuky. Filipa obdivovaly vždy, když došlo na tělocvik. Byl to velmi 

zdatný sportovec a během hraní fotbalu se několik holek (v čele s Terezou) na 

jeho počest zhostilo role roztleskávaček. Zde hledisko síly, sportovního umu.  

 

 Co se týče kluků samotných, nebylo zřejmé koho uznávají jako „bosse“. 

Přišlo mi, že se navzájem berou dost vyrovnaně. Že se respektují a uznávají pro 

danou vlastnost. Adam byl mezi kluky za „chytrolína“, Filip za „hezouna“ a 

„sportmana“, Ríša za „jokera“ (vtipkaře), David za „prudiče“ (jeho incidenty s 

paní učitelkou), Vojta za „pařana“ (jak pořád hrál na své konzoli - PSPčku), 

Michal za „vojáka“ (ne díky chování, ale vzhledu), Mojmír za „blázna“ (pořád 

lítal po třídě, často se pral, dělal kravál), Petr za „šípkovou růženku“ (moc toho 

nenamluvil) a Dan za „Mojmírovo zrdcadlo“ (často opakoval ty samé blbiny, co 

dělal Mojmír).  

 Dané charakteristiky přisoudily samy děti. Zachytil jsem dost poznámek, 

které kluci na sebe měli a mysleli je v žertu. Stejně tak i holky komentovaly dění 

ve třídě. Co má kdo na sobě, jak a co kdo udělal, atd. Z toho se dalo 

vyabstrahovat, jaká mínění mají o svých spolužácích. Chtěl jsem pomocí toho 

sestavit určitý sociogram, leč na to mi přišly vztahy mezi dětmi ve třídě dost 

vyrovnané. 

 

 Také bych chtěl poznamenat další můj postřeh ohledně kluků a vlastně i 

celkově třídy. Přišlo mi velmi zvláštní, že nikdo z kluků ani přinejmenším 

nezmínil jméno žáka, o kterém hovořím na začátku empirické části mé práce, a 

sice žáka jménem Imre. Imre byl vzhledově velmi zajímavý. Ve třídě byl nový. 
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Přešel z jiné školy asi před třemi měsíci. Měl jsem tu čest pozorovat Imreho 

všehovšudy třikrát. Pak si zlomil ruku a do školy dále nedocházel. Vzpomínám si, 

že se s nikým nebavil. A to si myslím, že tři měsíce jsou dlouhá doba na 

„aklimatizaci“. Byl to čahoun. Nejvyšší ve třídě. O půl hlavy vyšší než Petr 

(nejvyšší z popisovaných kluků). K jeho image patřila kšiltovka (vždy nasazená) a 

náušnice v uchu. Těžký frajer. Jasně dával najevo, že škola ho zle nudí a 

vyčerpává. Možná se ho ostatní trochu báli, a proto se s ním vůbec nebavili. On tu 

potřebu také neměl. V rozhovorech o něm nepadlo ani slovo, což mi nešlo do 

hlavy, u někoho tak výrazného jako byl Imre. Trochu jsem se na něj poptal u paní 

učitelky. Jeho otec původem Bulhar se do Čech přistěhoval před deseti lety. V 

předešlé škole s ním, údajně, měli nějaké problémy ohledně chování. Možná kvůli 

původu měl Imre problémy s komunikací. Moc toho nenamluvil, ale odlišný 

akcent byl znát. V Českém jazyce byl nejhorší a vůbec ho nebavil. Byl kluky a 

holkami ve třídě vlastně ještě více opomíjen než Mojmír. Škoda, že nebyl 

přítomen delší dobu, aby se dalo více vypozorovat.    

 

7. HRY vs. VZTAHY 

  

 Na začátku této práce jsem si kladl otázku: Jaký mají hry význam ve 

formování skupin? V tomto odstavci se pokusím podat odpověď. Uvádím zde 

přehled her, vypozorovaných ve třídě, a jejich porovnání z klasifikací od Rogera 

Cailloise.  

 Hry jsou něco, co skupiny utváří a zároveň překračuje. Je to zvláštní 

fenomén. Sportovci rádi hrají ve třídě „Žabky“ (viz. Hry ve třídě). Můžeme říci, 

že tato hra skupinu Sportovců svým způsobem definuje, neboť jsou to právě Filip 

a Ríša, kteří si rádi Žabky zahrají. Hlavně Sportovci hrají Žabky i s holkami. Tuto 

hru rád hraje David, kterého jsem zařadil mezi Raubíře a občas (po vyzvání) 

Michal, kterého jsem zařadil mezi Kliďase. Zde tedy hra Žabky jako 

„transcendence“ vztahů mezi skupinami. Hra může skupinu vydělovat vůči 

kolektivu, nebo také kolektiv spojovat. Názorným příkladem takového vydělení 

může být hra Mojmíra a Dana - „Vzdušné karate“, kvůli které byli oba 

považováni za „dětiny“ a „pošuky“. (viz. DAN – Móda a hry). Ohledně vztahů 
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celkově mezi kluky a holkami Žabky ve třídě představují jistý předěl. Kluci se, až 

na Sportovce, s holkami nebaví, ale při hraní Žabek nastává zlom. Je to nenucená 

nabídka interakce, do které se příležitostně zapojují i ti žáci, kteří se běžně spolu 

často nebaví. 

 

7. 1 HRY – ROGER CAILLOIS 

 

 „Hra je dobrovolná činnost, která je vykonávána uvnitř pevně stanovených 

časových a prostorových hranic, podle dobrovolně přijatých, ale bezpodmíněčně 

závazných pravidel, která má svůj cíl v sobě samé a je doprovázena pocitem 

napětí a radosti a vědomím „jiného bytí“ než je „všední život“. (Huizinga, str. 33 

In Caillois, 1998, str. 26) 

 

 Caillois přiděluje hře tyto vlastnosti: 

 

1, Je to činnost svobodná. Činnost, ke které nemůže být hráč nucen aniž by hra 

okamžitě přišla o svou povahu přitažlivé a radostné zábavy. 

 

2, Činnost vydělená z každodenního života. Vepsaná do přesných a předem 

daných časoprostorových mezí. 

 

3, Činnost nejistá, jejíž průběh ani výsledek nemůže být předběžně určen, v níž je 

hráči a jeho iniciativě a invenci nezbytně ponechán určitý prostor. 

 

4, Činnost neproduktivní, jež nevytváří ani hodnoty ani majetek, ani žádné nové 

prvky, a která s výjimkou cirkulace majetku uvnitř kruhu hráčů vyúsťuje v situaci 

identickou jako byla na počátku hry. 

 

5, Činnost podřízená pravidlům, podléhající konvencím, které pozastaví po dobu 

hry působnost běžných zákonů a zavedou během trvání hry zákony nové, které 

jedině ve hře platí. 
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6, Hra je činnost fiktivní, doprovázena specifickým vědomím alternativní reality 

nebo neskrývané iluze ve vztahu k běžnému životu. 

 

 

 

7. 2 KLASIFIKACE HER PODLE CAILLOISE   

 

 Navrhuje rozdělení her do čtyř základních kategorií, podle toho, zda v 

dotyčných hrách převažuje princip soutěže (agón), náhody (alea), chování „jako 

by“ (mimikry) nebo závrati (ilinx). 

 

Agón (soutěž) – Skupina her, projevující se jako soutěž, tj. v podobě zápasu, v 

němž jsou uměle vytvořeny rovné šance pro soupeře, kteří se tak utkají za 

ideálních podmínek, jež zajistí nepopiratelnou a přesnou hodnotu vítězovy výhry. 

Rivalita během hry je vždy zaměřena na jednu určitou vlastnost (rychlost, 

vytrvalost, sílu, paměť, obratnost, apod.). Patří sem sportovní soutěže – hry, kde 

proti sobě stojí jednotlivci nebo družstva (tenis, fotbal, atd.) a hry, na jejichž 

počátku soupeři disponují naprosto stejným počtem herních prvků (dáma, šachy, 

kulečník, atd.). Stimulem hry je pro všechny soutěžící touha vyniknout v daném 

oboru.  

 

Alea (náhoda) – Hry, které jsou v protikladu k hrám agonálním. V těchto hrách 

výsledek nezáleží na hráči, hráč dokonce nemá na výsledek sebemenší vliv. Nejde 

tedy o výhru nad protivníkem, nýbrž hlavně o výhru vybojovanou nad osudem. 

Přesněji řečeno, Štěstěna je jediný strůjce vítěztví. Příklady mohou být: kostky, 

ruleta, loterie, apod. Veškerá péče, která byla při organizaci agonálních her 

věnována vyrovnání šancí soupeřů, je při organizaci her typu alea vynaložena na 

přepečlivé vyvážení rizika a zisku. Na rozdíl od principu agón, princip alea 

odmítá práci, trpělivost, zručnost, kvalifikaci, eliminuje profesionální hodnoty, 

pravidelnost, trénink. Princip agón znamená dovolávání se osobní zodpovědnosti, 

princip alea vzdání se vlastní vůle, odevzdání se osudu. Funkcí her alea není 

umožnit, aby peníze získali ti nejchytřejší, nýbrž naopak potlačit přirozenou nebo 
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získanou nadřazenost individualit a způsobit, aby si byli všichni absolutně rovni 

před slepým verdiktem náhody. 

 

Mimikry  (chování „jako by“) - Hra nemusí spočívat jen ve vyvíjení nějaké 

aktivity nebo v podrobení se osudu v imaginárních okolnostech, ale také v tom, že 

se sami staneme iluzorní postavou a podle toho se také chováme. V takovém 

případě máme co dělat s proměnlivou řadou projevů, jejichž společným znakem je 

skutečnost, že subjekt hry předstírá, že věří, přesvědčuje o tom sebe i druhé, že je 

někým jiným, než ve skutečnosti je. Zapomíná na svou vlastní osobnost, schovává 

ji pod maskou, svléká se dočasně ze své vlastní osobnosti, aby na sebe navlékl 

osobnost jinou. Řadíme sem divadelní představení a dramatickou interpretaci. 

Platí tu jen jediné pravidlo. Aby aktér fascinoval diváka a vyhnul se chybě, která 

by způsobila, že divák nepřistoupí na iluzi. 

 

Ilinx  (závrať) – Druh her způsobujících závrať. Spočívají tedy v pokusu potlačit 

na nějakou dobu stabilitu vnímání a vnutit jasnému lidskému vědomí určitý druh 

slast působícího zmatku. V těchto případech jde vždy o to, aby se hráč oddal 

určité křeči, transu nebo omámení, které mají schopnost se suverénní rychlostí 

vytlačit realitu. Jako příklad můžeme uvést extatické tance, čamrdu (jak se děti 

rychle točí dokola na jedné noze), adrenalinové sporty. 

 

8. HRY VE TŘÍDĚ 

 

 Ve třídě se dal vypozorovat trend dvou her, a to sice tzv. „Žabek“ a „hra 

na PSPčku“. Zaznamenal jsem ještě další tzv. „Na infekci“, ta se ale vyskytla 

pouze dvakrát v jednom týdnu a v rozhovorech nebyla vůbec zmiňována oproti 

výše uvedeným. Byla to vlastně „hra na honěnou“, či „hra na babu“, jen název byl 

jiný. 

 

 Za mých dětských let se hra - „Žabky“ - nazývala „Na šlapanou“, „Šlapák“ 

či „Šlapka“. Princip „Žabek“ byl prostý. Cílem bylo ostatním hráčům dupnout na 

nohu a zároveň se dupnutí od nich vyvarovat. Hra začínala tak, že nejdříve k sobě 
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všichni hráči přistoupili, jeden z nich zahlásil dohodnutý slogan, poté všichni 

odskočili jak nejdále mohli, a pak se snažili k někomu dostat a dupnout mu na 

nohu. Tím byl hráč vyřazen. Pokud vyřazený hráč kulhal, ten, kdo ho vyřadil si 

připsal k běžným bodům jistý „bonus“. Hra probíhala po jednotlivých tazích, kdy 

každý hráč může provést jen jeden krok, případně skok. „Šlapat“ se smělo 

výhradně jen na botu hráče.  

 Když si vzpomenu na školní léta, tuto hru jsem hrával velmi často, hlavně 

o velkých přestávkách (20 minut). V pozorované třídě to bylo nejinak. Hlavní 

zápasy se odehrávaly na chodbě, nebo v menším počtu ve třídě. Je s podivem, že 

nebyl žádný kotník poraněn, neb hoši a hlavně holky hráli tuto hru velmi 

dychtivě. Hra na „Žabky“ byla převážně doménou dívek. 

 

 Oproti tomu „hra na PSPčko“ byla velmi neaktivní. PSPčkem, což byl 

slangový výraz, používaný během rozhovorů, se myslí herní konzole od 

společnosti „Sony“. Nejsem technický typ, proto nemohu uvést podrobnější popis, 

někteří pamětníci by mohli tento technický skvost nazvat velmi důmyslným, 

zdokonaleným „GameBoyem“.  

 

 „Hra na PSPčko“ se týká hlavně čtveřice chlapců – Filip, Vojta, Ríša a 

Michal. Náplň hry byla velice prostá. Vzít herní konzoli do rukou, zapnout a hrát. 

Zmíněná čtveřice takto trávila většinu času přestávek. Ve hraní na konzoli se 

střídali a jejich společný hovor o přestávkách se také většinou týkal tohoto druhu 

zábavy.  

 

 S přihlédnutím na klasifikaci her podle Cailloise mohu přiřadit jednotlivé 

principy her, jak převažují ve skupinách, které jsem vykonstruoval, či u 

jednotlivců, které jsem popisoval.  

 

 U Sportovců to je nesporně agón. Filip fotbalem žije. Ostatní ve skupině se 

pro různé sportování také velmi snadno nadchnou. U Raubířů, konkrétně 

Mojmíra, je to také agón, avšak neprojevující se dychtivou potřebou sportovat, ale 

v „honičkách“ a „bitkách“, u Dana kombinací hraní basketbalu a dělání blbin s 
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Mojmírem. Z Kliďasů to je Michal, který si čas od času zahraje s holkami 

„žabky“, v čemž figuruje agón. U holek jako jedné skupiny ve třídě je pak agón 

zastoupen ve hře „žabek“ a občasné „honičce“. U Vojty, jako jednotlivce, beru v 

potaz jeho permanentní hraní na PSPčku, což bych zařadil také pod agón, neboť 

jde o hraní hry, která si žádá pozornost a cvik. Navíc v hloučku, který na PSPčku 

hrál, byl opěvován ten, kdo se dostal nejdál ve hře za určitý čas. 

 

Podle rozdělení her Opieových (In Kučera, 2010, str. 55-87) jsou v oblibě hry: 

 

Honičky (Chasing Games) – v pozorované třídě pod konkrétním názvem „Na 

infekci“ (The Dreaded Lurgi) – Mojmír, Dan, občas David i Ríša a hlavně holky. 

 

Souboje (Duelling Games) – jen u Mojmíra a Dana - „Vzdušné karate“. 

 

Honičky – Hráči omezeni ve způsobu pohybu  

(Chasing Games – Players Restricted to Particular Way of Moving) – ve třídě pod 

konkrétním názvem „Žabky“ - hlavně holky, Sportovci, Michal a David. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

 

 

 

9. ZÁVĚR 

 

 Obsahem mé práce bylo pozorování čtvrté třídy základní školy, 

shromažďování dat a jejich následná analýza. Mým cílem bylo nalézt spojitosti a 

důvody vedoucí ke vzniku různých skupin ve školní třídě. Podle analyzovaných 

dat a uskutečněných rozhovorů s jednotlivými chlapci, na které bylo pozorování 

výhradně zaměřeno, jsem vykonstruoval čtyři skupiny, kde jejich členové mají 

minimálně jeden společný znak. U Sportovců je to v rámci koníčků - vášeň pro 

sport, u Raubířů je to v rámci individuálního projevu ve třídě během pozorování – 

odmlouvání paní učitelce, dělání blbin o přestávkách, u Kliďasů pak naopak 

klidný a vyrovnaný přístup k dění ve třídě a u Adama, jako Společenského 

solitéra, jde o výjimečné postavení v mapě vztahů. Baví se s každým, ale zároveň 

s nikým. V teoretické části uvádím možné důvody ke vznikání vztahů ve školní 

třídě, v empirické části se pak zabývám podrobným popisem jednotlivých skupin 

a chlapců zvlášť.  

 Mé pozorování prokázalo, že navazování vztahů a posléze utváření 

trvalejších, svázanějších vztahů (Mojmír-Dan, Vojta-Ríša) je podložena 

podobností zájmů, vlastností, životním stylem a přístupu ke škole. Na vznik 

vztahů (kamarádství) má vliv habitus jednotlivce, rodiné zázemí, instituce, kde se 

vzdělává. Habitus definuje sociální skupiny, neboť lidé s podobnou pozicí v 

sociální struktuře mají stejný habitus. Vzpomeňme na rozdíl mezi jednotlivými 

žáky v pozorované třídě např. na jedné straně Dan a Mojmír oproti Filipovi, kteří 

se signifikantně liší jak vzhledově, tak v zájmech. U některých chlapců můžeme 

stále vidět tendenci tíhnout k dětské pop-kultuře (Michal), u některých naopak její 

odmítání (David, Ríša), kde důvodem může být vliv jednoho z rodičů, v Davidově 

případě jeho otec, který se stylizuje do „motorkáře“.  

 V navazování vztahů hraje nemalou roli typ temperamentu, jakým chlapec 

disponuje. Nicméně vztahy v pozorované třídě byly dost vyrovnané. Děti se mezi 

sebou bavily bez větších zábran. Mimo hlavní dění stojí jen Mojmír a Dan, kteří 
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tvoří samostaté duo „outsiderů“. Děti se převážně bavily o tom, co rády dělají po 

škole, co je baví, jakou poslouchají hudbu, co zrovna viděly v televizi, apod.  

 

Hlavním tahounem konverzace a podnětem ke vzniku určitého vztahu mezi nimi 

byly tedy jejich zájmy, orientace v pop-kultuře a postoje ke škole.      

 

 Práci zakončuji srovnáním původních kategorií (Frajer, Vynálezce) s 

mými, jak jsem je vykonstruoval. 

 Pro přehlednější a jednodušší srovnání si zvolím dva protipóly: Adama 

(Společenského solitéra) jako nejvíce odpovídajícího Vynálezci. Na druhé straně 

Sportovce (konkrétně Filipa a Ríšu) jako nejvíce odpovídající Frajerovi. 

Kliďasové a Raubíři budiž na pomezí těchto dvou kategorií. 

 Adam se svým intelektuálním přístupem v konverzaci a učení a pobytu 

doma v „zajetí“ knížek kategorii Vynálezce dobře vystihuje. Filip a Ríša se svým 

energickým přístupem ke sportu, bavení se s holkami, hraním Žabek a sem tam 

nějaké „frajeřiny“ v podobě vtipkování při vyučování či předvádění se při hodině 

tělocviku, zase vystihují Frajera. Jako Frajera lze označit z Raubířů i Davida, 

který kvůli holkám vyloženě občas „dělá show“ a jeho orientace v pop-kultuře je 

nejméně dětská. (viz. DAVID – Móda a hry). Jako další vzorný příklad Vynálezce 

je i Michal, který je radši doma, hraje si s vojáčky a čte komiksy. U něj převažuje 

dětská orientace v pop-kultuře.  

Dan a Mojmír nemají vyloženě dětské zájmy, ale zato jejich chování je tak 

ostatními žáky posuzováno.  

 

U těchto dvou je jednoznačné zařazení do Frajerů nebo Vynálezců 

nemožné, proto jsem je zařadil do své vlastní kategorie - Raubíři. Vojta a Petr, i 

když jsou v této práci rozděleni do rozličných skupin, by mohli být označeni jako 

Vynálezci. Vojta pro své kutilství (viz. VOJTA – Hobby) a Petr pro jeho 

zůstávání doma, hraní společenských her s rodiči a tzv. „bytí pro sebe“.      
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Příloha I.  
 

Tab. 1 - KAPESNÉ       
 

 
– seřazeno dle typu od nejvyššího po nejnižší 
 
 
 

Důchod 
Jméno Částka 

Dan 100Kč/týdně 

Filip 50Kč/týdně 

Ríša 30Kč/týdně 

Vojta, 
Adam 

25Kč/týdně 

 

Almužna 
Jméno Částka 

Petr Občas 200Kč 

Michal 
Od babičky/dědečka za vysvědčení  

– částku neřekl 

Mojmír Někdy dostává od babičky – částku neřekl 

 
 

Plat 
Jméno Částka 

David 
Pokud v týdnu nedostane čtyřku, ani pětku je 

odměněn 40Kč 



 56 

Příloha II. 
 

Tab. 2 - VZTAHY MEZI CHLAPCI 
 

  FI- 
LIP 

RÍ- 
ŠA 

VOJ- 
TA 

DAN  
DA- 
VID 

MOJ-. 
MÍR 

MI- 
CHAL 

PETR ADAM 

FILIP  + + - + - + + + 

RÍŠA + 

 + 

- + - + + + 

S 
P 
O 
R 
T 
O 
V 
C 
I VOJTA + 

 
   + 

 

- + - + + + 

DAN - - -  - 
+ 

- + - 

DAVID + + + -  - - + + 

R 
A 
U 
B 
Í 
Ř 
I 

MOJ- 
MÍR 

- - - 
+ 

-  - - - 

MI- 
CHAL 

+ + + - - -  - + 

K  
L  
I   
Ď  
A 
S 
O 
V 
É 

PETR + + + + + - -  + 

SPO 
L.  
SO 
LI 
TÉR 

ADAM + + + - + - + +  

 
Chlapci se spolu nebaví, nechovají k sobě sympatie - 
Chlapci se spolu baví, ale nejsou dobří kamarádi     + 
Chlapci jsou dobří kamarádi, navštěvují se doma a chodějí spolu ven        + 
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Příloha III.  
 

Tab. 3 – VZTAHY CHLAPCI vs. HOLKY   
   
 

 
NE/BAVÍ SE S 

HOLKAMI 
HOLKY HO NE/MAJÍ 

RÁDY 

FILIP ANO ANO 

RÍŠA ANO ANO 

VOJTA NE NE 

DAN  NE NE 

DAVID ANO NE 

MOJMÍR NE NE 

MICHAL  ANO NE 

PETR ANO NE 

ADAM ANO ANO 
 
 

Tab. 4 – OBLÍBENÉ AKTIVITY U CHLAPC Ů 
 

 VE ŠKOLE MIMO ŠKOLU 
SPECIFICKÁ 

ZÁJMOVÁ 
ČINNOST 

FILIP ŽABKY FOTBAL FOTBAL 

RÍŠA ŽABKY FLORBAL FLORBAL 

VOJTA HRANÍ PSPčka FOTBAL FOTBAL 

DAN  BASKETBAL BASKETBAL - 

DAVID ŽABKY NOHEJBAL 
TAEKWONDO, 
GYMNASTIKA 

MOJMÍR 
RVANÍ SE,  

HONĚNÍ SE, 
BASKETBAL 

MÍČOVÉ HRY HRA NA HOUSLE 

MICHAL  
POKEC, HRA NA 

PSPčku 
FOTBAL, HRA 

NA PC 
DISTRIBUCE 

KARET „MAGIC“  

PETR 
BASKETBAL, 

VYBÍJENÁ 

HRA NA PC, 
SPOLEČENSKÉ 

HRY 
- 

ADAM 
POKEC,  

HRA NA PSPčku 
HRA NA PC, 

STOLNÍ TENIS 
PROGRAMOVÁNÍ 

ATLETIKA 
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