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ABSTRAKT: 
Komunikace mezi žákem v pubertě a jeho učitelem je ovlivněna především vývojovým 

obdobím žáka a specifiky školního prostředí. Předpokladem konsensuální komunikace 

je znát tyto vlivy a zvolit podle toho metody jednání. Rozhovory s žáky v pubertě 

potvrdily teorii především v potřebě pravidel a hranic, od kterých dospělý nemá 

ustupovat a také v pot řebě postupně přenechávat rozhodování a samostatnost na 

dospívajících. 
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environment. The assumption of consensual communication is to know these types of 

influence and to choose our modes of behaviour accordingly. Interviews with 
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Úvod 

Šestým rokem pracuji s dospívajícími jako lektor interaktivních preventivních programů 

a volnočasových aktivit a pokud se při spolupráci s nimi objevil problém, pramenil 

především z mých nedostatečných znalostí o období dospívání a komunikace. Také mě 

vždy trápily reakce mých blízkých, kteří při představě, že by měli s žáky v pubertě 

pracovat, otáčeli oči v sloup a nevěřili, že mě tato práce baví a s dospívajícími se mi 

spolupracuje dobře. K tomu se připravuji na pozici učitelky žáků v pubertě, proto jsem 

si zvolila téma komunikace mezi nimi a učiteli pro mou bakalářskou práci. Ve vztahu 

učitel a žák zastávám pravidlo, že není špatných učitelů ani žáků, pouze špatných 

metod. Věřím, že informovanost a aktivní práce na sobě samém může udělat z každého 

dobrého učitele.  

Již v samotném názvu jsou uvedeny termíny žák v pubertě a učitel. Být genderově 

korektní a psát žák a žákyně, učitel a učitelka působí v textu kostrbatě, a tedy uvádím 

pouze žák a učitel a zahrnuji tím obojí pohlaví. Pokud se jedná pouze o jedno pohlaví, 

v textu to odlišuji.  

V této práci kladu důraz na specifika žáků v období dospívání, jejich chování a 

prožívání, které ovlivňují vztah s učitelem a dalšími dospělými. Cílem práce je 

zmapování těchto specifik, zjistit důležitost procesu socializace a hledání identity, zjistit 

jaké jsou komunikační vzorce žáků v pubertě a co je předpokladem konsesuální 

komunikace mezi žákem v pubertě a jeho učitelem. Teoretická část je 

o biopsychosociálních změnách jedince v období puberty, o činitelích socializace a 

hledání identity, jak se všechno toto promítá do komunikace a chování dospívajícího 

v prostředí školy. Uvádím předpoklady konsensuální komunikace a naopak, jaké 

komunikační vzorce vedou k diskonsensu. Vycházím z hlavního předpokladu, že 

k dosažení konsensu je potřeba vzájemně si porozumět. K tomu jsem provedla s šesti 

žáky v pubertě kvalitativní průzkum formou rozhovoru o předpokladech konsensuální 

komunikace s jejich učiteli. A pro rozšíření souvislostí i o předpokladech konsensuální 

komunikace s jejich rodiči. Další část kvalitativního průzkumu je o tom, jaká témata 

jsou pro dospívající citlivá a z kterých pramení konflikty. 
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 1  Ontogeneze v období puberty 

Vývoj a změny v období puberty v oblasti fyzické, psychické a sociální se vzájemně 

ovlivňují a prostupují a nelze tyto oblasti přesně od sebe oddělit. Určitý jev je 

následkem v jedné oblasti a zároveň příčinou jiného jevu v oblasti druhé. Pro orientaci 

jsou ale podle jistých kritérií rozděleny v dalších kapitolách. Nejdříve je ale důležité 

definovat období puberty. 

 1.1  Stanovení hranice období puberty 

Období puberty, nebo také dospívání, adolescence se vyznačuje změnami, kdy se 

z dítěte utváří dospělá osobnost. Definovat ale toto období přesně je poměrně těžké, 

protože z každého vědního oboru se na něj pohlíží odlišně a časové ohraničení se také 

liší. Většina autorů zabývající se problematikou z pohledu biologie a psychologie 

stanovuje období puberty nejčastěji od 10 do 18 let u dívek, u chlapců se uvádí období 

o dva roky později, tj. od 12 do 20 let.  

Hlavními prioritami tohoto období jsou:  

a) Dozrání pohlavních orgánů a zahájení jejich činnosti spolu s činností pohlavních 

hormonů, které způsobují změny v sekundárních pohlavních znacích.  

b) Hledání a vytvoření své jedinečné identity, přijetí vlastního těla a vytvoření si 

vlastního vztahu ke světu. 

c) Získání samostatnosti a větších práv, odpoutání se od rodičů a zbavení se celkové 

sociální podřízenosti (Machová, 2008). 

Psychologové 20. století jako Jean Piaget, Erik Erikson, Lawrence Kohlberg 

vypracovali systém etap vývoje lidského života – fyzických, psychických a sociálních 

změn. To ukazovalo na nutnost odlišit přístup k člověku v jednotlivých etapách, 

vznikala např. hnutí bojující za ochranu dětí a jejich práv a snažila se jim tak zajistit 

spokojené dětství a dospívání. V současnosti se objevuje trend, který spíše prosazuje 

reintegraci dětí a dospívajících mezi dospělé. Snižuje se věková hranice, kdy jedinec 

disponuje četnými právy a je mu dána odpovědnost za své jednání. Na druhé straně jsou 

dospělí nosící svršky s obrázky pohádkových postav. Rozdíly jednotlivých etap se tak 

pomalu rozmělňují, ostré rozlišení dětství a dospělosti se pomalu vytrácí a období 
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dospívání se prodlužuje oběma směry. Vágnerová v této souvislosti zmiňuje termín 

„malý dospělý“. 

 1.2  Fyzické změny 

Až do puberty nemusí děti jevit viditelný zájem o své tělo a pohlaví. S nástupem 

hormonálních změn a proměny sekundárních pohlavních znaků je důležité identifikovat 

se s daným pohlavím a přijmout roli chlapce nebo dívky. Proces změny zevnějšku 

přitahuje pozornost, dospívající ho velmi intenzivně vnímají a subjektivní význam 

zevnějšku v tomto období vzrůstá. Dospívající jsou často podráždění z toho, jak 

vypadají. Začínají se jim objevovat vřídky a na některých místech ochlupení. Dívky 

zažívají první menstruaci a roste jim poprsí, chlapci začínají mutovat a zažívají erotické 

sny. U některých nastanou změny dříve a jsou výraznější, u jiných méně výrazné a 

v pozdějším věku. Podle Freudovy teorie ontogenetického vývoje také překonávají 

závislost na rodičích a hledají si náhradní objekt - dívku či chlapce a později dochází i 

k prvnímu pohlavnímu styku. To vše má své důsledky, které se promítají i do školního 

prostředí. První lásky a velká kamarádství vznikají právě mezi spolužáky ve škole, jako 

v jedné z hlavních socializačních institucí.  

Dospívající už nebere svůj zevnějšek jako danost, je si vědom možnosti změny a velice 

se snaží upravit svůj vzhled tak, aby vzrostl jeho sociální status. To nutí dospívající 

porovnávat se s ostatními vrstevníky, což pro ně bývá někdy matoucí a nešťastné, 

protože vývoj je v tomto období velmi individuální, u každého nastávají tělesné změny 

jindy a jinak a dospívající musí časem přijmout fakt, že každý má své životní tempo a 

fyzické předpoklady jiné.     

 1.3  Psychické změny 

Chování dospívajících a jejich emoce jsou proměnlivé a často přechází i z extrému do 

extrému. Takovýto průběh je do určité míry přirozený a pomáhá dospívajícím poznat 

fungování světa, jeho normy, požadavky a vlivy, které si vlastním způsobem vytvářejí a 

přetvářejí ve své vědomosti, dovednosti, názory a hodnoty. Ty pak využívají 

v praktickém životě při učení, práci a mezilidských vztazích. Aktuálně to v nich ale 

vyvolává zmatek a dospívající se přestávají orientovat v sobě i okolí. Ztráta orientace 
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vyvolává nejistotu, citovou labilitu a dospívající začnou klást důraz na spravedlnost, 

která by jim jistotu zase dodala. Často se mi stává, že si dospívající chodí postěžovat, 

jak s nimi učitel jedná nespravedlivě. Všechny situace mají společné to, že učitel své 

jednání nevysvětlí. Žáci pak takové jednání nechápou a považují to za nespravedlnost 

vůči jejich osobě, případně skupině. Transparentní jednání a argumenty pro učitelovo 

rozhodnutí pocit nespravedlnosti mírní.    

 1.3.1  Sexualita 

Nové pudové sexuální podněty vzbuzují v dospívajících pocit napětí a oni se ho snaží 

uvolnit. To je hlavním smyslem sexuálních znalostí a masturbace. Neuspokojení těchto 

pudových tendencí naruší dosavadní rovnováhu a vede k náhradním aktivitám, např. 

k přijímání potravy, jako ukázka regrese, což již tvrdil i Freud.  

Ožehavá oblast v jednání s žáky v pubertě je vulgární vyjadřování. Vulgární 

vyjadřování je také determinováno touhou k uspokojení sexuálního podnětu. „Na 

střední škole se mohou dospívající chlapci a dívky na sebe obracet slovy s výrazně 

sexuální nebo agresivní konotací. Svůj slovník bohatě prokládají hrubými a drsnými 

výrazy, které prozrazují jejich zájem o sex a lásku. Dospělí a kamarádi se tak mohou 

stát terčem pro sexuální a agresivní podněty dospívajícího, které jsou vyjádřeny slovně. 

Příkladem, že se sexuální podněty promítají do vyjadřování dospívajících, je situace 

na základní škole, kdy učitel zabavil třem dívkám sešit, který si mezi sebou neustále 

posílaly. Mezi vulgárními slovy zděšeně čte: ‚Miluji Tě, Cilko, chci Tě!‘ Říká, že by ho 

nikdy nenapadlo, že zrovna tato vzorná děvčata mají tak zvrácený slovník a že už jsou 

dokonce i homosexuální!“ (Goddet, 2001, s. 68). Učitelův závěr poukazuje na neznalost 

projevů a potřeb žáka v pubertě. Dospívající žák se teprve se sexuální tématikou 

seznamuje a učí se s ní zacházet.  

Několikrát jsem sama byla účastníkem takové konverzace. Jako lektor primární 

prevence v 8. ročníku základní školy na téma sexuální výchova. Pozorovala jsem, že je 

pro žáka v pubertě jednodušší vyjadřovat své potřeby v nadnesené, zlehčené či hrubě 

vulgární podobě. Zastře tak rozpaky z tohoto tématu, z jeho vlastní potřeby a tužeb. 

Osobně se mi osvědčilo nekomentovat a nerozčilovat se nad vulgárními projevy a vést 
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žáky k tomu, aby formulovali svůj výrok přijatelnou formou. Formou, která by 

pravděpodobně byla ve výkladovém slovníku cizích slov. 

Někteří dospívající se ale se svými sexuálními potřebami těžko identifikují. Můžeme 

pak pozorovat dva vyrovnávací mechanismy, které jim pomohou vyrovnat se 

s neuspokojením těchto potřeb: 

- Intelektualizace, rozuměno transformace sexuálního puzení na intelektuální aktivitu 

ve formě zájmu o filozofické otázky, umění a dlouhé debaty, projevená především 

ve školním prostředí. 

- Asketismus soustřeďující se na volní kontrolu a potlačení sexuálních podnětů a to až 

do extrémních poloh bez náhrady potřeby něčím jiným (Vágnerová, 2004). 

 1.3.2  Nezávislost na odměně a trestu 

Jednou z preferovaných metod výchovy je systém odměn a trestů. V období puberty se 

ale stává nefunkční. Trestání může zabránit nežádoucímu jednání, ale znemožňuje 

dospělým pomoci přenést odpovědnost na dospívající, tedy nedovolí dospívajícím, aby 

se poučili ze svých chyb, napravili je a naplnili jeden z hlavních cílů tohoto období - 

osamostatnit se. Dle systému sankcí odvozuje dospívající pravidla interakce, pokud 

nejsou explicitně uvedena. Pokud dochází k různému sankcionizování na stejné situace, 

dospívající má v pravidlech zmatek a tak pravidla raději ignoruje a jedná podle svého 

vlastního přesvědčení.  

 1.3.3  Způsob myšlení 

Žáci v období puberty jsou již schopni uvažovat o různých teoriích, budoucnosti nebo 

o věcech, které přesahují realitu. Díky tomu, že se u nich rozvinulo abstraktní myšlení. 

V důsledku toho se mění způsoby výuky, charakter informací a celkový přístup 

k žákovi v pubertě. Dospívající žáci jsou schopni uvažovat hypoteticky a o souběhu 

několika alternativních možnostech najednou, což je důležité pro kritické myšlení. Ale 

zápornou stránkou variability přístupů je vzniklý pocit nejistoty, kdy se žák v pubertě 

může uchylovat ke generalizacím (např. učitelé jsou nespravedliví) až radikalismu, 

které mu jistotu zase dodají. Pokud je nejistota veliká, může pro ně kompromis nebo 

konsensus znamenat morální selhání. Raději zvolí jednoznačné a rychlé řešení s jistým 
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závěrem než otevřené řešení s omezenou platností. To záleží na osobnosti jedince a 

dalších okolnostech. Abstraktní myšlení má i další nedostatek. Dospívající vlivem 

nezkušenosti a nezralosti nedokáží vždy rozlišit mezi reálnou a pouze možnou 

alternativou, tuto schopnost získají později (Vágnerová, 2005). 

Dalším znakem kognitivního vývoje v období puberty je deduktivnost. Žáci dokáží 

vyvodit z obecné teorie logické závěry a aplikovat je v praxi, potřebují však zpočátku 

korigovat. Svou vlastní korekci často nepoužívají kvůli jejich nejistotě a zranitelnosti 

připustit si, že něco chápou špatně. Dospělý – učitel, rodič je v tomto může podpořit.     

 1.4  Sociální změny 

Lidská jedinečnost se odvíjí mimo jiné od společnosti. Člověk se porovnává s ostatními, 

což je nejmarkantnější v období dospívání. Dospívající: „občas dokonce upadá do 

rozpaků a zmocňují se ho pochybnosti a komplexy. Většinou zbytečně. Každý by se měl 

smířit s tím, jaký je, a když ne, měl by se cílevědomě snažit stojaté vody svého nitra 

rozvířit. Zapojování člověka do sociálních vztahů umožňuje, abychom vytvářeli 

relativně stabilní obraz vlastního já. V tomto smyslu se často hovoří o sebevědomí jako 

souhrnném výrazu pro sebehodnocení, sebeúctu, sebeocenění, sebedůvěru a 

sebeuplatnění. To vše úzce souvisí s vědomím vlastní psychofyzické a sociální 

totožnosti – já a svět a moje místo v něm.“ (Vališová, 1998, s. 54).  

Na utváření sebevědomí mají největší vliv rodiče, vrstevníci a také učitel. Dospívající 

žák ještě není úplně sám schopen zhodnotit, za co by se mohl pochválit. Ví jaké chování 

je žádoucí a které ne, ale pokud nikdy nedostal za žádoucí chování pochvalu, může být 

nejistý. Při své práci s dospívajícími se snažím, aby se i sami za něco pochválili. Dělá 

jim to neuvěřitelné potíže. Jednak se snaží vybavit nejdříve situaci, kdy je někdo 

pochválil, která často není a jednak se stydí pochválit se. Nezřídka jim pochvalu musí 

sdělit spolužáci. 

V období puberty je zvýšená tendence k uniformitě plynoucí z nedostatečné sebedůvěry 

a nejistoty. Tato tendence je konfrontovaná s potřebou určité míry originality, která by 

jim zajistila osobitost. Uniformita „představuje zjednodušené řešení jedné složky 

identity. Podobnost s prefabrikovaným vzorem s velkou pravděpodobností zaručuje 

pozitivní hodnocení, i když za cenu ztráty individuality. Tuto skutečnost si mnozí 
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adolescenti uvědomují a snaží se být alespoň do určité míry originální. Svoboda volby 

by se mohla stát možným zdrojem nejistoty, protože výsledek nemusí být obecně 

pozitivně akceptován. Uniformita je sice ochuzením, ale na druhé straně představuje 

jistotu.“ (Vágnerová, 2005, s. 329). Postupná nezávislost na masovém pozitivním 

hodnocení je znakem zrání osobnosti. 
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 2  Socializace jako konflikt 

Socializace je definována jako proces autonomizace a společenské integrace (Helus, 

2007). Nejde ale pouze o proces integrace, ale také separace. V období puberty dochází 

k oddělování a odlišování skupin chlapců a dívek, vrstevnické kamarádské skupiny jsou 

téměř vždy pohlavně homogenní a ve školním prostředí je také např. oddělována tělesná 

výchova dívek od tělesné výchovy chlapců. Tyto odlišnosti se projevují v komunikaci 

ve školní skupině a učitel s nimi musí počítat.  

Socializace v období puberty je determinována nejrůznějšími vlivy. Zásadní vliv, který 

v dospívání nabývá jiného rozměru, je vliv rodiny a školy. Dospívající odmítá 

podřízené postavení a využívá svých myšlenkových pochodů k polemice a nekonečným 

diskuzím s dospělými. Ne však, aby jim ubližoval, ale aby získal rovnocenné postavení. 

Na významu získává vrstevnická skupina a potřeba mít nejlepšího přítele, kteří 

poskytují dospívajícímu emoční a sociální oporu. Média mají v procesu socializace také 

svůj vliv, jejich neustále měnící se podoba přináší do vztahu dospívající žák - dospělý 

učitel nové situace a konflikty.  

Za zmínění stojí i proces dvojí socializace. K němu dochází spolu s větším zasahováním 

institucí do běžného života jedince. Děti a dospívající tráví mnohem více času 

v institucích na úkor pobytu doma s rodinou nebo přáteli. To má na dorozumění a 

vzájemný vztah mezi dospívajícími a dospělými velký vliv. 

 2.1  Vliv rodiny a školy 

Rodina má i v tomto „dvojsocializačním“ období privilegované postavení. Vztah 

k rodičovské autoritě ale není formálně nijak upraven zákony a řády, jako je tomu třeba 

ve škole, a tak jsou konflikty mnohem intimnější a citlivější záležitostí. Často vznikají, 

pokud se dostane do sporu pot řeba dospívajících osamostatnit se s potřebou rodiče a 

učitele uchovat si svou řídící pozici. Zdánlivě jde o dvě protichůdné potřeby, ale 

východiska jsou. Ukázat dospívajícím, že samostatnost nespočívá v tom, že si dělám, co 

chci, stále tu jsou instituce a zákony, kterými je potřeba se řídit, ale rozhodnout se 

v rámci těchto pravidel sám a nést si sám odpovědnost za důsledky svého jednání. To je 

podstatou samostatnosti. Uznání si rodiče a učitelé mohou udržet nebo získat tím, že 
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dospívajícím dají možnost rozhodovat nebo spolurozhodovat o záležitostech jich se 

týkajících. Potřeby se tedy nevylučují, jenom vyžadují odlišný přístup obou stran, než 

jaký byl doposud (Karns, 1995). 

Pro socializaci dospívajícího je určující, jaký vztah má se svými rodiči a jakou 

představu o vztahu má. Rozdíl v tom může být i zásadní. Není samozřejmostí, že syn 

nebo dcera vědí, že ho rodič má rád, když mu to nikdy neřekl. Z konkrétních situací si 

o vztahu vytvoří svůj vlastní názor a jedná pak podle toho.  

Míra vlivu party na úkor vlivu rodiny je větší či menší podle toho, jak je sám dospívající 

se sebou spokojený či nespokojený a jaké má zázemí doma. Ten, který cítí, že ho rodina 

miluje a respektuje se všemi jeho kladnými i zápornými vlastnostmi, má menší potřebu 

uznání jinde. Naopak dospívající, který se domnívá, že ho doma nemají tolik rádi a 

nechápou ho, bude hledat pochopení a uznání jinde. A čím déle se mu uznání nebude 

dostávat, tím více bude ochoten ze sebe dát a obětovat, aby sebemenší ocenění získal. 

Proto se v extrémních případech dospívající (i dospělý) hlásí k různým extremistickým 

skupinám nebo sektám, kde je o něj zdánlivě pečováno jako v rodině. (Ne náhodou se 

vůdcům sekt říká otec.)  

Postoj ke škole a k učení se také mění. Žák v pubertě začíná diferencovat potřebné a 

nepotřebné informace hodící se mu k dalšímu vzdělávání, profesi nebo k běžnému 

životu. Zaujímá kritický postoj ke všem informacím, které pro něj nejsou validní nebo 

kterým nerozumí a tedy v nich není úspěšný. To vše se promítá i do vztahu k učiteli. 

Žák v pubertě odmítá konformitu vůči učiteli a je vůči němu kritický. Častá provokace 

je cílená. Cílená na ztrátu kontroly učitele nad svým jednáním, která zvýší pozici 

dospívajícímu nejenom v rámci vrstevnické skupiny, ale především ve vztahu k učiteli. 

Podobně tak negativismus je jen obrannou reakcí, která má zabránit snížení sociálního 

statusu žáka v pubertě (Vágnerová, 2004).     

Vztah k celé společnosti je často transformován ve vztahu k užší společnosti – škole. 

Útěky ze školy se dají vysvětlit i jako útěky ze společnosti, která dospívajícímu 

z různých důvodů nevyhovuje. Nebo naopak potřeba neustálého uznání ve škole je 

projevem nedostatečného uznání dospívajícího mimo školu.   
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Pro socializaci je důležité mít vhodné identifikační vzory v dospělých, nejlépe 

ve vlastních rodičích. Někteří rodiče se v dobré víře snaží být s potomkem kamarádi, 

čímž ho připravují o rodiče, dospívající nemá dostatečný vzor pro roli rodiče.  

 2.2  Vliv vrstevníků a party 

Vrstevníci jsou v pubertě pro dospívajícího velikým zdrojem informací, zkušeností a 

ukazatelem vlastního já, identity. V dlouhodobějším horizontu je však vliv party 

přechodný a v porovnání s časem, který v ní tráví, a který strávil s rodinou je 

zanedbatelný. Má však svou váhu a odpírání styku dospívajícího s jeho vrstevníky (jako 

oblíbený výchovný prostředek) působí zpravidla konflikty. Dospělí si jsou vědomi toho, 

jaké nebezpečí znamená pro dospívající např. droga. Úzkost, kterou vyvolá toto 

nebezpečí zapříčiní, že začnou dospívajícího zoufale prosit: „Nedělej to! Nech tu partu! 

Úplně se zničíš!“ Za těmito slovy je ale pro dospívajícího sdělení: „Vrať se a buď zase 

nikým, nulou!“ Základním předpokladem konsensu je pochopení potřeby dospívajícího 

být milován a přijímán. Protože i kdyby se dospívající vymanili z party narkomanů, 

hrozí jim odmítnutí od referenční skupiny, protože nechce mít mezi sebou narkomana. 

A v rodině se mu uznání také nedostane, důvěra je narušena a bezpečný vztah se těžko 

obnovuje.  

Vrstevnická skupina poskytuje dospívajícímu potřebnou zpětnou vazbu o jeho 

sociálním statusu a identitě. Jedině s vrstevníky se může porovnávat a utvářet si obraz 

sebe sama, své jedinečnosti, protože mají podobné zkušenosti a názory. Dospělí, třebaže 

také prošli obdobím puberty, pro ně nejsou v tomto ohledu validními. Dospělý nemůže 

být s dospívajícím nikdy rovnocenný partner.  

Postavení ve školní třídě je pro dospívající významné, tráví v ní nejvíce času ze všech 

vrstevnických skupin a případné konflikty jim mohou velmi znepříjemnit život a 

ovlivnit školní výsledky. Status ve třídě je i součástí osobní identity. Navíc je úspěch 

ve třídě předurčující pro úspěch v běžném životě. Oblíbenost si žák v pubertě 

u vrstevníků získá nabídnutím pomoci a inteligencí. Inteligencí jako schopností zvládat 

většinu problémů, dokázat odhadnout, co se od něj očekává a vycházet tak s většinou 

lidí. Dobré známky získané usilovnou pílí a prací na úkor volného času nebo podvádění 

status naopak snižují (Kolář, 2007). 
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 2.3  Vliv médií  

Média vedou k překrývání původně oddělených sociálních sfér, především ta dnešní, 

elektronická. Typické pro ně je oslovení specifické cílové skupiny spolu s ostatními 

skupinami. V běžném osobním kontaktu se informace selektují dle účastníků hovoru. 

Např. jinak učitel povypráví zážitky ze svého vzdělávacího pobytu dětem ve třídě, něco 

jiného sdělí ve sborovně kolegům učitelům a rozhovor v ředitelně se bude také lišit. 

Pokud po něm bude vyžadováno veřejné sdělení na školní akci nebo do školního 

časopisu, musí učitel volit opatrně. To co se zájmem a nadšením vyslechne ředitel, bude 

studenty spíše nudit a to, co zazní ve sborovně, by ředitele mohlo šokovat. Člověk pak 

volí mezi tím, zda informace oklestit a sdělit jenom část vhodnou pro všechny tři 

skupiny publika, nebo přidat informace, které patří pouze jediné skupině. Tím se 

hranice setřou a dojde k prolnutí původně oddělených sociálních struktur, kdy se 

přiměřené stane nepřiměřeným. A postupem času se toto nepřiměřené může stát 

normálním. A. C. Nielsen naproti tomu uvádí teorii vlivu médií naruby. Tvrdí, že 

přijímané informace a formy přijímání selektují lidé podle svých potřeb a jsou to média, 

kdo se těmto potřebám přizpůsobují, pokud chtějí dlouhodobě fungovat. (Meyrowitz, 

2006). Dle mého názoru mají obě teorie svá opodstatnění, nijak se nevylučují a fungují 

současně. Média a jedinec se ovlivňují vzájemně. 

Pak je tu Goffmanova teorie o neustálém hraní sociálních rolí. Ta vykládá o tom, že si 

osoby v roli publika žádají hraní role a přirozeně nechtějí, aby se „to, co se děje 

za scénou“ objevovalo i „na scéně“. Je to ale nesmírně tajemné a tudíž zajímavé. 

Ve chvíli, kdy někdo něco ze „zákulisního“ chování zprostředkuje, je těžké to 

odmítnout a ignorovat. Není žádoucí, aby žáci slyšeli, jak o nich jejich učitel mluví 

„za scénou“ ve sborovně s ostatními učiteli. Taková informace nemá nejlepší dopady 

(Meyrowitz, 2006). 

Internet jako současný mediální prostředek je velmi progresivní, urychlil a částečně i 

zapříčinil proces globalizace. Vzniká tak nový životní prostor, který je součástí lidské 

identity. Někdy tento prostor může fungovat jako náhradní svět. Jedinec může kdykoli 

stisknout tlačítko RESTART a začít znovu, poučen z chyb minulých, jako někdo jiný. 

Nenese těžké břímě svých chyb a zrad, může být kýmkoli. Tím se mediální prostředí 

stává náhradní, uspokojivější virtuální realitou. 
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 3  Protest jako výraz hledání identity 

Protest, konflikt nebo i porucha chování je v období puberty především výrazem hledání 

identity (sebeuvědomění člověka) a je pro toto období typický a nutný. V protestu jde 

o vyjádření potřeb, které žák v pubertě nemůže nebo neumí vyjádřit jiným způsobem. 

Nejčastěji jde o potřebu uznání a pozornosti.  

 3.1  Hledání vlastní identity 

Proces hledáním identity většinou nastartují fyzické změny, které nutí jedince pozorovat 

měnící se osobu. Jedinec přestává být dítětem se všemi svými vlastnostmi a způsoby a 

začíná se utvářet v samostatného jedince s vlastními hodnotami, postoji a jednáním. 

Musí opustit představu toho, kým byl a naplnit představu o tom, kým by chtěl být. To 

ale musí teprve zjistit. Musí najít takovou představu, kterou bude mít rád, a pokud ji 

najde, málokdy ji akceptuje naprosto bez výhrad. Experimentuje, často přechází 

z extrému do extrému, aby si vyzkoušel co nejvíce vyhovující pozici. Se získanými 

zkušenostmi a rolemi se musí vyrovnat, zaujmout k nim určitý postoj a zařadit do 

hodnotového žebříčku. Tato nová identita mu umožní sebeurčení a vymezení 

od ostatních osob, orientovat se ve světě a sobě samém.  

Do osobní identity navíc patří i příslušnost k určité skupině, která odpovídajícím 

způsobem zapadá do představy dospívajícího a vztah k lidem – rodina, učitelé, osoba 

k níž mám milostný vztah, a další. 

Rozlišujeme 4 fáze utváření identity a osamostatnění: 

1. diferenciace – dospívající si začne uvědomovat svou odlišnost a tím více se oproti 

ostatním vymezí 

2. experimentace – nový způsob myšlení, který mu dovoluje uvažovat všechny 

možnosti a alternativy, mu dodává pocit vševědoucnosti a všemohoucnosti a zkouší 

jednotlivé možnosti, které by ho mohli zaujmout 

3. postupná stabilizace – čas a zkušenosti pomohli dospívajícímu více dozrát a 

osamostatnit se, což vede k uklidnění extrémních a provokativních jednání. Dospívající 

pocítil, že není všemohoucí a hledá jistotu opět doma. 
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4. psychické osamostatnění – na konci adolescence je vlastní identita vytvořena, 

dospívající se více osamostatnil a vymanil z úplné závislosti na rodině (Vágnerová, 

2005). 

Žáci v pubertě se mohou identifikovat s alternativními skupinami, které se znakově 

odlišují (hudbou, oblékáním, gesty…), aby demonstrovali svoji identitu. Často svou 

náklonnost k té které skupině mohou střídat a někdy s ní i sympatizují jenom jako výraz 

odpoutání se.   

 3.2  Odpoutávání se  

K vytvoření vlastní jedinečné identity je důležité osamostatnit se a odpoutat od autorit 

v podobě rodičů, učitelů a jiných, třebaže jsou na nich dospívající ještě závislí. Tento 

rozpor vede ke konfliktům, které se mohou stupňovat neuvědomovaným útokem 

dospělého na křehkou, právě tvořící se identitu dospívajícího. Ten pak často v obraně 

zaútočí.  

Odpoutávání a osamostatňování ale nespočívá v tom, že si člověk dělá co chce. Chování 

a jednání musí být v souladu s pravidly dané kultury a společnosti. I když se dospívající 

proti pravidlům často bouří, tak je potřebují a někdy i přímo vyžadují. Pravidla slouží 

k orientaci ve světě, aby jedinec věděl, co smí a co je nepřípustné. Nedostatek zákazů a 

omezení vede ke kázeňským problémům nebo i patologickému chování. Ovšem 

pravidla a především zákazy by měly být vysvětleny. Vysvětlení totiž vede dospívající 

k tomu, aby pochopili, že zákaz je vlastně chrání (nebo někoho jiného) a je třeba ho 

dodržovat. Důležité je pravidla dodržovat důsledně a chovat se v souladu s nimi. Slova, 

která nejsou doprovázena skutky, jim odeberou veškerou vážnost a platnost. Tedy podle 

pravidla: důvěřuj, prověřuj a z oprávněných požadavků neslevuj! Tuto platnost 

dospívající narušují většinou právě proto, aby si ověřili její platnost. Na základě toho 

pak vybírají situace a osoby, kde mohou ventilovat své pudy, potřeby a přání. Hledat 

radu u dospělého, který vše dovolí, nebudou, stejně tak se nesvěří člověku, který každé 

jednání kritizuje a neumí druhého pochopit a pochválit (Vališová, 1998). 

Učitelé a rodiče si někdy platností a smysluplností pravidel nejsou sami jistí nebo o ní 

nepřemýšleli, a tedy jejich verifikaci ze strany dospívajících direktivně vůbec 
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nepřipouštějí a autoritativně si za stanovisky stojí nebo naopak tlaku dospívajících 

podlehnou a od pravidla ustoupí. Znalost a platnost pravidel chování a fungování 

ve společnosti pomáhá mladému člověku lépe se zorientovat v životě, cítit se v něm 

bezpečně a tedy se snáze osamostatnit. Pokud žádná omezení dospívající nepozná, těžko 

se ve společnosti přizpůsobí. Nebo pravidla pozná, ale nepochopí, takže se bude lépe 

cítit doma s matkou, která pro něj symbolizuje bezpečí a jistotu.  

Pro osamostatnění je podstatná odpovědnost a období dospívání je proces, na jehož 

konci by měl být jedinec plně odpovědný za své činy a případně nést odpovědnost i 

za druhé – svého potomka nebo partnerský vztah. V počátku dospívání jednají jedinci 

pod vlivem bouřlivých a intenzivních emocí a je pro ně těžké naučit se je ovládat a 

nejdříve přemýšlet o svém jednání a jeho následcích.  

Rodiče a učitelé mají v přenášení odpovědnosti zásadní úlohu. Naučit odpovědnému 

životu vyžaduje nechat dospívající rozhodovat se a nést následky těchto rozhodnutí. 

Dospělí jsou jejich průvodci na této cestě. Častou chybou je, že se dospělý nechá 

strhnout emocemi dospívajícího a reaguje ve stejném duchu. Dospívající si z reakcí 

dospělé autority bere příklad, proto dospělý musí vnímat, jak s nimi mluví. Pokud se 

učitel posune v chování na úroveň dospívajícího, nemůže mít dospívající vzor, jak jinak 

s dospělým jednat. Na stejném principu funguje osobní příklad vlastního života. 

Málokdy si student pamatuje, jaká slova použil učitel např. při výkladu bitvy na Bílé 

Hoře, ale pamatuje si způsob, jakým se s ním zacházelo a jak učitel řešil konflikty.  

Odpovědnost je také o schopnosti přijmout dobré i špatné následky svého jednání. Je 

lidské přivlastňovat si dobré následky a výsledky, i ty, které osobě nepatří. A naopak 

přenášet odpovědnost mimo dotyčnou osobu, pokud jsou následky jejího chování 

špatné. Touha zbavit se všech pocitů úzkosti a viny zapříčiňuje tendenci hledat 

vysvětlení mimo sebe, přenést raději odpovědnost na někoho jiného nebo na různé 

okolnosti, které nešli ovlivnit, a tak se zbavit pocitu viny (Orvin, 2001). To ale není 

odpovědné. Přenesením odpovědnosti na druhé osoby nebo jiné vnější okolnosti 

vyvolávají pocit bezmocnosti a ztráty kontroly nad sebou a svým životem. Přijmutí 

odpovědnosti za své chování je tak dobrým základem pro zdravé sebevědomí a 

odpoutání se ze závislosti na druhých.  
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 4  Komunikační vzorce chování v období puberty 

Současný sociolog Jürgen Habermas analyzuje příčiny a důsledky destruktivních sil 

ve světě, které jsou dle jeho názoru determinovány obnovenou závislostí na institucích a 

jejich narůstajícího pronikání do soukromého života. Komunikace je podřízena 

požadavkům byrokracie, tedy je převážně uskutečňována jednostranným zadáním 

instrukcí a jejich plněním ze strany druhé. Vytrácí se schopnost vzájemného 

dorozumění. A právě na dorozumění klade Habermas veliký důraz. Rozlišuje jednání, 

které vede k žádanému dorozumění – komunikativní jednání a staví ho oproti jednání 

vedoucí k vlastnímu úspěchu a zisku – instrumentální jednání (Habermas, 1991). 

Škola má v tomto speciální postavení. Je formálně organizovanou společností a musí 

své jednání směřovat k naplnění vlastních zájmů a potřeb, tedy jednat instrumentálně a 

strategicky. Jejími prostředníky jsou učitelé. Ti z jedné strany jednají ve prospěch 

instituce a na straně druhé musí jednat takovým způsobem, aby se dorozuměli s žáky. 

V období puberty žáci zkouší a ověřují platnost hranic a pravidel. Jejich nositelé – 

autority, v tomto případě učitelé, prochází zkouškou. Dospívající po dospělých vyžadují 

uznání jejich křehké a měnící se identity, chtějí aby s nimi bylo jednáno s respektem a 

diskutováno. Nelze už jen dospívajícím rozdávat imperativy a očekávat jejich slepé 

dodržování. Najít ve vztahu učitel a dospívající žák konsensus a dorozumět se ke 

spokojenosti obou stran dle principu win-win je obtížné. Habermas uvádí, že každý 

jednající vznáší v interakci čtyři požadavky platnosti: pravdivost, správnost, 

věrohodnost a dorozumění a bez újmy na obecnosti toto žádají i žáci v pubertě mezi 

sebou a především ve vztahu k dospělým (Habermas, 1991). 

 4.1  Prostředky komunikace 

Komunikace probíhá komunikačními kanály, které rozlišujeme verbální, neverbální a 

komunikaci činem. V praxi se téměř vždy prolínají. Ke komunikačnímu konsensu je 

potřeba, aby všechny tyto kanály byly v souladu, který usuzujeme podle kontextu 

situace. Věta: „Ty jsi dobrý.“ může balancovat mezi upřímným uznáním, účelovým 

lhaním, žárlivostí nebo ironickým ponížením. K rozšifrování významu verbálního 

sdělení pomáhají především neverbální projevy: tón hlasu, mimika obličeje, postoj, atd. 
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Pokud je neverbální a verbální složka v nesouladu, člověk vždy upřednostní neverbální 

sdělení. Příkladem může být otázka: Co vidíte na obrázku?, pokud je na něm nakreslen 

obrázek domu a u něj cedulka s nápisem KVĚTINA. Člověk téměř vždy zvolí jako 

odpověď DŮM. Stejně to funguje při lhaní. Klamající je snadno odhalitelný 

v rozdílném neverbálním a verbálním projevu. Vybíral uvádí výzkum, kdy byli 

testováni odborníci na rozpoznání lhaného projevu s běžnou populací a rozdíly 

v úspěšnosti byly minimální. Každý jedinec má tedy předpoklady při pozorném 

pozorování lež odhalit.  

Komplikace vznikají i v čistě verbálním projevu. Obecně to jsou sdělení, která vysílají 

k adresátovi současně dvě popírající se informace, např. „Zachovejte klid! Buďte 

spontánní, a sami od sebe!“ říkající „Buďte spontánní na povel!“ nebo „Buďte klidní 

v zátěžové situaci.“ Watzlawick takováto sdělení označil za paradoxy komunikace, 

které také mohou vést k její patologii. Takovýchto paradoxů nebo jiných 

problematických sdělení je mnoho, ale vyskytují se v jakékoli mezilidské interakci. 

Dále se zaměřím na jedinečnost komunikace dospívajících. 

Komunikace dospívajících je specifická v užívání určitých slovních obratů, často i 

hrubších až vulgárních, které mají upoutat pozornost a potvrdit jejich originalitu. Velmi 

podstatnou úlohu pro ně má „body image“, kterou důkladně promýšlejí a dávají ji 

na odiv svým oblékáním, účesem, hlučností, výběrem hudby, atd. Demonstrují tím 

navenek svou osobnost. Záměrné šokování vzhledem a chováním ukazuje snahu 

distancovat se od dospělých a odpoutat se ze závislosti na nich, stejně jako některé 

subkultury revoltují svou body image proti společenskému řádu.  

Při projevu dospívajících často nejde o obsah sdělení, ale o vyjádření emocionální a 

vztahové stránky, která je rozporuplná a přechází někdy i z extrému do extrému. Není 

tedy pro dospívající problém spojit i dvě vzájemně odporující si sdělení, jeden den 

někoho obdivovat a druhý den zatracovat. Porozumět dospívajícím je komplikované 

právě kvůli jejich mnohým a často ambivalentním emocím, ve kterých se sami 

neorientují. O to více je důležité umění naslouchat - naslouchat sobě, naslouchat 

druhým. Ujišťovat se, zda opravdu naslouchající rozumí tomu, co mluvčí říká 

prostřednictvím reflexe pocitů mluvčího a parafrázováním jeho slov. Dotyčný tak dá 
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najevo, že poslouchá, že se o sdělení mluvčího zajímá a že chce slyšet více (Orvin, 

2001).  

Prostor je také komunikační medium. Architektura a krajina na člověka působí, něco 

mu sděluje. Může se v určitém prostoru cítit dobře, protože je tam klid, příjemný 

vzduch, barvy aj. a z jiného místa raději urychleně odejde.  

 4.2  Škola jako medium 

Prostor školy je komunikační medium. Na osoby pohybující se v prostředí školy může 

její prostor působit sociofugálně – jedinec chce z tohoto prostoru odejít. Cílem vedení 

školy by mělo být upravit prostředí tak, aby působilo sociopetálně, dostředivě a žáci i 

učitelé se do školy těšili a cítili se v ní pokud možno dobře.  

Mimo požadavky na prostor školy jsou kladeny požadavky na samotné osoby ve škole. 

Zaměřím se na ty, které se týkají učitelského povolání. Měnící se systém vzdělávání na 

ně klade nové nároky. Mění se tak důležitost jednotlivých podrolí učitele:  

• odborník na učivo, výzkumník 

• pomocník při učení, poradce 

• model člověka pro žáky 

• formální autorita, představitel vzdělávací instituce 

• činitel socializace dítěte (Gavora, 2005). 

Učitel už není jediným a správným zdrojem poznání pro žáka, nezastává primárně 

pouze funkci informační a vzdělávací, do popředí vystupují více než kdy dříve funkce 

socializační, poradenské a profesionalizační (Kolář, 2007).  

Škola má naplňovat potřeby žáků a reagovat na jejich dotazy. Učitelé ale nemusí vždy 

na otázky žáků přistupovat, protože mají strach z odklonění se od předem naplánované 

linie vyučování, zbrzdění a nebo se učitel může cítit otázkami žáků přímo ohrožený. Má 

strach, že pokud mu žák položí otázku, na kterou nebude znát odpověď, pak jeho status 

klesne. Nelze ale předpokládat, že učitel bude znát odpověď na všechny otázky 

zvídavých žáků a v současné době vynikajících encyklopedií a internetu, který obsáhne 

kompletní bohatství vědomostí nelze ani očekávat, že učitel bude mít vždy více 

vědomostí než žáci. Proto není hanbou učitele přiznat, že něco neví. Může svoji 
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odpověď odsunout na následující hodinu a informace získat nebo může také požádat 

žáky, aby sami našli odpověď v příslušné literatuře a v jiných zdrojích informací 

(Gavora, 2005). Sama jsem této možnosti využila. Žáci si tímto také mohou uvědomit, 

že některé jejich otázky jsou za určitou hranicí vědomostí, pokud nebude vědět více 

dotázaných.  

Vztah učitele a žáka v současnosti směřuje od vztahu nadřízený a podřízený k vedení a 

následování. Příliš direktivní a autoritativní způsob vyučování začíná žáka v pubertě 

omezovat, nedovolí mu zodpovědně se rozhodovat sám a dospívající se může stát 

pasivním příjemcem informací. Na druhou stranu, „nejlepší vědomosti a dovednosti 

mají žáci tehdy, je-li učitel dobrý organizátor a přísný. Naopak přílišná nejistota a 

nespokojenost produkuje spíše slabší vědomosti a dovednosti žáků. Na motivaci žáků 

učit se má největší efekt učitelova pomoc žákům, pochopení pro žáky a dobrá 

organizovanost. Ale nespokojenost, pokárání a nejistota mají spíše negativní dopad 

na afektivní výsledky vyučování.“ (Gavora, 2005, s. 49). 

Rozdíl mezi direktivním řízením a vedením třídy tkví především v následujících 

bodech:  

• ovládání x podporování 

• výkon x účel 

• omezené alternativy x možnosti volby  (Canfield, Siccone, 1998). 

Hlavním předpokladem spolupráce s dospívajícím je snaha o dorozumění, porozumění. 

Autoři věnující se komunikaci a dospívajícím uvádí často jako pomáhající objektivní 

popis problému spolu se sdělením svých pocitů a nabídnutí možností procesu vedoucí 

ke spokojenosti obou stran, na principu win-win. Takto mě školili i jako lektora na 

druhý stupeň základní školy a sama tohoto využívám ve své praxi, někdy i v běžném 

životě. Nabídka alternativ řešení situace a k tomu případné nabídnutí dospívajícímu, aby 

sám přidal další alternativy, sděluje, že dospělý má o dotyčného dospívajícího a o jeho 

názory zájem, bere ho vážně a ten se pak může sám zodpovědně rozhodnout. Pokud 

komunikace probíhá formou imperativů, nemá dospívající šanci přemýšlet o tom, co 

dělá a jaké to má následky. Nebo to ví, ale veškeré myšlenky se vztahují k imperativu a 

případnému trestu, a ne skutečným důsledkům jeho jednání a případné nápravy.  
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Z didaktického hlediska mě zaujal model FOCUS, který propojuje didaktiku 

s komunikačními dovednostmi. 

„F  - fantazie – úlohy zajímavé, podporují zvědavost, tvořivost. 

O  - ocenění – pochvala co nejdříve po činnosti. 

C  - cíle – podporují soutěživost, měly by být zvládnutelné, dílčí a celkové, aby každé     

   dítě mohlo cíle dosáhnout. 

U  - úspěch – zvládnutí cíle je velikou motivací. 

S  - smysl – učivo smysluplné a využitelné prakticky“ (Kolář, 2007, s. 56). 

Tento model se dá využít v jakékoli komunikaci, spolupráci s jednotlivcem i skupinou. 

Spojuje předpoklady konsensuální komunikace např. dát zažít úspěch, pochválit 

s didaktickými axiomy – smysluplné učivo, podporující zvědavost a tvořivost. Proto ho 

uvádím. 

 4.3  Autorita dospělého 

Zajímavý pohled přináší Meyrowitz, podle něhož spočívá status autority v informační 

kontrole. Vysoký status mají vždy lidé, kteří ovládají dominantní komunikační kanály 

dané doby. Už třeba v řecké kultuře k řečníkům a písařům chovali lidé úctu a brali je 

jako autoritu, protože právě oni měli možnost pracovat, předávat a šířit aktuální vědění. 

Později se veškeré významné informace předávali skrze čtení a psaní a bylo 

nemyslitelné, aby byli negramotní lidé zahrnuti do procesu vládnutí a vedení. 

Elektronická média přístup k informacím a celou rovnováhu moci mění. Komunikační 

dovednosti jsou již méně výjimečné a mystifikující. Rodiče, učitelé, politici a další 

přicházejí o prostředky kontroly, z nichž vyplývalo ve společnosti jejich tradiční 

postavení. Navíc žurnalisté záměrně prokládají zbrklá a někdy i čtená vyjádření expertů 

nejlepšími reakcemi lidí z ulice, děti a dospívající mají dnes mnohem důležitější a 

uznávanější postavení u institucí jako soudy, školy, zdravotnictví a ustupuje se tak 

od paternalistického přesvědčení, že dospělí vědí, co je pro dítě nejlepší. Status většiny 

tradičních autorit tak zaznamenává sestupnou tendenci. I postavení prarodičů, ke kterým 

si děti a dospívající chodili pro moudré rady upadá. Dnes naopak přijde vnuk a učí 

prarodiče zacházet s moderními technologiemi.   
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Autorita rodičovská má na rozdíl od autority učitele výsadní postavení. I když 

dospívající zjišťují, že dospělí nejsou neomylní a mají své nedostatky, učitel nemá tak 

hájenou pozici jako rodič. Autoritu učitele uznává pouze na základě jeho vlastností a 

chování, třebaže mu je dána institucionálně. Základní požadavky na učitele můžeme 

shrnout do těchto bodů:  

• stabilita názoru a emocí 

• spravedlnost 

• profesní schopnosti (Vágnerová, 2005). 

Autorita učitele paradoxně a zároveň logicky stoupne, pokud učitel nezdůrazňuje svou 

autoritu a převahu, na to jsou dospívající velmi citliví.  
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 5  Kvalitativní průzkum 

Kvalitativní průzkum jsem zvolila z důvodu možnosti získat informace, které jdou 

v problematice do hloubky. Nešlo mi o ověření platnosti konkrétních hypotéz nebo 

o získání statistických dat, ale o pochopení problémů vztahu mezi dospívajícím žákem a 

dospělou učitelskou autoritou a jak různě jedinci problematiku vnímají. Především jak 

emoce a vývojové změny ovlivňují komunikaci žáka v pubertě s jeho učiteli a rodiči a 

jaké jsou motivy chování žáka v pubertě.  

 5.1  Metodika průzkumu 

Jako metodu výzkumu jsem využila rozhovor s předem připravenými otázkami na 

záznamovém archu. Otázky jsou otevřené a v několika málo případech uzavřené 

s následnou otevřenou otázkou, která problematiku rozvíjí. Na závěr rozhovoru jsou 

připravené nedokončené věty, které rozhovor shrnují. Nestandardizovaný rozhovor jsem 

zamítla z důvodu možného odklonění se od cílů práce a malé otevřenosti dospívajících. 

Při samotném rozhovoru jsem formulace otázek měnila do hovorové formy, aby byla 

atmosféra uvolněnější, aby rozhovor působil neformálně a také aby otázce žák v pubertě 

dostatečně rozuměl. Vše jsem nahrála na diktafon a zvukový záznam přikládám na CD 

v příloze č. 2. Záznamový arch s otázkami je uveden v příloze č. 1. 

Rozhovory probíhaly v místnosti, kde jsem byla pouze já a jeden vybraný dospívající. 

Pokud se jednalo o chlapce z programů primární prevence, rozhovory proběhly ve třídě. 

U druhé části průzkumného souboru - dívek - proběhl rozhovor v tělocvičně, po 

ukončení zájmového kroužku. Z oslovených sedmi na setkání k hranému záznamu 

přistoupilo šest dospívajících. Jeden chlapec odmítl při zmínce o zaznamenávání na 

diktafon. Veškerá jména žáků jsou pseudonymy.  

 5.2  Technika výběru zkoumaného souboru 

Respondenty jsem vybrala technikou nepravděpodobnostního účelového výběru, kdy 

jsem podle cílů své bakalářské práce specifikovala výběrový vzorek svých respondentů. 

Nejprve jsem vybrané dospívající oslovila osobně, po mé přímé práci s nimi. Sdělila 

jsem jim důvod a průběh rozhovoru, cíl a náplň bakalářské práce a také vysvětlila, proč 
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jsem oslovila právě dotyčného, dotyčnou. Připravila jsem je, že rozhovor bude nahráván 

na diktafon, což vzbudilo rozpaky, ale z rozhovoru neustoupili, vyjma jednoho chlapce.  

 5.3  Charakteristika zkoumaného souboru 

Cílovou populací pro rozhovor byli žáci 9. ročníku základní školy ve věku 15-ti let, se 

kterými osobně pracuji na volnočasových aktivitách nebo programech primární 

prevence. Osoby, se kterými se již znám, jsem zvolila záměrně. Předpokládala jsem 

větší otevřenost a menší ostych při odpovídání. Především když některé otázky jsou 

osobnějšího charakteru. Také jsem záměrně zvolila žáky obojího pohlaví, protože se 

vnímání dospělé autority odvíjí od genderové role ve společnosti a chlapci mají jiné 

požadavky na autoritu než dívky. Věkovou skladbu jsem omezila pouze na 15-ti leté 

proto, že v pubertě jsou vývojové změny velmi rychlé a srovnávat jiné věkové kategorie 

příliš nelze.  

Po vymezení výběrového vzorku a oslovení dotyčných jsem jako základní soubor 

získala tři dívky a tři chlapce, pět respondentů je 15-ti letých a jeden chlapec 16-ti letý 

z důvodu nedostatku chlapců 15-ti letých. Věkový rozdíl ale mezi všemi není větší než 

jeden kalendářní rok. Všichni jsou žáci posledního ročníku základní školy. Děvčata 

chodí do běžné základní školy. Chlapci navštěvují základní školu pro žáky s poruchami 

učení, kde jsou málopočetné třídy. Všichni vlastní občanský průkaz, který symbolizuje 

zásadní změny v otázkách odpovědnosti a samostatnosti jedince a přitom jsou vázáni 

povinnou školní docházkou a rodinou. Navíc v tomto období vrcholí konflikty 

s autoritami, což mě ve své práci zajímá nejvíce. 

 5.4  Rozbor rozhovorů 

Žáci byli při rozhovoru nervózní, především ze zaznamenávání jejich odpovědí na 

diktafon a strachu, že by se záznam mohl dostat k jejich kamarádům. Jedna dívka 

zmiňovala strach, že uslyší v nahrávce svůj hlas a bude jí to nepříjemné. Předem ode mě 

zazněly informace o bezpečí dat, musela jsem ale dvě děvčata o bezpečnosti opětovně 

ujistit. Chlapci takový problém neměli nebo ho nedali najevo. K otázkám odpovídali jen 

stručně, sami odpověď příliš nerozváděli. Snažili se ale odpovědět, přemýšleli nad 

odpověďmi, na doptání reagovali. Někdy bez problémů, někdy s velikými obtížemi. 



  29  

Ehmovali a používali různé slovní berličky, např. prostě, jakoby, já nevím, třeba a 

vyplňovali tím prázdná místa v rozhovoru. Snažili se na požádání odpověď upřesnit, 

konkretizovat. Jen v několika málo případech nevěděli jak odpovědět nebo jakou 

konkrétní situaci nebo příklad by uvedli, aby podpořili, co říkají.  

Ani jeden z respondentů nevyužil v závěru rozhovoru libovolně k tématu komunikace 

ještě něco dodat. 

 5.4.1  Tamara 

Tamara šla k rozhovoru první. Byla nesvá, často si odhrnovala vlasy z čela, používala 

pomocná slova a slovní spojení jako: tak asi, třeba, mno, atd. Odpovídala věcně. Na 

otázky osobnějšího charakteru, nebo ty, které se týkaly přímo jí nechtěla odpovídat. 

Dlouze přemýšlela. Bylo jí příjemnější mluvit za ostatní vrstevníky. Na případně vzniklé 

ticho reagovala nervózním smíchem. Některé odpovědi na otázky, které si měly blízko, 

opakovala. Jinak je ze skupiny dívek tichá, nenápadná, málo si věří. Volnočasovou 

aktivitu navštěvuje přesto, že není příliš pohybově nadaná. Prý proto, že ji to baví a také 

kvůli Vendule a Alici. Tamara nemá sourozence a bydlí s oběma rodiči. 

V první odpovědi k tématu konsensuální komunikace mezi žákem v pubertě a učitelem, 

kdy jsem zjišťovala, co na chování rodičů oceňuje, hojně použila pomocná slova. „Tak 

asi, já nevím, asi že… (pauza), asi že (kratší pauza) mi věřej, a to, že se mi snažej 

pomoct.“ V průběhu rozhovoru jejich kvantita klesá. Další odpověď: „Hmmm, (pauza) 

tak já nevim, třeba když jsou hodně přísný a tak.“ byla reakcí na otázky, co se jí naopak 

na chování rodičů nelíbí.  

U učitelů oceňuje také snahu pomoct jako u rodičů. Nelíbí se jí, že je učitelé trápí kvůli 

pro ně nedůležitým věcem, kvůli „…prkotinám…“ a „…ztrapňujou…“ je. Odpovědi 

vztáhla k vrstevníkům. Problémy mezi žáky a učiteli spočívají: „Hmmm, tak asi v tom, 

že některý, některý jako spolužáci třeba ehm mají svůj vlastní názor a jako učitelé jim 

do toho t řeba často kecaj. A jako třeba stojí si za tim svým názorem a to učitelé vlastně 

taky.“ Forma odpovědí je zkratkovitá, netvoří plynulou větu. Problém vidí v rostoucí 

samostatnosti spolužáků a jejich sebeprosazování. S rodiči jsou podle Tamary konflikty 

v situacích, kdy jde o bezpečí žáků v pubertě, např. zda je pustí ven s kamarády. Jednání 
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rodičů se prý odvíjí od potřeby, aby z jejich potomků něco bylo a to se dospívajícím ne 

vždy líbí. Odpověď nevztáhla k sobě a ke svým rodičům, ale mluvila obecně.   

Tamara se domnívá, že nevhodné chování učitele vychází z toho, že učitel působí ve 

škole příliš dlouho a nebo chce mít nad žáky převahu. Vzor, idol Tamara neuvedla, 

imponuje jí ale, když má člověk svůj názor, cíl a dokáže si za ním jít. Pro ní zbytečnou 

radu, příkaz nebo požadavek od rodiče nebo učitele neřekla, nevzpomíná si. Je jich prý 

ale hodně.  

Rozdíl mezi chováním učitele a tím, co říká, existuje. Uvedla např. zákaz kouření, 

používání mobilů ve vyučovací hodině. U rodičů také vidí rozpor, ale nemohla si 

vzpomenout na konkrétní situaci. Učiteli by poradila, aby byl přátelský a snažil se 

pomoct, rodičům zase, aby dospívající: „…nedrželi třeba jako úplně zkrátka, ale zase 

aby jako je zase nenechali jet podle svýho.“ 

Tamara tvrdí, že chování učitele může ovlivnit, zda má žák studijní předmět rád nebo 

ne. „Mno prostě když se ten učitel snaží s těma lidma, který učí, nějak snaží mluvit 

normálně na úrovni jako, že se nechová (krátká pauza) nějak povýšeně a nebo třeba 

když je učitel, kterej na ty lidi řve ááá (krátká pauza) chová se povýšeně, tak to si 

myslím, že jako to pak neni moc dobrý. “  

Učitel by měl znát žákovo zázemí doma, protože by mu pak mohl pomoci. Na potřebu 

pomoci nebo možnosti pomoci klade Tamara během rozhovoru opakovaně důraz, 

pomáhání uvažuje jako velikou lidskou hodnotu. Na citlivé otázky o svěřování, strachu 

a lhaní neměla Tamara výraznější ostych odpovídat oproti předchozím otázkám. Svěřuje 

se nejprve matce a otci, protože by jí mohli pomoci, na ně se obrací s problémy, 

s vážnými věcmi. A za kamarádkou jde s méně vážnými záležitostmi. Lhaní ji vadí, 

pokud tím lidé někomu ubližují a mrzí jí, že se na ni lidé povyšují, ale dál se jí 

odpovídat už moc nechtělo. Další citlivá otázka na obavy byla již vztažená na 

dospívající a záměrně. Zde jsem přepokládala nechuť odpovídat o svých obavách. Ještě 

jsem jí vedle otázky: Čeho se podle tebe tví vrstevníci nejvíce obávají? zdůraznila, že 

mi nemusí svěřit svoje obavy, ale obecně problémy žáků v pubertě. Podle ní se obávají, 

že nezapadnou do skupiny. Lež by odpustila, když to není nic vážného, pokud tím chtějí 

někomu pomoct. Jinak postoj vyhraněný nemá.  
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 5.4.2  Alice 

Alice je otevřená, komunikativní a bezprostřední. Ze skupiny dívek, které vedu, je spolu 

s Vendulou spíše vůdčí a program často narušuje svými momentálními nápady. Na 

druhou stranu je hodně pohybově nadaná, tvůrčí a dokáže atmosféru uvolnit, dělá 

legraci. Někdy ji až musím zastavovat. K rozhovoru šla jako druhá. Zdála se být hodně 

nervózní, předem se několikrát ujišťovala, zda nezveřejním nahrávku na internetu nebo 

zda se nemůže dostat k jejím spolužákům. Na rozhovor ale přistoupila. Na otázky 

odpovídala velmi tiše a často očima sledovala diktafon. Nad některými odpověďmi 

dlouze přemýšlela a nemohla si, patrně nervozitou, vzpomenout. Měla jsem z ní pocit, že 

má strach, aby znala odpověď na všechny otázky a odpověděla správně. V průběhu jsem 

ji podpořila, že nemusí mít strach, že „nevím“ je také odpověď. Jako jediná z dívek 

projevila zájem o výstup z mého kvalitativního průzkumu. Alice má jednoho 4-letého 

sourozence, sestru. Bydlí s oběma rodiči, nejsou rozvedeni.   

V první otázce ptající se na chování, které na rodičích oceňuje, často používala 

pomocná slova stejně jako Tamara. Její celá reakce byla: „Oceňuju? Já nevim, co 

oceňuju, to jakoby, (pauza) že jsou jako vyrovnaní, že prostě že když jakoby jeden je 

hodnej, a druhej jakoby špatnej, ale já to mám nastejno. Že jakoby když něco jakoby 

udělám, tak dva mi to neschválej nebo dva mi to schválí. Že jsou prostě stejní.“ Příklad, 

co se jí na chování rodičů naopak nelíbí neuvedla, nevzpomněla si. Když jsem jí 

položila doplňující otázku, zda se na ně někdy zlobila, odpověděla, že ano, ale že ví, že 

něco provedla a tudíž byli rodiče v právu, tedy není nic, co by se jí na chování rodičů 

nelíbilo. V další části rozhovoru byla podobná otázka, kde uvedla příklad, když ji chtějí 

rodiče k něčemu donutit. Dělají to prý proto, aby byla „…lepší člověk…“ a „…aby z ní 

něco bylo.“ Někdy se jí chování rodičů nelíbí, ale ví, že k tomu mají dobré důvody a 

respektuje to. Mezi jejími vrstevníky a rodiči vznikají problémy proto, že zneužívají 

dobroty nebo dobré nálady rodiče. Vinu za problémy vidí především v dospívajících. 

Na osobní vzor si nemohla vzpomenout, ani na konkrétní vlastnost. Při doplňující 

otázce, zda si u některé osoby řekla, tak takhle bych se chtěla jednou chovat, uvedla 

matku. Sama na další hodině zájmového kroužku za mnou přišla, aby mi sdělila, že už 

ví, kdo je jejím vzorem, tedy matka byla jenom dočasnou odpovědí.  
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Na učiteli oceňuje, že žáky něco naučí a nelíbí se jí, že ji hodnotí známkou 5 a směje se 

a také že je chtějí donutit něco se naučit. Respekt si učitel získá, když kvůli ní něco 

riskuje. A nerespektuje učitele, který jí píše poznámky. Tuto odpověď doprovází 

smíchem. Problém mezi žáky a učiteli podle Alice spočívá v tom, že si žáci dovolují a 

zkouší výdrž učitelů. Zde už odpovídá věcně, vážně a nepoužívá pomocná slova jakoby, 

prostě, atd. Hlas je stále tichý. Od učitelů považuje za zbytečný požadavek učit se 

básničku, když si jí potom stejně nepamatuje. Rozdíl mezi chováním a jednáním 

u dospělých nevidí. Učitelům by poradila: „Aby nedávali dětem pětky…“, protože jsou 

za to pak trestané. A rodičům by tedy dala radu: „Netrestat mě.“ Zde se opět směje. 

Příklad činnosti, za který trest následoval i samotný trest zmínila a prý danou činnost už 

pak neopakovala.  

Učitel by neměl vědět, jaké má doma zázemí. „Je to moje věc.“ Více nekomentovala. 

Jako předmět ve škole má ráda matematiku a to proto, že se jí nemusí učit, že jí rozumí, 

pochopí vše ve škole a tedy doma se jí tolik nemusí věnovat. Úspěchu v předmětu 

dosáhne s minimálním úsilím. Učitel podle ní může ovlivnit žákův vztah k předmětu 

tím, jestli předmět chce učit a také celkově svým chováním. Když je hodně přísný, tak 

děti předmět nebaví a když je „…pohodový…“, tak předmět bude mít podle Alice 

každý rád.  

Svěřuje se: „Mat…(okamžitě se zastaví a pokračuje), mamce nebo svý nejlepší 

kámošce. Mno, já jí to vždycky všechno řeknu spíš jí, přemejšlim, jestli mi za to 

nevynadá, tak tu část neřeknu a tý kámošce řeknu všechno, že jo? Protože ona všechno 

vždycky pochopí.“ Na další citlivá témata, situace, které jí zaručeně naštvou, zpočátku 

neuvedla, řekla: „mě nic nevytočí“ a doprovodila to smíchem. Už působila méně 

nervózně, vtipkovala a odpovídala rychleji. Její hlas se dostal na běžnou hlasitost, 

kterou u ní znám. Citlivé téma pro Alici jsou pomluvy, závist, že je na ní učitel 

„…zasedlej…“ a sama uvedla svou životní zkušenost. Co ji mrzí, čeho je jí líto 

neuvedla, chtěla otázku přeskočit. Dlouze přemýšlela, čeho se její vrstevníci bojí, tak 

jsem slovo strach přetransformovala na problémy, to už uvedla: „…že je nepřijmou na 

školu…protože jakoby, že se nikam nedostala, to bude trapný…“ Ke lhaní nemohla 

reagovat, nevěděla, co říct.  
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 5.4.3  Vendula 

Vendula je většinou bezprostřední a extrovertní. Z děvčat se zdála při příchodu nejméně 

nervózní, ale během rozhovoru se zablokovala a odpovídání jí dělalo velké potíže. 

Několikrát měla narážku na mnou pokládané otázky. Také měla strach, aby odpovídala 

správně a ve velké míře využívala slova: jakože, prostě, jako že, apod.  Často 

doprovázela odpověď nervózním smíchem. Vendula nemá sourozence, její rodiče jsou 

rozvedení a bydlí pouze s matkou. 

Vendule se na chování rodičů líbí, že svoje dítě hrozně milují a je to na nich vidět. Na 

svoji matku reakci nevztáhla. Naopak se jí nelíbí, když se rodiče obecně: „…pletou jako 

do věcí, do kterých jim jako nic není.“ a „…že mi to přijde jako prkotina.“ Vzorem je 

její matka, protože se o ní dokázala postarat, když bylo nejhůře. 

Na učitelích se Vendule líbí, když jsou: „Jako pohodoví prostě, jako že to, je sice 

přísnej, jako že dokáže prostě, když něco jako (pauza), jak to říct, když je problém, tak 

ho vyřeší a prostě jako zbytečně neřve.“ Nelíbí se jí vyhrožování, nejvíce pokud 

výhružku nedodrží. Problémy žáků v pubertě s učiteli podle Venduly jsou v tom, že se 

lidé liší v názorech a ve věku. S rodiči vidí problém stejně. Nemůže před rodiči prosadit 

svůj názor nebo jednat podle svého uvážení, nadávat nebo mluvit vulgárně jako je to při 

konfliktech s vrstevníky.  

Na další otázky už Vendula nevěděla odpověď. Nechtělo se jí odpovídat, nebo nemohla 

nervozitou na odpověď přijít. Tak jsem jí podpořila, že nevědět odpověď je pro mě také 

informací. Odpověděla až když jsem se ptala na poskytnutí rady. To se smíchem 

odpověděla: „Nechat mě na pokoji.“ Což mohlo vyjadřovat i její okamžité přání, tak to 

na mě působilo. Pak se hned se smíchem opravila a řekla: „Ať to jako tak nehrotí.“ A 

radu rodičům uvedla nejdříve tu samou, ale pak dodala, že si netroufá radit, protože je 

mladší, nemá na to dostatek zkušeností a není s to jim radit.   

Na otázku týkající se oblíbenosti předmětů už odpověděla okamžitě, bez ostychu, sama 

se rozpovídala šířeji. Jmenovala občanskou nauku, sociální výchovu, mediální výchovu. 

Odpověď doplnila o důvod, že je vyučují: „…v pohodě učitelé…“ a jsou zábavné. Tím 

odpověděla na mnou připravenou otázku, zda oblíbenost ovlivní chování učitele. Jako 

problematické uvedla: „…kvůli všemu vybuchne a jako že vona si dokáže vybrat prostě 
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ňákýho člověka a pom de prostě a že jako si myslim, že prostě člověk, ten si to neužije a 

nebo ho to prostě nebaví.“ Odpovídání ji zde nedělalo potíže a na další otázku, zda 

dostala trest, uvedla spontánně i osobní historku, při které se smála. Prý ji trest ale 

nepomohl.  

Další skupina otázek byla na citlivá témata dospívajích a také reakce byly rozpačité a ve 

velké míře prokládala věty pomocnými slovy, ale stejně jako v celém rozhovoru. 

Konkrétně reakce na téma svěřování byla: „Mno tak buď du za kamarádem (pauza) a 

nebo du za mámou.“ Za matkou jde především s důležitými věcmi. K citlivým tématům 

se vyjadřovala, ale u otázky, co ji mrzí, se zeptala, zda jsme v rozhovoru na začátku. 

Když jsem jí ukázala na záznamovém archu, že už jsme blízko konce, nekomentovala 

to, kývla a já pokračovala v otázkách na to, jaké problémy mají její vrstevníci. Ti podle 

Venduly nejvíce řeší školu, vztahy s opačným pohlavím, přátelství a pomluvy. Štvou ji: 

„Blbý votázky.“ Opět možná narážka na náš rozhovor. Také ji štve, když se někdo 

pořád dokola ptá na jednu a tu samou otázku, uvedla následně i konkrétní: „Máš ty 

úkoly? Máš ty úkoly?“ Smutná je, když ví, že někoho zklamala. Ke lhaní nemá 

vyhraněný přístup, záleží na konkrétní situaci a jestli jde o vážnou věc a opakovaně. 

Sama na sebe prozradila, že lže. A to proto, aby ušetřila matku starostí a že případné 

problémy ve škole si chce vyřešit sama.  

Učitel by podle Venduly měl znát zázemí žáka, především velké, zásadní problémy 

v jeho životě. Ale získané informace nesmí říci ostatním, a dokonce ani žákovi, 

o kterého se jedná. „Protože třeba potom to dítě (pauza), já nevim, prostě je 

v myšlenkách u toho a pořád to řeší, a teď se ty rodiče rozvedli, je to kvůli mně a 

takový, a vlastně jak to pořád řeší, tak třeba já nevim, učitel se ho jako zeptá, bude mít 

test, dostane pětku, prostě po něm pude, a tak vlastně se deptá a pak si bude říkat, že je 

to jeho chyba a takový. A vlastně když ten učitel bude vědět, tak se vlastně bude vědět i 

ta příčina toho, proč se tak chová. Si řekne, jó, má špatný období, prostě necháme ho 

bejt, prostě a tak jako.“ 

Pak jsem zdůraznila, že jsme s otázkami u konce a že ji čekají závěrečné nedokončené 

věty, které má doplnit. Nervózní a nesvá byla stále. Při nabídce něco k rozhovoru 

libovolně dodat odpověděla: „Ahoj.“ A zvedla se k odchodu. 
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 5.4.4  Dan  

Při oslovení k poskytnutí rozhovoru Dan zvedl ruku jako první a také šel  z chlapců 

k rozhovoru jako první. Má staršího bratra na vysoké škole a jeho rodiče nejsou 

rozvedeni. Při rozhovoru se zdál být klidný, odpovídal bez obtíží. Nebyla na něm patrná 

větší nervozita. Rozhovor byl plynulý a příjemný. Stejný pocit jsem z něj vždy měla i při 

preventivních programech. Byl otevřený, nebál se být i více konkrétní a osobní. Sednul 

si ke mně téměř čelem a loket si ležérně podepřel o lavici (možná i trochu jako 

podpora). Pokud bylo na výběr jmenovat problém s učiteli a rodiči, vždy vybral učitele. 

Doma se zdá být spokojen bez konfliktů, jako jediný z respondentů uvedl, že se svěřuje i 

širší rodině, konkrétně babičce. Celým rozhovorem se táhl jako červená nit problém 

s učiteli, že ho nedostatečně vzdělávají a jsou na žáky mírní vzhledem k jejich poruchám 

učení.  

Dan na učitelích nejvíce oceňuje, že dokáží vysvětlit a zpestřit vyučovací látku. Pokud 

to někteří učitelé tak nedělají, na to podle něj nemají čas. Také oceňuje, když je učitel 

přirozená autorita, dokáže si zjednat pořádek a všichni ho mají rádi. Naopak neoceňuje, 

že je učitel nespravedlivý a jedná ve prospěch slabšího a mladšího. „Tak jako, tak jako 

třeba de po mě, jako že mi třeba, já nevim, je na mě přísnější než na vostatní a takhle.“ 

Nespravedlivosti vůči jeho osobě se teď už naučil odporovat. Problém s učiteli vidí 

především na straně žáků, že učitele neposlouchají a nechovají se tak, jak by učitelé od 

nich chtěli. 

Rodiče oceňuje za to, že mu vychází vstříc a nemá nic co by jim vytknul. Později uvedl, 

že se mu nelíbí, že ho: „… pořád do něčeho cpou…“ tlačí k nějaké činnosti, aby např. 

pomáhal v domácnosti, ale chápe jejich důvod: „no protože, abych se nějak zabavil.“ 

V konfliktech s rodiči, stejně jako s učiteli, přenáší odpovědnost spíše na stranu žáků. 

Obecně neformuloval, ale uvedl příklad s pozdními příchody domů.  

Osobu, která je pro něj vzorem dlouho hledal: „Jako může bejt kdokoliv?... To je 

těžký… Mno třeba můj spolužák Adam, protože se chová spravedlivě jako prostě, umí 

nás, umí. Třeba nevim, učitelé se ho hodně ptaj, protože nezlobí a je takovej strašně 

spravedlivej a dokáže s náma vyjít úplně v pohodě.“ Učiteli by poradil, aby látku více 

probral a diskutoval s žáky, aby to pro žáky bylo více poučné a nepsali si pouze zápisky 
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do sešitů. Nejraději se učí anglický jazyk, protože ho považuje za praktický. Učitel 

ovlivní oblíbenost předmětu, pokud pomůže žákovi se ho naučit. K tématu trestání se 

nechtěl moc vyjadřovat. Trest už někdy dostal, ale nelíbila se mu forma, jakou byl dán. 

Efektivní formu, jak dosáhnout eliminaci nežádoucího jevu, nevěděl. 

Svěřuje se: „Asi všem v rodině jako, kamarádům to ne… babička taky… mno prostě, 

kdybych to, já nevim, řek ňákým kámošům, tak by to mohli říct někomu.“ Vadí mu, 

pokud na něj někdo: „…řve bezdůvodně.“ Co ho mrzí neuvedl. Problémy mají obecně 

dospívající s kouřením, on nekouří. Jiný příklad problémů a obav, které podle něj mají 

jeho vrstevníci nesdělil. O lhaní mu nedělalo potíže mluvit. Zastává názor, že lež by měl 

každý přiznat, protože jinak lže především sám sobě. Učitel by mohl znát zázemí, aby 

mohl pomoci. Ale jasnou hranici, co by měl vědět a co ne, nemá. 

Ve shrnujících nedokončených větách zdůraznil snahu učitele, aby žáci měli znalosti a 

aby si uměl: „…zjednat respekt.“ Nelíbí se mu, když: „…je zasedlej…“ a nemá osobní 

upřímný zájem o žáky.  

 5.4.5  Libor 

Libor je sportovně nadaný žák, spíše ostýchavý, příliš si nevěří a v konfliktech se uzavře 

do sebe nebo naopak impulsivně a agresivně zaútočí, tak jsem ho zažila během 

primárních programů. K rozhovoru šel trochu pod nátlakem paní učitelky. Nejdříve se 

hlásil dobrovolně, pak se ale zalekl nahrávání na diktafon a jelikož odmítl i jeho další 

spolužák, byl učitelkou přesvědčen, aby přeci jenom šel. U přemlouvání jsem nebyla, 

dělala jsem mezitím rozhovor s jeho spolužákem, ale ihned na začátku jsem ho 

podpořila v komunikaci. Byl po dobu rozhovoru lehce nervózní a v jednu chvíli si kousal 

kůži na kloubech prstů. Občas užíval slovní berličky, ale ze všech respondentů vztahoval 

většinu odpovědí na svou osobu a uváděl sám konkrétní situace. Nemluvil přiliš obecně. 

Libor má 13-ti letou sestru a bydlí s oběma rodiči. Při sdělování věku se chlubivým 

tónem přiznal, že mu bude za 9 dní 16 let, nejspíš aby zdůraznil svou věkovou převahu 

nad ostatními spolužáky.  

Libor na chování učitelů oceňuje, že dokáží vyučovací látku vysvětlit a jsou hodní, 

podpoří žáka a nelíbí se mu, když: „Mno, asi když, když třeba řekneme, že to nechápem 
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a von nás ignoruje.“ a odbydou žáka s tím, ať si sežene doučování. Nebo také, když 

trestají za chování, které považuje za maličkosti. Jednají tak podle něj proto, že: „…je to 

jejich povinnost…“ nebo to mají v povaze. Poradil by jim, aby se žákovi, který látku 

nechápe věnovali a neodbyli ho. Nevztáhl to na sebe, ale z jeho častých zmínek tohoto 

problému mám pocit, že jde právě o něj. Také toto téma nejvíce v rozhovoru rozváděl, 

chtěl si postěžovat a sdělit svůj problém. Problémy s učiteli podle Libora spočívají 

v tom, že: „Že nedáváme pozor ve třídě, (pauza) že už je tak nerespektujem, jako když 

jsme byli mladší, že k nim nemáme takovou úctu (krátká pauza), tak jako velkou, 

některý.“ Že by problém vznikal na straně učitele vůbec neuvedl. Pak ale říkal, že ho 

štve jeden nesympatický učitel, který nemá nikdy dobrou náladu a nic nevysvětlí. 

Rozpory mezi slovy a chováním učitelů jsou podle něj např. že žáci nesmí pít při hodině 

a sami učitelé si donesou kávu.  

Oceňuje, že mu rodiče vychází vstříc. Nelíbí se mu: „Když třeba zarachy.“ Trest 

spočívá v zákazu počítače a možnosti jít ven. Hodně mu vadí zákaz počítače, to je pro 

něj velkou motivací. Většinou tedy trest pomohl. Myslí si, že rodiče trestají proto, že 

nechtějí: „…aby ze mě vyrostlo něco, co celou dobu nechtěli…“ U některých slov 

rodičů si říká, že je říkají pořád dokola a zbytečně, ale ví, že k tomu mají důvod. 

S rodiči větší problémy nemá, spíše že chodí pozdě domů, nedodrží, co řekne. Odpovídá 

zatím plynule, bez větších odmlk. Rodičům by poradil: „Tak to nevim. (pauza) Tak asi 

aby spolu byli až do smrti.“   

Vzorem Libora je fotbalista Petr Čech, protože: „…je dobrej fotbalista, chytrej, (pauza) 

všecko.“ Nejraději má jako vyučovací předmět tělesnou výchovu, protože cítí, že je 

nadaný a jde mu to dobře. U tělocviku si myslí, že učitel příliš oblibu neovlivní, ale 

jinak ano. Ihned uvedl jako příklad změnu učitele ve výuce anglického jazyka a že ho 

teď předmět více baví, protože se učitel snaží udělat výuku zábavně.  

Další otázky byly osobnější a zaměřené na emoce, takže jsem mu zdůraznila, že nemusí 

odpovídat. Co ho obecně naštve uvedl bez problémů: „…tak třeba když dostanu 

neprávem poznámku.“ Rodiče ho neštvou, nic neuvedl. Co ho mrzí již těžko hledal, ale 

pak uvedl, že pokud se zraní při sportu. Svěřuje se jednomu kamarádovi a jedné 

kamarádce, protože: „…se jim dá věřit.“ Zde si už kouše klouby na prstech. Při otázce, 

co řeší vrstevníci, uvedl bez váhání přijetí na školy a pak: „…fotbal nebo holky.“ Na 
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téma lhaní už zase odpovídal s těžkostí. Odpustil by nějaký menší prohřešek ve škole, a 

neodpustil by už krádeže, útěk z místa nehody. Zázemí žáka by učitel měl znát: „…aby 

taky věděl, jak se k tomu žákovi má chovat. Že když třeba má doma problémy, tak by 

na něj neměl furt řvát, aby z toho nebyl psychicky taky na dně.“ 

Při shrnujících otázkách delší dobu přemýšlel. Vycházel hodně z aktuálních emotivních 

situacích. První odpověď hledal dlouze, pak se zase rozpovídal. Zaznělo tam vše, co už 

během rozhovoru řekl.  

 5.4.6  Zbyněk 

Zbyňkovi je 16 let a je lehce mentálně retardovaný. Většinu času se usmívá, je 

extrovertní a má zvýšenou potřebu být v interakci s dospělými, protože kamarády příliš 

nemá. Spolužáci ho tolerují, vychází s ním, ale bližší kontakt nenavázali. Baví se tedy 

raději s učiteli. Žije v úplné rodině, nemá sourozence, ale mají kočku. Rodiče mají 

konflikty, které jsou nejspíše větší intenzity, protože je Zbyněk několikrát uváděl a velice 

ho to trápí. Na rozhovor se mnou se těšil, byl spontánní, uvolněný a otevřený s minimem 

slovních berliček. 

Zbyněk se k úvodní otázce na pozitiva chování matky a otce vyjádřil takto: „Tak 

mamka, že je hodná, tak nějak se mi snaží pomoct jako se školou a na taťku, že řídí 

auto, že mě občas odveze, že nejezdim vlakem.“ Nelíbí se mu naopak, že je otec hodně 

přísný. Negativa v chování matky nezmínil. Ta je jeho vzorem, jak později v rozhovoru 

uvedl. A to protože ho: „…vede tak nějak jako rozumně.“ Zhodnotí jeho možnosti, 

schopnosti a poradí mu. Celkově mu vadí, že se rodiče nedorozumí, uvedl i konkrétně, 

že se hádají kvůli penězům. Poradil by jim: „Aby se uměli chovat.“ Konkrétně, aby otec 

dával matce peníze, což Zbyněk považuje za největší problém a příčinu neshod rodičů. 

V jeho reakcích bylo snadné vyčíst, že vinu za neshody připisuje především otci a 

matku má zidealizovanou. S chováním rodičů vůči jemu nemá problém a neměl potřebu 

jim v tomto směru radit. Obtížné pro něj bylo udělit radu učitelům.  

Na učitelích oceňuje, že se k němu chovají slušně, neodbydou ho a jsou hodní, tedy, že 

na ně nekladou příliš vysoké požadavky. A nelíbí se mu, když křičí. Někdy je to prý 

potřeba, ale: „…taky by to někdy mohla říct klidnějc jako, nemusela by hned přijít do tý 
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třídy a hned jako…“ Jako další negativum uvedl neochotu učitele bavit se s žáky, což se 

jemu prý ale moc nestává. Právě jak jsem uvedla v úvodu, učitelé jsou k němu a jeho 

postižení shovívaví. Problémy mezi ním a učiteli nebo rodiči nejmenoval. Pouze že je 

někdy drzý a odmlouvá. Diskrepanci mezi tím, co učitelé říkají a co sami dělají vidí, ale 

konkrétní případ neřekl. Bylo na něm vidět, že přemýšlí, snaží se mi vyhovět a 

odpovědět, ale nevzpomněl si.  

Nejraději se učí český jazyk a matematiku, baví ho to. Učitel: „Taky.“ může ovlivnit 

výuku, pokud umí vyučovací látku vysvětlit a Zbyněk ji pak může pochopit. 

Komentoval to slovy: „…když to pochopim, tak si ho i oblíbim.“ Tresty dostává doma a 

pomohlo mu to, aby se tedy lépe učil.  

Svěřuje se: „Mamce.“ Reagoval velmi rychle a rozhodně. Pak jsem se zeptala na 

případné další osoby: „A když tady ze školy, tak učitelům, že jo, mno hlavně paní 

učitelce třídní, většinou, ta je k nám taky nejblíž.“ Proto: „Že jsou docela takový jako 

v pohodě.“ Informace, se kterými se svěřuje spolužákům, hodně selektuje, nemá k nim 

takovou důvěru. Na další otázky osobnějšího charakteru odpovídal bezprostředně, 

nestyděl se, nebál se svěřit. Štve ho prý, když mu někdo nadává a mrzí ho, když si lidé 

vzájemně ubližují. Jako jediný reagoval na otázku, co ho mrzí. A hned přidal, že: „…ten 

taťka není doma, že jo, že ten taťka prostě.“ Na následující otázku Co tě v poslední době 

začíná na chování učitelů nebo rodičů štvát? uvedl okamžitě také opět chování otce. Je 

to pro Zbyňka veliký problém, chybí mu nejspíš mužský vzor. Ve škole mají sice oproti 

jiným školám dostatek mužů, učitelů, přesto je pro něj otec určující a neshody těžko 

zpracovává.  

Vrstevníci podle něj řeší především přechod na školu. Postoj ke lhaní má: „Blbej.“ Něco 

se dá odpustit, a něco ne, uvedl konkrétní situace. Zázemí by učitel měl určitě znát, že: 

„…taky by to moh řešit nebo jako.“ 

Na shrnující otázky odpovídal často velmi jednoduše. Dobře vychází s učitele, který: 

„…vychází dobře se mnou.“ A který se mu věnuje. A stejně tak nevychází s učitelem, 

který s ním nevychází a nechce se s ním bavit. 
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 5.5  Rozbor rozhovorů 

Děvčata se zdála z rozhovoru více nervózní než chlapci, více užívala slovních berliček a 

dělala ve větách více pauz. Chlapci možná i tím, že rozhovory probíhaly v době výuky a 

ve třídě, přistoupili k rozhovorům jako školní povinnosti. Dívky jsem připravila o jejich 

volný čas, kdežto chlapce jsem „osvobodila“ od výuky. Také mě chlapci znají ze 

školního prostředí a děvčata z volnočasové aktivity. Patrné bylo v rozhovorech i 

rozdílné školní prostředí mezi chlapci a děvčaty. Chlapci uváděli problém s malými 

nároky na ně samé pro jejich specifické poruchy učení a že jim někteří učitelé nechtějí 

látku více vysvětlovat, pomoci jim a doporučí doučování. Také někteří v konfliktu 

pomáhají automaticky slabším spolužákům, bez ohledu na to, kdo konflikt zavinil. 

Specifické pro chlapce také bylo, že pokud se nesvěří primárně rodičům, tak se raději 

svěří učitelům než spolužákům. Prý k nim nemají důvěru. Dle mého názoru je to 

způsobeno právě poruchami chování a rodinného zázemí žáků a zvýšenou citlivostí a 

otevřeností učitelů vůči žákům. 

Problémové aspekty vztahu žáka v pubertě a jeho učiteli a rodiči 

Moji respondenti mají ve vztahu k učitelům kritický pohled. Neuznávají ho kvůli jeho 

pozici a statusu jako v mladším věku, ale pro jeho vlastnosti. To neplatí pro rodiče. 

Dospívající velmi často nevěděli, co se jim na chování rodičů nelíbí, neměli jim co 

vytknout ani poradit. Pokud měli s rodiči problémy a některé jejich chování se 

dospívajícím nelíbilo, chápali důvody takového chování a tolerovali ho. Odpovědnost 

za tyto problémy vztáhli na sebe a uváděli své vlastní nežádoucí projevy chování, které 

se rodiče podle jejich slov snaží pouze korigovat. Matka a otec jsou pro ně nehodni 

kritiky. Jedna dívka to i komentovala slovy, že si netroufá rodičům nic vytýkat 

z důvodu jejího nízkého věku a nedostatku zkušeností oproti nim. Jako nežádoucí 

chování rodičů uváděli neshody mezi samotnými rodiči. Šlo o chlapce, kteří dle mých 

zkušeností, jak jsem již zmínila, netrpí poruchami učení, ale spíše poruchami rodinného 

zázemí a v důsledku toho mají zhoršené školní výsledky. Zbyněk v rozhovoru vyjádřil 

přání, aby se k sobě rodiče lépe chovali. Libor, aby spolu byli rodiče až do smrti a Alice 

oceňuje shodu mezi rodiči v požadavcích na ni. Konsensuální komunikace mezi rodiči 

je pro ně zásadní, určující.  
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Pro orientaci kladů a záporů v chování učitelů a rodičů uvádím tabulku.  

Tab. č. 1 

Oceňuji na učitelích 

• Dokáží naučit a vysvětlit 

• Snahu pomoci 

• Věnují mi pozornost 

• Jsou přirozenou autoritou 

Neoceňuji na učitelích 

• Zasahují do osobních věcí 

• Trestají za drobnosti 

• Ztrapňují žáky a křičí na ně 

• Nejsou ochotní věnovat se žákovi, pokud 

nezvládá běžnou výuku 

Oceňuji na rodičích 

• Shodu mezi rodiči v požadavcích na mě 

• Projevy lásky k dítěti 

• Důvěru ve mě a jejich pomoc 

• Jsou hodní, pomáhají se školou 

Neoceňuji na rodičích 

• Přílišná přísnost 

• Zasahování do osobních věcí 

• Trestají mě 

• Rodiče mají konflikty mezi sebou 

• Nic neuvedli 

           
 

Oblíbený vyučovací předmět 

Žáci mají oblíbené předměty pro jejich užitečnost, zábavnost, nenáročnost a pokud se  

je naučí ovládat, pochopí vztahy v probírané vyučovací látce. Otázka, zda na oblíbenost 
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předmětu má vliv osobnost učitele, se vždy setkala s odpovědí ano. Chlapci uváděli 

především to, zda dokáže učitel vyučovací látku vysvětlit, pomůže jim pochopit 

problematiku a vyučuje zábavnou formou. Děvčata mají oblíbené předměty, kde je 

učitel pohodový, nekřičí, nepovyšuje se nad ně a není příliš přísný.  

Důvěra 

Děvčata nemají problém svěřovat se rodičům a kamarádům. Mají ve svém nejbližším 

okolí osoby, ke kterým mají důvěru a svěří se. Učitele jako důvěrnou osobu neuvedla 

ani jedna dívka. Chlapci ano. Nemají ke spolužákům důvěru, způsobenou 

pravděpodobně jejich mnohými poruchami chování. Svěřují se tak raději učiteli nebo 

kamarádům, kteří nenavštěvují jeho školu. Dan má důvěrníky i v širší rodině.  

Tab. č. 2 

Svěřuji se: 

Matka (případně otec a 

širší rodina) 
Kamarád/ka Učitel 

• Pokud jde o závažné 

věci 

• Pokud tím neudělám 

rodiči zbytečné starosti 

• Řeším běžné problémy 

• Kamarádka vše pochopí 

• Nemám důvěru ve 

spolužáky 

           

Citlivá témata  

Žáci v pubertě jsou citliví vůči pomluvám, vzájemnému ubližování a nespravedlnosti. 

To souvisí s potřebou pravidel. Spravedlnost může být určena pouze tam, kde jsou 

pravidla a ta oni vyžadují. Štve je nejvíce a mrzí, když se na ně někdo povyšuje a 

ponižuje je. Aktuálně jim v 9. ročníku dělá největší starosti přijetí na střední školy a 

školní úspěch vůbec. Pro jednoho chlapce je důležitý i úspěch sportovní. Dále mají 

jejich vrstevníci obavy, aby měli dobré vztahy s kamarády, případně aby je vrstevníci 

dobře přijali mezi sebe. K tomuto tématu se více nevyjadřovali. Největší potíž měli 

s odpovědí, co je na chování lidí mrzí. Rozdíl mezi děvčaty a chlapci v citlivosti a 

ochotě odpovědět na tato citlivá témata, který jsem předpokládala, nebyl patrný.  
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Lhaní 

K otázce lhaní se vždy shodli na tom, že některé lži lze odpustit a jiné ne, jasně 

vymezené hranice ale nemají. Pokud jsem po nich chtěla konkretizovat, uváděli, že se 

jim nelíbí, pokud někdo lže, aby druhému ublížil, pomluvil druhého nebo lže příliš 

často.  

Znalost rodinného zázemí učitelem 

Až na Alici se všichni shodli, že by učitel měl vědět, jaké má žák doma zázemí, pokud 

jde o zásadní problémy, aby mohl případně pomoci. Shrnuto v tabulce.  

Tab. č. 3 

 Měl by učitel vědět, jaké máš doma zázemí a problémy?  

 Ano (5) Ne (1) 

Co tě k tomu vede? 

• Učitel může žákovi při 

problémech pomoci  

• Učitel bude vědět, jak se 

v konfliktní situaci zachovat 

• Učitel bude vědět, čím žáka 

potěšit 

• Je to soukromá věc, která do 

školy nepatří 

 

 5.6  Výsledky kvalitativního průzkumu 

Uznání mých respondentů si zaslouží učitel, který je s nimi ochoten diskutovat, bere 

vážně jejich názory a nesnaží se nad ně povyšovat. Velmi důležité je pro ně také téma 

pravidel. Učitel, který je příliš liberální, si uznání nezíská. Tamara mluvila až 

o učitelově lhostejnosti. Pozitivní hodnocení nezíská učitel (ani rodič), který je příliš 

přísný a není ochoten přistoupit na diskusi s žákem v pubertě a nesnaží se dojít 

v komunikaci ke konsensu.  

Do problematických vztahů ve škole se promítají problematické vztahy v rodině. Žáci 

kladli důraz na konsensuální komunikaci mezi rodiči a pokud se ve vztahu matky a otce 
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vyskytly problémy, byli ochotni toto téma otevřít v rozhovoru se mnou, bylo to pro ně 

v komunikaci a vztahu s rodiči důležité. Dva chlapci také vyjadřovali nesouhlas se 

stigmatizací žáci s poruchami učení, konkrétně proti menším požadavkům ve výuce a 

jejich následných znevýhodněním při přechodu na střední školy. 

Habermasova teorie o potřebě dávat přednost konsensuální komunikaci před 

instrumentální a strategickou se v tomto průzkumu potvrdila. Schopnost dorozumění a 

porozumění je potřebná i mezi žáky v pubertě a jejich učiteli. Předpoklady konsensuální 

komunikace, které vyplynuly z kvalitativního průzkumu jsou: 

• ochota učitele diskutovat s žáky pubertě, 

• naslouchat, zajímat se o názory a pocity žáka, 

• pomoc a podpora žáka učitelem, nejenom při vysvětlování vyučovací látky, 

• jasná pravidla vzájemné komunikace,  

• nepoukazovat na nadřazenou pozici učitele vůči žákovi, 

• poznat žáka a vědět, čím ho potěšit, zaujmout, 

• učitel umí naučit vyučovací látku a snaží se výuku pro žáky zpestřit. 
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Závěr  

Puberta je specifické vývojové období, které vyžaduje specifický přístup. Aby mohl 

mezi učitelem a žákem v pubertě nastat konsensus, vyžadují žáci od učitelů především 

ochotu diskutovat, brát v potaz názory a nápady žáků a nedávat na odiv vyšší status 

učitele oproti žákovi. Pravidla má mít učitel pevně nastavená, co nejvíce spravedlivá a 

transparentní. Navíc má být ochoten připustit diskuzi nad správností a potřebností 

těchto pravidel a být otevřen vůči jejich případné změně. K osamostatňování a 

předávání odpovědnosti by mělo docházet postupně, dle schopností a vyspělosti žáků. 

Žáci v pubertě užívají jedinečný slovník, který vyjadřuje jejich emocionální, hodnotový 

a postojový zmatek, podtržený pohlavním a sexuálním zráním. Často tím učitele šokují 

a pohoršují, což je někdy i cílem. Nejvíce však ocení, pokud učitel zachová klid a snaží 

se dojít ke komunikačnímu konsensu bez křiku, napadání a ponižování. Tomu 

napomáhá znalost vývojové etapy, potřeb a projevů těchto potřeb u žáka v pubertě.  

Dojít v komunikaci ke konsensu se dá naučit. Ne každý se rodí dobrým učitelem nebo 

hodným žákem. Je to o práci na sobě samém. Dnes jsou již mnohé metody konsensuální 

komunikace na téma např. autorita, respekt, kompromis a asertivita zapracované do 

školního vzdělávacího programu např. v rámci osobnostně sociální výchovy. Zastávám 

ale názor, že vztah učitele a žáka je o neustálé interakci, nestačí pouze zpracovat určitou 

problematiku komunikační hrou nebo dramatickou technikou v několika málo 

vyučovacích hodinách. Je to pouhou součástí celého intervenčního procesu. Ale 

důležitou součástí, protože může být povzbuzující k další práci na sobě. Pokud učitel 

chce více porozumět žákům a lépe se s nimi dorozumět, je možné učit se předpokladům 

konsensuální komunikace formou videotréninků, sebezkušenostních výcviků a dalších, 

které jsou v České Republice dostupné. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 Otázky k rozhovoru 

Anamnestické údaje 

Kolik ti je let? 

Do jakého ročníku chodíš? 

Kolik máš sourozenců a jak staré?  

S kým bydlíš? 

Jsou tví rodiče rozvedení? 

Problémové aspekty vztahu žáka v pubertě a jeho učiteli a rodiči 

Co na chování matky a otce oceňuješ? 

Co se ti na chování matky a otce naopak nelíbí? 

Co na chování učitelů oceňuješ? 

Co se ti na chování učitelů naopak nelíbí? 

Jak se k tobě chová učitel nebo učitelka, kterého nebo kterou respektuješ?  

Jak se k tobě naopak chová učitel nebo učitelka, kterého nebo kterou nerespektuješ? 

V čem podle tebe spočívají problémy mezi vámi a vašimi učiteli? 

V čem podle tebe spočívají problémy mezi vámi a vašimi rodiči?  

Kdo je tvým vzorem? V životě, ve škole, v partě a proč? 

Jaké chování ti imponuje? 

Přemýšlel/a si někdy, proč se matka a otec chová způsobem, který se tobě příliš nelíbí a 

k čemu jsi dospěl/a? 

Přemýšlel/a si někdy, proč se učitel nebo učitelka chová způsobem, který se tobě příliš 

nelíbí a k čemu jsi dospěl/a? 

Můžeš uvést nějaký požadavek, radu nebo příkaz, který ti matka a otec říkají a tobě je to 

k ničemu?  

Můžeš uvést nějaký požadavek, radu nebo příkaz, který ti učitelé říkají a tobě je to 

k ničemu?  

Vidíš veliký rozdíl mezi chováním učitelů a tím, co ti říkají? V čem spočívá? 

Vidíš veliký rozdíl mezi chováním rodičů a tím, co ti říkají? V čem spočívá? 
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Kdyby si mohl/a dát učitelům radu, jaká by to byla? 

Kdyby si mohl/a dát rodičům radu, jaká by to byla? 

Motivace chování žáka v pubertě k jeho učiteli a škole 

Jaký předmět se rád/a učíš a proč?  

Může podle tebe učitel ovlivnit, zda má žák předmět rád? V čem? 

Dostal/a si už ve škole někdy nějaký trest? Co to bylo za situaci? Pomohlo ti to? 

Komu se nejraději svěřuješ? Co tě vede k tomu, že jsi vybral/a zrovna tuto osobu? 

Témata pro žáky v pubertě citlivá 

Co tě vždycky zaručeně naštve? Jaké chování tě od lidí zamrzí?  

Je nějaké chování rodičů nebo učitelů, které tě poslední dobou začíná štvát? Jaké? 

Čeho se podle tebe tví vrstevníci nejvíce obávají? Jaké řeší problémy? 

Jaký máš postoj ke lhaní?  

Měl by učitel vědět, jaké máš doma zázemí a problémy? Co tě k tomu vede? 

Shrnutí 

Dobře vycházím s učitelem, který…. 

Špatně vycházím s učitelem, který…. 

Nejvíce uznávám učitele, který… 

Nejméně respektuji učitele, který… 

Komunikace s učiteli by se zlepšila, kdybych… 

Komunikace s učiteli by se zlepšila, kdyby… 

Je něco, co bys chtěl/a ještě k tématu dodat? 
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Příloha č. 2 Zvukový záznam rozhovoru s Tamarou, Alicí, Vendulou, Zbyňkem, 

Liborem a Danem 


