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ANOTACE 

Školní hodnocení již řadu let vyvolává diskuze odborné i laické veřejnosti. Hodnocení žák 

vnímá velmi citlivě. Prostřednictvím učitelova hodnocení si utváří obraz o svých možnostech 

a schopnostech. Způsobů, jakými může učitel vyjádřit žákům sdělení o výsledku jejich práce, 

je několik typů. V praxi se ukazuje, že žádná z forem hodnocení není jednoznačně sama o 

sobě špatnou. Ve své bakalářské práci se věnuji problematice hodnocení a pozici žáka ve 

třídě. Kapitoly teoretické části jsou věnovány sociální skupině, školní třídě a pozici žáka v ní, 

charakteristice žáka a jeho hodnocení. Výzkumné šetření zacílené na vztah mezi pozicí žáka a 

školním hodnocením je realizováno metodou dotazování adekvátního souboru respondentů. 

ANNOTATION 

School evaluation has been provoking discussions of  professionals as well as laic public for 

many years. A pupil perceives any kind of evaluation with a great sensibility. A scholar forms 

a notion about his/her possibilities and abilities through their teachers´ evaluation.  

There are several types of ways how  teachers can inform  students about their results. In 

practise, it can be indicated that none of the evaluational forms can be considered to be bad by 

itself. 

In this bachelor work, I have been concentrating to the problems of evaluation and to the 

position of students in a classroom. The chapters of the theoretical part deal with social 

groups, school class and  pupil´s position in it, with pupils´ characterization and their 

evaluation. Research and investigation  aimed to the relation between pupils and their 

evaluation has been realized by the method of questionaire  of an appropriate group of 

respondents.  
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ÚVOD 

   Školní hodnocení patří k nejnáročnějším činnostem učitele, a snad právě proto vyvolává již 

řadu let četné diskuse o kvalitě, formách nebo důsledcích na rozvoj osobnosti dítěte. Přesto 

však bez určitého způsobu hodnocení nelze úspěšně naplňovat výchovně-vzdělávací činnost. 

    Je rozporuplným prvkem ve vyučování a jeho nezbytnou součástí. Odpovědný učitel si je 

vědom toho, že hodnocení je pro žáka velmi citlivou záležitostí, která se dotýká jeho 

sebevědomí a která může žáka motivovat k další práci, ale může mu i ublížit. Prostřednictvím 

učitelova hodnocení si žák utváří obraz o sobě, o svých schopnostech a možnostech. 

   Učitel jako subjekt hodnocení je také jen člověk a nemůže se zcela vyhnout působení svých 

postojů nebo emocí, ale určitě by jim neměl podléhat v plném rozsahu. Jde především o to, 

nepoškodit žáka a jeho rozvoj ale hodnocením poskytnout žákovy zpětnou vazbu o jeho 

výkonu a ukázat jak případný neúspěch a nedostatky odstranit. 

   Školní třída je malá skupina se specifickými znaky s formálním i neformálním řádem. Ve 

třídě se utváří síť vzájemných vztahů, která je ovlivněna několika různými činiteli jako počet 

žáků, věk žáků nebo poměrem děvčat a chlapců. 

   Pozice a role žáka ve třídě závisí na individuálních charakteristikách žáků i třídě jako celku. 

Pozice žáka ve třídě není stálá, mění se s vývojem a poznáváním ostatních spolužáků. Pro 

určení pozice žáka ve třídě se používá analýza údajů sociometrického měření, která o 

kolektivu umožňuje získat značné množství přehledných a ucelených informací. 

Ve své bakalářské práci jsem se věnovala problematice hodnocení a pozici žáka ve třídě. 

 V teoretické části jsem se v několika kapitolách snažila shrnout všechny důležité poznatky 

týkající se hodnocení žáka, charakteristice žáka staršího školního věku, školní třídě a pozici 

žáka v ní.  

   V empirické části prostřednictvím sociometrického šetření zjišťuji vztah mezi pozicí žáka 

ve třídě a školním hodnocením u žáků 6. třídy základní školy. 
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1. HODNOCENÍ 

1.1 VYMEZENÍ POJMU „ŠKOLNÍ HODNOCENÍ“ 

   Hodnocení žáků slouží učiteli jako základní činnost z řady prostředků, které učitel používá 

k usměrňování a řízení složité učební činnosti žáků. Podmiňuje jím nejen kvalitu výuky, ale je 

pro něho též zpětnou vazbou při utvářejícím se vztahu mezi žáky a učitelem. Školní 

hodnocení se v nejrůznějších formách neustále prolíná vyučováním běžné vyučovací hodiny. 

V odborných publikacích je možné nalézt různá vysvětlení pro pojem školní hodnocení. 

 Podle Slavíka (1999, str. 23-24) můžeme školním hodnocením chápat „všechny hodnotící 

procesy a jejich projevy, které bezprostředně ovlivňují školní výuku nebo o ní vypovídají“. 

  Hrabal (2002, str. 88-89) hovoří o hodnocení jako o výchovném prostředku a uvádí jeho 

význam i „jako komponenty interakce a utváření vztahů učitele k jednotlivcům ve třídě, 

protože ovlivňuje hierarchii hodnot a klima třídy“. 

Podobný postoj zaujímají i Šikulová a Kolář (2005, str. 15), kteří odmítají jednostrannost 

hodnocení ve vyučování a hodnocení chápou jako neoddělitelnou součást činností učitele a 

činností žáků ve škole. 

   Školní hodnocení lze tedy chápat jako systematickou činnost s danými normami a pravidly, 

kde žáci, aby uspěli, plní učitelem předem dané standardy. Pro žáky, ale i jiné laické 

posuzovatele jsou v procesu hodnocení nejdůležitější právě jasná a srozumitelná kriteria ke 

splnění standardů a cílů požadovaných učitelem.  

 

1.2 SOUČASNÉ HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

   V současnosti jsou „Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy“ vymezena 

zákonem č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon, vyhláška č. 454/2006 upravující vyhlášku č. 48/2005 o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky), a Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV).  

Vyhláška č. 454/2006 – 48/2005, § 14 Hodnocení žáků: 

(1) Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují především: 



11 

 

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích 

pořádaných školou 

a) Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

b) Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich 

charakteristiku, včetně předem stanovených kriterií 

c) Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s §15. odst. 2., včetně předem 

stanovených kriterií 

d) Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití 

slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 

e) Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

f) Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 

g) Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

(2) Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je 

a) Jednoznačné 

b) Srozumitelné 

c) Srovnatelné s předem stanovenými kritérii 

d) Věcné 

e) Všestranné 

 

(3) Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných 

v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je 

pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 
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1.3 FORMY HODNOCENÍ 

   Způsobů, jakými může učitel vyjádřit žákům sdělení o výsledku jejich práce, je několik 

typů. Vedle nejpoužívanějších forem hodnocení klasifikace a slovního hodnocení má učitel 

možnost využít oněch nejrůznějších forem hodnocení, kterých se ve školách užívalo dříve a 

s největší pravděpodobností se budou užívat i v dalších letech. Mezi tyto formy hodnocení 

patří zejména mimoverbální hodnocení jako úsměv učitele, zamračení se, jednoduchá verbální 

hodnocení, lokace žáka, výstavy prací žáků a jiné mnohé formy. 

    Kritériem pro vhodnou volbu hodnocení je především obsah předmětu, věk žáků a 

předpokládaná reakce žáků na zvolenou formu.  

  Podle dosavadních závěrů výzkumů, které byly doposud v oblasti forem hodnocení 

provedeny, nelze s jistotou stanovit, která z forem hodnocení by měla být tou nejlepší 

variantou. Naopak výsledky výzkumů a experimentů doporučují učitelům hledání funkčnosti 

různých forem hodnocení a vhodného způsobu, jak nejlépe vyjádřit sdělení výsledků 

hodnocení. 

   V praxi se ukazuje, že žádná z forem hodnocení není jednoznačně sama o sobě špatnou, a 

jakou formu hodnocení učitel při vyučování použije, záleží na konkrétní pedagogické situaci a 

učitelovu záměru. Hodnocení žáků učitelem by se určitě nemělo zúžit jen na pouhou 

klasifikaci, tedy známkování, které by mohlo vyvolat u méně prospívajících žáků strach a 

psychické napětí, ale mělo by být podpořeno případně vhodně zvoleným slovním 

hodnocením, které by žáka motivovalo k lepším výsledkům. 

    Klasifikace a slovní hodnocení patří mezi nejvíce používané formy hodnocení učitelem, a 

proto jsem se v další části snažila poukázat na výhody a nevýhody diskutovaného problému 

současnosti „známkování versus slovní hodnocení“ 
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1.3.1 KLASIFIKACE 

   Klasifikace patří mezi učiteli i veřejností k tradiční formě pojetí hodnocení. Klasifikační 

stupnice je pětistupňová a stupeň prospěchu je vyjádřen číselně a slovně. Klasifikace zahrnuje 

ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, tzn. že 

je třeba, aby učitel přihlédl i k prostředkům, s jejichž pomocí žák výkonů dosáhl. Známkování 

má nízkou objektivitu a je možné, že za stejný výkon může žák dostat různý stupeň 

hodnocení. 

 

Mezi výhody klasifikace patří: 

 Klasifikace je kodifikovaná norma. 

 Klasifikační stupnice, pětistupňová škála je veřejnosti dobře známa. 

 Klasifikace představuje významný údaj o stupni žákova vývoje a rozvoje. 

 Klasifikační stupeň vyjadřuje úroveň znalostí. 

 Školní známka je symbolem úspěchu. 

 Vyjadřuje celkové, sumativní hodnocení žáka v jednotlivých předmětech. 

 

Mezi nevýhody klasifikace patří: 

 Školní známka může být ovlivněna osobním vztahem učitele k žákovi. 

 Význam školní známky je jiný pro učitele a jiný pro rodiče. 

 Školní známka může vyvolat strach a úzkost ze školy. 

 Nebezpečí učení jen pro známky. 

 Známka má nízkou informační hodnotu. 

 Subjektivita hodnocení – různá měřítka. 
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1.3.2 SLOVNÍ HODNOCENÍ 

   Slovní hodnocení dává učiteli možnost vyjádřit výsledky práce žáka komplexněji, tzn., že 

hodnotí nejen výsledek učení, ale zároveň hodnotí píli, snahu a úsilí. Slovní hodnocení je pro 

žáky i rodiče informativní a konkrétní způsob sdělení o dosažené úrovni žáka ve vztahu 

k jeho možnostem a cíli výuky.  

  Výhody, které má slovní hodnocení proti známce, spočívají mimo jiné v dialogické formě – 

obrací se na žáka jako na partnera v rozhovoru, kterému sděluje, co se učiteli líbí víc a co 

méně (Slavík 1999, str. 130). 

Mezi výhody slovního hodnocení patří: 

 Nestresuje žáka, ale naopak může motivovat při důrazu na pozitivní výsledky. 

 Slovní hodnocení vede žáky k sebehodnocení. 

 Obsah slovního hodnocení lépe vyjádří žákovy úspěchy a případně i doporučení, jak 

dosáhnout lepšího výkonu. 

 Zachycuje postupný vývoj žáka. 

 Posiluje a povzbuzuje osobnost jedince. 

 Děti se neučí pro známky. 

 Rodičům poskytuje více informací o dítěti. 

Mezi nevýhody slovního hodnocení patří: 

 Pro učitele pracnější forma hodnocení – vyžaduje určitou kulturu slovního hodnocení. 

 Učitel musí mít znalosti v oblasti pedagogicko-psychologické diagnostiky. 

 Slovním hodnocením nelze porovnávat výkony žáků. 

 Slovnímu hodnocení učitele nemusí rodič jednoznačně porozumět. 

 Laickou veřejností je méně přijímáno  

V současnosti lze dle platných norem využívat klasifikaci, slovní hodnocení i jejich 

kombinaci. 
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Mezi další formy hodnocení, se kterými se setkáváme v odborné literatuře, patří: 

 Bezděčné hodnocení – je hodnocení, ve kterém hrají hlavní roli emoce. Hodnocení 

v podobě učitelova gesta jako je pokývnutí, nebo naopak odmítnutí či úsměv je 

hodnocení citové a spontánní, není analytické, ale holistické tzn. že jeho základem je 

celkový dojem hodnoceného objektu. 

 Záměrné hodnocení – probíhá pod zřetelnou kontrolou vědomí a vůle a dá se poměrně 

dobře analyzovat a formalizovat (Slavík 2002, str. 35). Pro jeho srozumitelnou formu 

je právě nejvíce používáno. Jeho nejtypičtějším projevem je slovní hodnocení a 

klasifikace (viz kap. 1.3.1. Klasifikace a 1.3.2. Slovní hodnocení). 

 Sumativní hodnocení – informuje o dosažení souhrnných znalostí za delší časové 

období tj. např. na konci školního období, nebo ke změření výkonu žáka za určitou 

vykonanou práci s cílem kvalitativního zařazení žáka např. přijímací řízení. 

 Formativní hodnocení – jeho hlavním cílem je podpora dalšího efektivního učení žáků. 

Poukazuje na nedostatky v žákově práci ve chvíli, kdy se dají ještě napravit. Má tedy 

zpětnou vazbu a slouží k hledání lepší cesty k cíli v podobě rady, vedení a poučení 

zaměřeného na zlepšení budoucího výkonu. Zpravidla mívá podobu rozhovoru nad 

nějakou prací, ale i může mít (jak uvádí Slavík 2002) i podobu testu. 

 Normativní hodnocení – výkon jedince je poměřován s výkony ostatních, kteří plní 

shodný zadaný úkol. 

 Kriteriální hodnocení – je hodnocení absolutního výkonu jedince, který splní dané 

kriterium, bez ohledu na to, jakých výkonů dosáhli ostatní. Rozhodující je tedy splnit 

daný požadavek. Základem hodnocení je dobře stanovené kriterium. 

 Diagnostické hodnocení – překrývá s formativním hodnocením a speciálně se 

zaměřuje na odhalení učebních potíží a problémů. 

 Interní hodnocení – provádí učitel, který ve třídě běžně vyučuje ty které předměty. 

 Externí hodnocení – hodnotící činnosti navrhují a vyhodnocují osoby mimo školu, 

vyhodnocení může provést i kmenový učitel a předložit k namátkové kontrole. 
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1.4 FUNKCE HODNOCENÍ 

   Každá forma hodnocení, kterou v procesu výuky učitel zvolí podle svého pedagogického 

záměru, by měla splňovat svou funkčnost. Neznamená to, že by tedy měla mít pouze funkci 

výchovnou. Ve spojitosti se školním hodnocením se nejčastěji z hlediska rozvoje žákovy 

osobnosti uvádějí nejdůležitější funkce jako: 

 Motivační funkce hodnocení – je nejvíce používanou funkcí, kterou učitel působí na 

výkon žáka a zároveň zneužívanou funkcí, jelikož její pomocí by si učitel mohl 

udržovat kázeň ve třídě. V každém případě by mělo učitelovo hodnocení žáka 

motivovat k lepším výkonům a povzbuzovat k další práci. 

 Informativní funkce hodnocení – tuto funkci může splnit známka, slovní či písemná 

zpráva. Je to sdělení, kterým učitel informuje o stavu výkonu žáka, o chybném či 

správném postupu při plnění cílů a rovněž zajišťuje učiteli zpětnou vazbou v procesu 

vyučování. 

 Regulativní funkce hodnocení – je úzce spjata s funkcí informační. Z výsledků 

hodnocení řídí žákovu učební činnost správným směrem. 

 Prognostická a diferenciační funkce hodnocení – slouží na základě provedení celkové 

analýzy prospěchu žáka ke zjištění, v jaké oblasti žák vyniká, k předpovědi další 

žákovy studijní perspektivy např. při volbě přechodu na vyšší stupeň školy. 

 Výchovná funkce hodnocení – výchovná funkce spočívá ve formování postojů žáka 

jako např. odpovědnost ke svému okolí, k sobě samému, v upevňování pozitivních 

vlastností – vytrvalosti, svědomitosti. Učitel tedy pozitivním hodnocením může 

výrazně ovlivnit hodnotovou orientaci. 

   Podle toho, která funkce v hodnocení momentálně převládá, se liší charakter hodnocení i 

jeho důsledky. Kromě toho každá z funkcí hodnocení může mít podle okolností rozdílné 

dopady na psychiku žáka, a proto by měl učitel rozlišovat různé funkce hodnocení a 

v závislosti na nich upravit svůj hodnotící postup (Slavík 1999, str. 16). 
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1.5 FÁZE HODNOTÍCÍHO PROCESU 

   Školní hodnocení patří ke každodenní výchovně vzdělávací činnosti učitele. Podle 

dosavadních výzkumů je hodnocení jednou z nejsložitějších složek profesní činnosti učitele. 

Důvodem může být i neustálá kritika vnějších a vnitřních posuzovatelů, které je hodnocení 

vystaveno. V procesu hodnocení vzniká celá řada důležitých hodnotících vztahů. Žák hodnotí 

sám sebe, spolužáky, výuku. Učitel hodnotí žáky, sám sebe a výuku. Rodiče hodnotí žáka, 

učitele i výuku. A protože hodnocení můžeme považovat za učitelovu dovednost, je třeba, aby 

učitel své hodnocení uměl obhájit a analyzovat proces hodnocení žáka.  

  V průběhu procesu hodnocení dochází k pěti fázím: 

1. fáze: zadání úlohy 

   V této fázi učitel formuluje žákovi zadání úkolu s ohledem na daná kriteria hodnocení. 

Učitel úkol zadává ústní či písemnou formou. Ve formulaci úkolu se odráží i existující vztah 

mezi učitelem a žákem, ale i určitá pozice žáka ve třídě. „ Zadání úkolu by tedy nemělo 

apriori vyvádět žáka z míry, způsob zadání by měl mít charakter spíše povzbuzení, projevení 

důvěry a možnosti žáka. Jinak řečeno, každé zadávání úlohy by mělo mít povahu jakési 

incentivy (vnějšího podnětu), která bude pro žáka pobídkou k maximálnímu výkonu“ (Kolář, 

Šikulová 2005, str. 63). 

2. fáze: expozice výkonu (žák) – průběžná analýza žákova výkonu (učitel) 

   Po formulaci zadání úkolu učitelem, žák prezentuje svůj výkon. Má snahu splnit danou 

úlohu a učitelovo očekávání. Učitel sleduje výkon žáka, průběžně analyzuje jeho výkon, který 

učiteli naznačuje další žákův postup v řešení úkolu a může žáka v případě nesprávného 

postupu ochránit před chybou. 

3. fáze: analýza žákova výkonu 

   Po ukončení výkonu žáka provádí učitel důslednou analýzu žákova výkonu. Žákův výkon 

porovnává s cílovou normou, s předchozím výkonem žáka, nebo s výkonem ostatních žáků. 

Učitel k analýze využívá buď všech tří porovnání, nebo využívá pouze jednoho. 
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4. fáze: vyslovení závěru (posudku) o výkonu žáka 

   V této fázi učitel po srovnání výkonu žáka s normou, nebo s výsledky ostatních žáků vyjádří 

výsledek. Žák očekává hodnotící posudek učitele bezprostředně po ukončení výkonu a 

rekapituluje svůj výkon, nebo ho porovnává s výkony svých spolužáků. Výsledek učitel 

formuluje nejčastěji klasifikací, nebo používá slovního hodnocení a nebo využívá jiné formy 

hodnocení. Učitel by měl konečným hodnocením hlavně žáka motivovat a povzbudit ho 

k další práci, jelikož hodnocení učitele má velký vliv na další rozvoj osobnosti žáka. 

5. fáze: přijetí posudku a jeho vnitřní zpracování žákem, učitelem, třídou 

   „Přijetí hodnocení, tedy žákův vnitřní souhlas s tímto hodnocením, je základem k jeho 

budoucí přeměně v sebehodnocení a urychluje ji“ (Kolář, Šikulová 2005, str. 69). Vynesený 

posudek má být vždy takový, aby se o jeho obsahu a smyslu nedalo pochybovat. Žáci by měli 

jasně porozumět kriteriu hodnocení, podle kterého učitel výkon žáka hodnotí. Vyjádřený 

posudek učitelem hodnotí i ostatní žáci třídy a vnitřně na něj reagují např. změnou vztahu 

k učiteli. Žák vnitřně lépe přijímá hodnocení od učitele, ke kterému má pozitivní vztah. 

 

1.6 SOUČASNÉ PROBLÉMY HODNOCENÍ VE VYUČOVÁNÍ 

   I přesto, že školní hodnocení zahrnuje mnoho problémů, je nezbytnou součástí výchovně 

vzdělávacího procesu. Ovlivňuje a postihuje všechny účastníky vyučovacího procesu. 

   Mezi nejvíce diskutované otázky žáků a rodičů patří objektivita a spravedlivost, subjektivita 

a způsob hodnocení. K řešení se nabízí otázky:  KDO hodnotí a JAK hodnotí? Hodnocení 

výkonu žáka může být vyhodnoceno pozitivně i negativně. A i když negativní hodnocení má 

v určitých případech funkci motivační, je pro žáka přínosnější hodnocení pozitivní. S tím 

souvisí úroveň odborných znalostí učitele a jeho profesní přístup k dětem.   
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2. CHARAKTERISTIKA ŽÁKA STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 

   Z hlediska školy se období staršího školního věku časově lokalizuje od přechodu z prvního 

stupně základní školy na stupeň druhý. Toto období je velmi silně ovlivněno pubescencí, 

která přináší jedinci dramatické změny v oblasti biologické, psychické a sociální. Pro dítě 

bývá obtížné přijmout a pochopit všechny změny související s dospíváním, často si s nimi 

neví rady, což může vést k vnitřním i vnějším krizím. Fyziologické změny těla dítěte nemusí 

současně probíhat s psychickým a sociálním dospíváním, tzn. že dítě může mít již tělo 

dospělého jedince, ale ještě se nenaučilo dospělým být. 

2.1 TĚLESNÉ PROMĚNY V PUBERTĚ 

  Tělesné proměny v období dospívání jsou primárně způsobeny zvýšenou produkcí 

pohlavních hormonů. Hlavním znakem tohoto vývojového období je dozrávání pohlavních 

orgánů a začátek jejich činnosti. Vývoj sekundárních pohlavních znaků je nápadnější u 

děvčat. Dívky obecně dospívají dříve než chlapci. Proměna chlapců je výrazná hlavně 

změnou tělesné stavby a výšky. 

  „Tělesná změna v období dospívání má subjektivně různý význam, daný představou o 

atraktivitě dospělejšího zevnějšku, psychickou vyspělostí jedince a sociálními interakcemi, 

které tuto změnu doprovázejí“ (Vágnerová 1999, str. 239). Přetváření podoby těla souvisí 

nejen s vlastní akceptací, ale dítě i silně vnímá, jak na tuto změnu reaguje okolí. Vzhled a to, 

jak na jedince pohlížejí zvláště vrstevníci, je pro toto období typické. „Subjektivní význam 

zevnějšku v pubertě vzrůstá. Projevuje se nejenom větší pozorností k vlastnímu tělu, ale i 

k oblečení. Tělesná atraktivita má svou sociální hodnotu. 

   Pocitem nespokojenosti se svým zevnějškem trpí více dívky“ (Vágnerová 1999, str. 243). 

Problém bývá i v tom, že se dívkám nemění tělo podle současných ideálů krásy, ale naopak se 

zakulacují boky, zadek, tvář nebývá hladká. Dívka, pokud se ideálu krásy nepodobá a sama 

sebe vnímá jako neatraktivní, se může cítit nešťastná. Podle Vágnerové atraktivní dospívající 

získávají lepší sociální status a lépe bývají přijímáni vrstevnickou skupinou. Naopak menší 

atraktivita může představovat výhodu, pokud se stane podnětem k dalšímu rozvoji osobnosti 

jedince. Je tedy velice důležité, jaké je sebehodnocení dítěte a jakou důležitost svému vzhledu 

přisuzuje. 
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2.2 KOGNITIVNÍ ZMĚNY 

  Na rozdíl od dětství, kdy dítě bere svět jaký je, v období dospívání má jedinec na základě 

interakce zrání a učení potřebu a schopnost uvažovat o tom, jaký by svět mohl být. Odborná 

literatura tento vývojový stupeň nazývá stadiem formálních logických operací. 

„Dospívající si postupně osvojí způsob logického uvažování natolik dobře, že se předmětem 

jeho úvah může stát cokoliv. Obsah je zaměnitelný, ale způsob, tj. forma, zůstává. Na této 

úrovni lze uvažovat o různých, dosud neexistujících variantách určitých situací, které nemají 

reálnou povahu. Z procedurálního hlediska jde o totéž, o stále stejné operace, respektující 

zákony logiky, které se liší pouze tím, že jsou různým způsobem aplikovatelné. Taková 

myšlenková autonomie dospívajícímu umožní chápat různé teorie a řešit různé problémy 

jiným způsobem než dosud. Avšak také zásadně změní jeho vztah ke světu i k sobě samému“ 

(Vágnerová 1999, str. 246-247).  I když jsou pubescenti schopni vidět věci z různých pohledů, 

často to odmítají a ulpívají na jednom názoru a radikálně si ho prosazují. Tyto postoje jsou 

vysvětlovány tím, jak uvádí Vágnerová, že jedinec nemůže nebo nechce přijmout něco, co by 

jej emočně ohrozilo či destabilizovalo jeho jistotu. Dospívající je schopen uvažovat 

hypoteticky, stává se kritickým prakticky k čemukoliv, akceptuje řád lidské společnosti a 

vyžaduje po ostatních, aby tyto pravidla dodržovali za všech okolností. Platná pravidla a řád 

jsou zdrojem jistoty dítěte. Kompromisy naopak představují nejistotu. 

   Vlivem změny v uvažování, přístupu ke světu a sobě samému vymezuje Vágnerová 

základní psychické potřeby: 

 Potřeba jistoty a bezpečí je stále vázána na minulou zkušenost i aktuální prožitky, ale 

objevila se nová dimenze, anticipace budoucnosti, která ji prezentuje jako přijatelnou 

či nejistotu ohrožující. Pouhé uvědomění mnoha možností může být důvodem ztráty 

dřívějšího pocitu jistoty. Nyní je tato infantilní jistota pryč a třeba usilovat o novou. 

 Potřeba seberealizace nabývá na obsahu, když dospívající začne uvažovat o svých 

budoucích možnostech a perspektivách. Seberealizace se rozšiřuje z přítomnosti 

i na budoucnost a není již zaměřena jen na aktuální úspěch a uplatnění. 

 Potřeba otevřené budoucnosti má teprve nyní nějaký smysl. Přesah konkrétní reality 

a formování různých možností může fungovat jako naděje, jako otevření perspektivy. 

Budoucnost začne mít potřebný subjektivní význam tehdy, když je o ní dospívající 

schopen uvažovat“ (Vágnerová 1999, str. 249-250). 
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2.3 ROZVOJ IDENTITY V DOSPÍVÁNÍ 

    Obecně je možné identitu jedince v dospívání charakterizovat jako hledání sama sebe. Jako 

vhodné pojetí podpořené novým sebepoznáním se jeví to, které dítěti splňuje jeho představy o 

tom, kým by chtěl být. Vágnerová uvádí, že sebepoznání, které je k rozvoji identity potřebné 

slouží i srovnání s jinými lidmi a potřeba nějak se vymezit je nejjednodušší ve vztahu 

k někomu. Pro pubescenta jsou to především vrstevníci a vrstevnická skupina. „ Akceptovaná 

potřeba zviditelnění příslušnosti k nějaké skupině (a tudíž zároveň důraz na odlišení od 

ostatních skupin), která znamená zvýraznění vnějších znaků identity, bývá výrazem nejistoty 

v procesu transformace jejich vnitřních znaků.“ (Vágnerová 1999, str. 258) 

  Identitu ovlivňuje i zájem o budoucnost, o budoucí profesní roli. Přesné vyhranění na 

počátku puberty dítě nemá, s postupným věkem se jeho představy mění. Profesní role závisí 

na školní úspěšnosti dítěte i na míře identifikace s rodinou (Vágnerová 1999). 

  Jedinec se vzpouzí autoritám, vůči dospělým bývá kritický, což je způsobeno nadměrnou 

citlivostí v období dospívání. Zabývá se sám sebou, vnitřní pocity a myšlenky, kterým 

nerozumí, jsou zdrojem nejistoty. 

 

2.4 SOCIALIZACE V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ 

  Určitou změnu proměny osobnosti dospívajícího jedince lze pozorovat ve všech oblastech 

socializačního rozvoje, ve způsobu zpracování různých sociálních vlivů. 

1. Sociální poznávání: 

a) Pubescenti již dovedou současně použít větší množství informací, které jsou schopni 

spojit do jednotného dojmu. 

b) Dospívající mají rozdílné názory, přesněji vyjadřují typické znaky určitého člověka. 

Kombinují a přijímají více alternativ. 

c) Dospívající umí přijmout odlišný názor na určitého jedince, uvědomují si vlastní 

subjektivitu dojmu. 

d) Pubescent dovede do charakteristiky zahrnout i zdánlivě protikladné znaky. 
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2. Sociální role je ovlivněna: 

a) Reakcí okolí na změnu zevnějšku dospívajícího. 

b) Změnou potřeb a tím i chováním pubescenta. 

c) Schopností hypotetické úvahy. 

3. Komunikace dospívajícího s dospělými: 

a) Dospívající má potřebu být v komunikaci partnerem. 

b) Názory dospělých pubescenti považují za zastaralé a hloupé. 

c) Pubescenti používají komunikační zkratky. 

d) Komunikaci narušují vnější znaky, které mají význam symbolu žádoucí nebo 

nežádoucí identity např. styl oblečení. 

4. Normy a pravidla chování: 

a) Pubescent přemýšlí o významu a důsledcích pravidel a norem. Pochybuje o nich, hledá 

jiná ideální řešení. 

b) Morální normy přijímá jen pouze z vlastního přesvědčení, nenechá si je vnutit. 

c) Velký význam mají normy a pravidla vrstevníků, v období puberty jim dává přednost 

před normami morálními. Ve většině případů je to dáno vývojovou fází, kterou 

pubescent prochází (Vágnerová 1999). 
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3. POZICE ŽÁKA VE TŘÍDĚ 

3.1 SOCIÁLNÍ SKUPINA 

     Existuje mnoho různých pojetí k vymezení pojmu sociální skupina, ze kterých vyplývá, že 

skupinou není dočasné a krátkodobé seskupení lidí, a to ani přes jejich společnou aktivitu. 

Podle Hrabala skupinu tvoří určitý počet lidí, jejichž činnost směřuje po delší dobu ke 

společným cílům (Hrabal 2002). Skupina svých cílů dosahuje především spoluprací a 

vzájemnou interakcí. Vytváří své vlastní normy, vzájemnou interakcí členů skupiny se utváří 

určitá struktura vztahů a jednotlivci přijímají ze struktury plynoucí pozice a sociální role.  

3.2 DRUHY SKUPIN 

  Skupiny lze rozlišovat dle různých kriterií. 

 Podle velikosti skupin: 

a) malé skupiny – jejich hlavním znakem jsou intenzivní vzájemné vztahy a malý 

počet členů (3 – 20, max. 40)  

b) velké skupiny – např. škola jako celek 

 Podle předmětu a druhu činnosti: 

a) primární skupina (rodina) – mnohostrannost cílů, uskutečnění základní 

socializace a uspokojování většiny základních potřeb jedince 

b) výchovná skupina (školní třída) – hlavním cílem skupiny je učení tzn. příprava 

na budoucí profesi a společenský život 

c) pracovní skupina – je z hlediska společnosti skupinou základní, protože 

zajišťuje jedinci jeho existenci a rozvoj sekundárních potřeb 

d) hrová skupina – převážně neformální charakter, znakem skupiny je zájmová 

činnost, jenž dětem umožňuje být v kontaktu s vrstevníky 

e) meziosobně interakční skupina (kamarádská parta) – typická neformální 

skupina s orientací na interakční sociální kontakt (Hrabal 2002) 
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 Podle vztahu cílů skupiny: 

a) neformální skupina – vzniká spontánně a její činností je především 

uspokojování potřeb členů skupiny 

b) formální skupina – je součástí nějaké instituce a je předem určenou skupinou, 

ve které ale mohou vznikat skupiny neformálního charakteru a neformální 

struktury 

c) antisociální skupina – obvykle neformální skupina s protispolečenskými cíly 

 

3.3 STRUKTURA SKUPINY 

   Jak již bylo uvedeno výše, skupina vytváří svou strukturu. Má tedy svou vývojovou 

dynamiku, utváří se, vyvíjí, stagnuje, a může rovněž zaniknout. Každá sociální skupina je 

jedinečná a má svá specifika. Především v neformálním členění se tvoří síť vzájemných 

vztahů, mezi jednotlivými členy skupiny se začínají objevovat rozdíly osobnosti každého 

jedince a tím se skupina diferencuje. Občas, jako součást skupiny vznikají podskupiny 

s různou závislostí na skupině. Podskupina ve školní třídě může vzniknout jako pracovní 

skupina za účelem splnění nějakého úkolu. Po splnění úkolu zpravidla zaniká. Může ale 

vzniknout i z důvodu intenzivního kontaktu. 

   Pro skupinu je charakteristická spolupráce a soutěž, která naplňuje nejen cíle skupiny, ale i 

cíle jednotlivce. Pokud by cíle skupiny a cíle jednotlivce byly v rozporu, skupina by se 

rozpadla. Proto musí být zachována jistá integrace cílů skupiny a cílů jednotlivce. 

  Dalším podstatným rysem skupiny je styl vedení. Vedení je důležité k dosahování cílů, ke 

koordinaci skupiny a usměrňování aktivit jedince. Podle stylu vedení je řízení ve skupině 

pověřen vůdce, nebo je řízení rozděleno mezi členy skupiny. 
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4. STRUKTURA ŠKOLNÍ TŘÍDY 

   Každá třída má svou specifickou strukturu. Z hlediska pedagogického lze na školní třídu 

nahlížet ze dvou úhlů: 

1) Organizační struktura (vnější) 

   Třída je součástí školy a tím i celého vzdělávacího systému. Je náhodně sloučenou skupinou 

dětí z různého společenského prostředí, s různou vzdělanostní úrovní, na které jsou kladeny 

zpravidla stejné nároky. I když se třída může jevit jako nediferencovaná, učitelé však třídu 

diferencují, a to především počáteční selekcí žáků např. testy školní úspěšnosti, anebo 

skupinovým vyučováním, kdy učitel např. podle úrovně psaní a čtení rozdělí děti do několika 

skupin. 

   Můžeme tedy rozlišit tři hlavní typy organizační struktury školní třídy: 

a) třídy homogenní 

b) třídy heterogenní, kde se pracuje frontálním způsobem 

c) třídy heterogenní, kde se pracuje s poměrně vyrovnanými skupinami a kde učitel může 

část hodiny pracovat frontálně (Prokop 1996, str. 35) 

2) Sociální struktura (vnitřní) 

„Sociální struktura staví na tom, že třída je poměrně autonomní sociální organismus, který se 

rozvíjí a mění podle vlastních pravidel“ (Prokop 1996, str. 35). Ve třídě se spontánně objevují 

sociální role, jako jsou vůdcové, hvězdy a poddaní. Můžeme tedy předpokládat, že struktura 

ve třídě vytváří sociální role a sociální role vytvářejí strukturu třídy. 

4.1 ROLE ŽÁKA VE TŘÍDĚ 

   „Role je souborem specifického, skupinou očekávané chování, určeného zvláštními 

normami a souvisejícího se specifickými úkoly jedince“ (Hrabal 2002, str. 14). Dítě má ve 

škole hned několik rolí, roli žáka ve vztahu ke škole, roli spolužáka ve vztahu k ostatním 

členům třídy a pak také roli podle pozice ve třídě jako např. roli vůdce, nebo naopak roli 

outsidera. Zvládnutí role spolužáka je projevem sociální úspěšnosti ve škole, naopak 

nezvládnutí role může dítě negativně ovlivnit v dalších mezilidských vztazích. 
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4.2 POZICE ŽÁKA VE TŘÍDĚ 

   Pozici žáka ve třídě určuje především struktura a dynamika třídy jako skupiny a dále rovněž 

pozice závisí na individuálních charakteristikách a dispozicích jednotlivých žáků. Pozice žáka 

není stálá, mění se s vývojem a poznáváním ostatních členů skupiny – spolužáků. Jelikož 

školní třída má jak svou formální i neformální strukturu, mohou být i pozice různé. Zatímco 

pozici žáka formální skupiny určuje především učitel, a to na základě prospěchu, v neformální 

struktuře skupiny pozici jednotlivce určují vliv, obliba a míra sympatií jednotlivce. 

Fenoménem dnešní doby mezi žáky je určování pozice podle sociálního statusu dítěte a jeho 

rodiny. 

   Pozice ve třídě působí na psychický rozvoj každého žáka, má vliv na jeho hodnocení 

ostatními spolužáky i vliv na sebehodnocení. 

   Existují tři významné kategorie pozic žáka a spolužáka, které na sobě nejsou závislé a které 

se navzájem posilují nebo oslabují: 

 pozice a systém pozic podle kompetence, především podle školní výkonnosti a 

zdatnosti 

 pozice a systém pozic podle vlivu, tj. podle podílu na řízení interakce ve skupině a 

skupiny vůbec 

 pozice podle obliby, podle stupně citového přijetí spolužáka (Hrabal 2002). 

4.2.1 KOMPETENCE 

   Kompetence, nebo-li výkonnost s pozicí žáka ve třídě úzce souvisí. Nejvýraznějším 

ukazatelem školní kompetence je klasifikace či jiné hodnocení žáka. Známky jsou jasným 

ukazatelem pozice žáka ve formální struktuře třídy. Postavení žáka ve formální skupině podle 

hodnocení učitele se odráží i v postavení žáka ve struktuře neformální skupiny převážně však 

mladších žáků. Naopak žáci staršího školního věku a středoškoláci pozici žáka hodnotí podle 

reálného výkonu a nadměrná učební aktivita je spíše ke ztrátě obliby a vlivu. 

   Školní kompetenci konkurují kompetence mimoškolní. Především zdatnost (třídy 

orientované na sport), nebo umělecké výkony. Neškolní komponenty kompetence by neměly 

ohrozit plnění základních funkcí školy. 
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4.2.2 VLIV 

   Pozice podle vlivu vyjadřuje, v jakém rozsahu žák ovlivňuje interakci a činnost spolužáků i 

třídy jako celku (Hrabal 2002, str. 58). Rovněž ale třída jako celek vyvíjí vliv, nebo tlak na 

žáka v určité pozici. Sílu tlaku na jedince je možno určit podle soudružnosti nebo i atraktivity 

celé skupiny.  

  Pozice podle vlivu souvisí s rolí žáka ve třídě. Pokud bychom chtěli poznat mocenskou 

strukturu třídy, je třeba charakterizovat pozice jejich nejdůležitějších členů. 

   Pozici podle vlivu ve třídě je možno zjistit sociometrickým měřením, kdy žák hodnotí na 

stupnici 1 - 5 sílu vlivu ostatních členů třídy. Přímý dotaz na vliv je možné zjišťovat např. při 

volbě spojené s určitou aktivitou třídy. Různorodost činitelů na vliv žáka ve třídě Hrabal 

vymezuje ve třech kategoriích: 

a) Zdatnost a kompetence v těch směrech, které třída přijala jako své hlavní hodnoty. Jde 

především o kompetence a výkon, kdy se úspěšný žák stává identifikačním vzorem 

nebo modelem pro nápodobu. Úspěšný žák ale může u ostatních čelenů třídy vyvolat 

rivalitu či agresi. Kompetentním se stává i ten žák, který chce-li a může-li, dokáže 

ostatním pomoci skutkem či poskytnout radu. 

b) Moc, která úzce souvisí s vedoucí pozicí. Moc, tzv. legitimní moc má ve formální 

struktuře třídy učitel. Moc vůdců neformální struktury třídy vychází především 

z pozice a role žáka a z prosazování skupinového mínění a cílů skupiny. 

c) Motivace k ovlivňování členů skupiny -  je závislá od sociálních schopností a 

dovedností jedince. Podle Hrabala jde o potřebu sebeprosazení, potřebu ovlivňovat a 

regulovat. 

 

4.2.3 OBLIBA 

   Pozice podle obliby znamená citové přijetí či odmítnutí žáka ostatními členy skupiny a 

podle Hrabala (2002) vyjadřuje, je-li žák skupinou považován za sympatického, populárního, 

přitažlivého. Obliba je vykazována intenzitou a počtem interpersonálních vztahů směřujících 
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od členů skupiny k jedinci a můžeme ji zjistit stejnými metodami jako pozici podle vlivu, tedy 

sociometrickým měřením.  

   Nejvíce sympatičtí bývají označováni jedinci veselí a radostní, naopak nejméně oblíbeni 

jedinci bývají depresivní až agresivní. Zdrojem sympatičnosti jsou kompetence, prestiž, 

zdatnost, schopnost sdružovat se, vstupovat do sociálních kontaktů. 

   Sympatie narůstají také kontaktem, takže pevnějším vztah mívají žáci v jedné lavici (pokud 

si svá místa dobrovolně zvolili) a žáci se stejnými zájmy a koníčky. Dlouhodobý kontakt 

s jedním žákem může vést i k únavě a konfliktům. 

   V období dospívání bývá zdrojem sympatičnosti sexuální přitažlivost. Atraktivnímu 

spolužáku jsou ostatní schopni odpustit i charakterové nedostatky, a naopak neatraktivnímu je 

mohou nespravedlivě připsat. Do jaké míry zastíní sexuální přitažlivost povahové dispozice 

žáka, je závislé na morální vyspělosti jedince a na pohlaví hodnotitele.  Zkreslenější bývá 

hodnocení děvčat chlapci v období puberty. 

   Kompetence a vlivu může jedinec využít k utváření obliby. Avšak kompetence a zdatnost 

může bez sociability působit negativně a vést naopak k neoblibě. Sociabilita je morální a 

sociální vyspělost odrážející se v interakcích a činnostech, a je-li žák schopen vcítit se do 

problémů spolužáků, pomoci druhým, být spravedlivý a rovnoprávný, má velkou šanci stát se 

oblíbeným. 

 

4.3 KOMBINACE DRUHŮ POZIC ŽÁKŮ 

   Strukturu nebo povahu třídy je nemožné pochopit bez určení pozice žáka ve skupině a 

rovněž bez znalosti pozice žáka je téměř nemožné pochopit jeho jednání ve skupině. Žák 

může z různých hledisek zaujímat ve skupině stejné nebo různé pozice. Současné dostupné 

výsledky diagnostik zjištění pozice žáka a rozbor příčin podle Hrabala (2002) dokazují, že se 

ve třídě často vyskytují žáci s rozdílným postavením v různých směrech jako např. žák velmi 

vlivný, ale neoblíbený nebo nevlivný, ale školsky velmi úspěšný. V následujících odstavcích 

uvádím často se vyskytující kombinace pozic podle obliby, vlivu a školního výkonu. 
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4.3.1 NEOBLÍBENÝ, NEVLIVNÝ, ŠKOLSKY MÁLO ÚSPĚŠNÝ ŽÁK 

  Tato okrajová kombinace pozic signalizuje ohrožení zdravého vývoje žáka. Pro ostatní žáky 

skupiny nemá jedinec významnou hodnotu a v důsledku toho jsou reakce jedince na ostatní 

členy skupiny neadekvátní. Agresivní projevy jedince stejně jako sebepřeceňování jsou pro 

skupinu nepřijatelné. Ostatními spolužáky, jak Hrabal (2002) uvádí, bývají charakterizováni 

výrazy „vytahuje se“, „frajer“, „vychloubá se“, „důležitý“. Podle Hrabala je ale odmítnutí 

třídou naštěstí neúplné a často pomáhá přítel nebo blízký spolužák. 

 

4.3.2 IZOLOVANÝ ŽÁK 

  „Vývojově a výchovně nebezpečná je izolace zvláště tehdy, když je prožívána subjektivně 

jako negativní stav a když není kompenzována alespoň jedním nebo lépe několika 

intenzivními pozitivními interpersonálními přátelskými vztahy“ (Hrabal 2002, str. 74). 

Izolovaný žák bývá ostatní členy skupiny označován jako neznámý či nezajímavý. Postoje 

skupiny k izolovanému jedinci bývají různé, stejně jako bývají různé příčiny izolace. Jednou 

z příčin izolace může být příchod nového žáka do třídy.  

 

4.3.3 ŽÁK VE VEDOUCÍ POZICI 

  Tato pozice bývá převážně subjektivně uspokojivá, ale zároveň při monopolním a 

dlouhodobém vedoucím postavení ve třídě hrozí nebezpečí růstu nadměrného sebevědomí 

žáka. Vedoucí pozice je rovněž do jisté míry shodou osobních charakteristik jedince 

s hodnotami a normami skupiny. „Zaujetí pozice vlivného a oblíbeného je podmíněno 

podobně jako u ostatních pozic jak skupinou, tak osobností. Proto je pozice tak důležitým 

údajem zvláště v sociálních a morálních charakteristikách žáka (Hrabal 2002, str. 75). 

 

4.3.4 VLIVNÝ, MÉNĚ OBLÍBENÝ ŽÁK 

  „Slabá převaha silného vlivu nad oblibou signalizuje zpravidla individuálně i skupinově 

přijatou a někdy i velmi příznivou variantu sociability. Vyskytuje se zvláště u efektivních 
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vůdců, kteří řídí a koordinují činnost skupiny“ (Hrabal 2002, str. 77). Jedincovu oblibu v této 

pozici snižuje požadavek dodržování norem skupiny, což může, je-li tento požadavek 

vyžadován pod tlakem a bez vnitřního přijetí u členů skupiny, vyvolat naopak vzdor. 

Nadměrné prosazování skupinových norem bez přihlédnutí k individuálním potřebám členů 

skupiny vede k rozdílům mezi vlivem a oblibou. 

 

4.3.5 OBLÍBENÝ, MÉNĚ VLIVNÝ ŽÁK 

  Žáci v této pozici normy a hodnoty třídy jako celku sice přímo nevytváří, ale do značné míry 

interpersonálními kontakty jejich tvorbu ovlivňují. Tito žáci bývají ostatními členy třídy 

označováni jako „kamarádi“, „upřímní“, „milí“, „hodní“ a to převážně proto, že mají 

předpoklady pro uspokojování potřeb druhých, umí spolupracovat a být empatičtí. Širokým 

přijetím spolužáky udržují soudržnost skupiny jako celku. 

  „V méně homogenních třídách zvláště na počátku vývoje může vyvolat vysokou oblibu a 

nevýrazný vliv také laciná konvenční laskavost v povrchních kontaktech, snaha zavděčit se a 

získat přízeň všech použitím naučených schémat verbálně a mimicky vyjadřovaného 

pochopení pro druhé“ (Hrabal 2002, str. 80). 

 

4.3.6 ŽÁK V NEVÝRAZNÉ POZICI 

  Tato podle Hrabala nejpočetnější skupina je v sociometrickém středu třídy a díky 

různorodosti a odlišnosti determinantů střední pozice nelze jasně stanovit hypotézy o hlubších 

vrstvách osobnosti. „Střední pozice“, jak odborná literatura uvádí, vývoj jedince 

bezprostředně neohrožuje, ale doporučuje učiteli využití diagnostických prostředků 

k odvrácení případného nebezpečí. 
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5. PROMĚNNÉ OVLIVŇUJÍCÍ STAV A VÝVOJ TŘÍDY 

   V následující kapitole se budu zabývat činiteli ovlivňující stav a vývoj třídy, které nejsou 

závislé na skupinové dynamice třídy, avšak jsou předpokladem pro rozdílný vývoj tříd a při 

diagnostice třídy na ně musí být brán zřetel. 

 

5.1 POČETNOST TŘÍDY 

   Podle Hrabala (2002), vytváří lepší předpoklady pro intenzivní interakci mezi učitelem a 

žáky a mezi žáky navzájem velmi malá třída v počtu do 15 -16 žáků. 

   Pro učitele má malá skupina nesporné výhody v individuálním přístupu k jednotlivci, ovšem 

pro žáky v takto malé třídě vzniká menší šance k navazování blízkých vztahů a získání 

dobrého kamaráda. Naopak ve třídě s velkým počtem žáků vzrůstá počet interpersonálních 

vztahů a prostor pro sociální učení.  

Jednota názorů na početnost třídy z výzkumů uvedených Hrabalem k tomuto tématu tedy 

neexistuje. Nesporná je pouze potřeba tříd s malým počtem u žáků vyžadujících individuální  

péči. 

5.2 KOEDUKOVANÉ A SEGREGOVANÉ TŘÍDY 

   V České republice na základních školách v naprosté většině převažuje společná školní 

výuka děvčat a chlapců. Nerovnoměrné rozmístění chlapců a děvčat můžeme pozorovat na 

středních školách např. na zdravotnických, nebo pedagogických je převaha děvčat značná. 

Segregace má své příčiny i důsledky, ale více se jí v této práci věnovat nebudu, jelikož 

zkoumaným vzorkem této práce je třída základní školy v období puberty. 

   Odlišnosti děvčat a chlapců spoluurčují směr třídy jako skupiny. Zvláště v pubertálním 

období se rozdíly prohlubují. Děvčata utváří intenzivní přátelské vztahy a chlapci se více 

prosazují ve skupinách. Pro formální strukturu třídy jsou děvčata více ukázněná a pracovitá, 

ale v neformální struktuře může mezi děvčaty vznikat agresivita ve formě např. pomluv. 

Chlapci agresivitu většinou projevují ukázkou své fyzické síly, která může přerůst až v šikanu 

slabších a odmítaných. 

    Společná výchova by hlavně měla být přínosem zdravého sociálního vývoje jedince. 
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5.3 RODINNÉ PROSTŘEDÍ ŽÁKŮ 

   Rodina, ve které dítě vyrůstá, výrazně ovlivňuje postavení dítěte jako žáka ve třídní 

skupině. Životní hodnoty a normy rodiny jsou spojeny se sociokulturním statusem rodiny a 

jejím působením na dítě se vytvářejí určité kompetence ke zvládnutí role žáka. 

 „Význam školy a hodnota školního vzdělávání se promítá do postoje rodičů, kteří je dítěti 

různým způsobem předávají. Motivace ke škole je dána především sociálně, rozvíjí se pod 

vlivem názorů a postojů rodičů (Vágnerová 1999, str. 156).  

 Podle Hrabala (2002), se ukázalo, že čím větší je počet žáků ve třídě z rodin se středním či 

vysokoškolským vzděláním se středním socioekonomickým statusem, tím je 

pravděpodobnější, že ve třídě převládnou pro-školní hodnoty. Naopak tam, kde převažuje 

počet žáků z rodin, kde rodiče nedokončili základní vzdělání, narůstá nebezpečí proti-

školního zaměření třídní skupiny. V rodinách, kde chybí smysl školního vzdělávání, se škola 

pro dítě stává zbytečnou povinností a školní úspěšnost bez základní motivace nemá pro dítě 

žádný význam.  

 Obecně lze tedy konstatovat, že rodina je specifická sociální skupina žijící svými vnitřními a 

vnějšími vztahy a pokud chce učitel dobře porozumět školní úspěšnosti i příčinám chování 

žáka je nutné rovněž porozumět struktuře dané rodiny, poznat výchovný styl, zaměstnání 

rodičů i sourozenecké poměry. Jednou z důležitých kompetencí učitele je podle Heluse (2001) 

i jeho způsobilost rozumět žákům skrze jejich rodinné prostředí a vstupovat s jejich rodiči 

v kontakt. 

5.4 VĚK ŽÁKŮ 

 Různá věková období dítěte se výrazně promítají do struktury a dynamiky třídy jako skupiny 

i do postavení dítěte ve skupině. S vývojem a socializací jedince se mění vývoj 

interpersonálních vztahů mezi žáky, vztah žáků ke skupině i vztah třídy jako skupiny 

k jednotlivci a učiteli. 

 Vstupní dispozice žáků a jejich pozdější vývojové změny ovlivňují vývoj a stav třídy. 

V různých vývojových etapách jednotlivce i skupiny hovoříme o vzájemném ovlivňování a 

působení žáka na třídu a třídy na žáka. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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1. VYMEZENÍ VÝZKUMNÉ PROBLEMATIKY 

1.1 CÍL VÝZKUMU 

   Praktická část bakalářské práce vychází z teoretického předpokladu, že školní hodnocení 

může ovlivňovat pozici žáka ve třídě. Cílem výzkumu je ověřit, zda školní hodnocení na 

základní škole má určitý vztah k oblibě a vlivu žáka ve třídě. 

   Na tomto základě byl stanoven předpoklad: 

Existuje souvislost mezi pozicí žáka ve třídě a školním hodnocením. 

 

1.2 POUŽITÁ METODA VÝZKUMU 

   K výzkumu byl použit Hrabalův sociometricko-ratingový dotazník SO-RA-D. Tato metoda 

se používá k získání a analýze údajů z hlediska skupiny a rovněž z hlediska pozice 

jednotlivých členů ve skupině. Dotazník slouží jako nástroj ke zjištění vzájemných interakcí a 

vztahů v malých sociálních skupinách, a je vytvořen tak, že se táže všech členů skupiny na 

míru vlivu a obliby jednotlivých členů, přičemž je vynecháno sebehodnocení. 

   Vlastní zadávání dotazníků má specifická pravidla a je rozděleno do několika etap: 

a) Nadiktovat seznam všech žáků třídy podle třídní knihy (nejprve jména chlapců, 

potom děvčat). 

b) Položit otázku po vlivu žáků ve třídě, srozumitelně vysvětlit obsah pojmu a 

napsat na tabuli pětibodovou stupnici. 

Škála vlivu: 

1 „ nejvlivnější žák třídy“ 

2 „ patří mezi několik nejvlivnějších“ 

3 „ má průměrný vliv jak většina žáků“ 

4 „má slabý vliv“ 

5 „nemá žádný, nebo téměř žádný vliv“ 
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c) Položit otázku vzájemných sympatií. 

Škála obliby: 

1 „velmi sympatický“ 

2 „sympatický“ 

3 „ani sympatický, ani nesympatický“ 

4 „spíše nesympatický“ 

5 „nesympatický“ 

 

d) Dotaz na odůvodnění sympatií. 

V této etapě jsou žáci vyzváni k volné verbální charakteristice a „odůvodnění“ 

svých sympatií či antipatií k ostatním spolužákům.  

 

1.3 ZPRACOVÁNÍ ZÍSKANÝCH ÚDAJŮ 

   V dostupné odborné literatuře je návod k zadávání dotazníku velmi podrobně popsán (např. 

Hrabal 2002). Ukládání, zpracování a interpretaci získaných dat je možno dohledat v příručce 

SORAD.  

   Získaná data z dotazníků byla zpracována pomocí specificky vytvořeného počítačového 

programu pro dotazníky SORAD. Manuál programu popisuje jednotlivé kroky k získání 

výstupních informací. 

   Nejprve je třeba vytvořit typ skupiny a celkový počet členů skupiny. Data není třeba nijak 

kódovat, z papírové podoby se zadají do podoby elektronické. Po uložení dat program 

nabídne celkový přehled jednotlivých skupinových indexů a pořadí jednotlivců skupiny. 

Vyhodnocenými veličinami jsou vliv, obliba, náklonnost a ovlivnitelnost (poslední dvě 

veličiny nejsou předmětem tohoto výzkumu a dále si jimi nebudu zabývat). Výstupní data 

mají podobu numerickou a grafickou. 
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1.4 POPIS ZKOUMANÉHO VZORKU 

   Výzkum proběhl ve školním roce 2012/2013 v šesté třídě mimopražské základní školy. 

Sběr výzkumných dat byl proveden v lednu 2013.  

   Zkoumaný vzorek tvořilo celkem 16 žáků ve věku 11 – 13 let, z toho bylo: 

 9 chlapců 

 7 dívek 

Dotazníky vyplnilo celkem: 

 14 žáků 

  Z důvodu nepřítomnosti se 2 žáci vyplňování neúčastnili. 

Celková účast: 

 87,50%  (14/16) 

Všichni byli obeznámeni s účelem výzkumu a s tím, že data nebudou nikterak zneužita. 
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2. VÝSLEDKY VÝZKUMU A JEJICH INTERPRETACE 

2.1 CELKOVÝ PŘEHLED VŠECH INDEXŮ 

Index vlivu 

   Vlivný je ten, jehož názory a chováním se řídí ostatní ve skupině. Výše hodnoty indexu 

vlivu jedince koreluje s mírou, jakou se daný člen skupiny přímo podílí na dění ve skupině, 

jak toto dění reguluje a jakou má možnost zasahovat do vzájemných interakcí mezi ostatními. 

   Organizační efektivita špiček skupiny v oblasti vlivu nemusí být nutně vždy optimální či 

efektivní, a jedním z faktorů, které mají na vysoký index vlivu dopad je, že vlivní jedinci se 

dokáží lépe sociálně prosadit a nezřídka též disponují také vyšší dovedností v této oblasti. 

   Vlivný jedinec se může stát identifikačním vzorem, a to buď kladným, který ostatní 

napodobují (tzv. modelem) nebo záporným projevujícím se v podobě soupeření a rivality. 

Méně vlivní jedinci mají tedy tendenci přizpůsobit se postojům a názorům modelů, což jim 

dává při diskusi a následném hlasování výhodu. 

Index obliby 

   Index obliby ukazuje, do jaké míry je jedinec v dané skupině oblíbený. Pozadí tohoto 

indexu vychází z úrovně dyadických vztahů ve skupině a je silně závislý na preferencích 

jednotlivých jedinců. Ten, kdo je u někoho z nějakého důvodu oblíben může být u někoho 

jiného ze stejného důvodu naopak velmi neoblíben. 

   Zdrojem sympatií může být obdiv k silnému, spěšnému a kompetentnímu jedinci, 

očekávaná nebo obdržená podpora či pomoc v různých oblastech a v neposlední řadě též 

oboustrannost a vzájemnost tohoto pozitivního vztahu. 

   Stejně jako u indexu vlivu je obliba závislá na sociálních kompetencích jedince. Mimo 

osobnostní a sociální faktory je obliba ovlivněna též „povrchnějšími“ faktory, jakými je 

například fyzický vzhled, a to včetně stylu oblékání a v případě vztahu mezi dvěma pohlavími 

pak samozřejmě sexuální přitažlivost. (Sociometrie.cz) 
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Tabulka č. 1 Přehled všech indexů 

 Jméno Vliv Obliba Náklonnost Ovlivnitelnost Celkové 

hodnocení 

1 VB 3.308 10/14  3.000 9/15  2.933 8/9  3.067 7/11  1.103 8/16  

2 ŠK 2.462 4/14  2.077 5/15  2.333 2/9  3.267 9/11  1.185 11/16  

3 LXQ 3.929 14/14  3.500 15/15  - -  - -  1.122 9/16  

4 VN 3.538 13/14  3.231 11/15  2.267 1/9  2.400 1/11  1.095 7/16  

5 KP 2.692 6/14  1.846 3/15  2.867 7/9  2.533 2/11  1.458 14/16  

6 VR 3.357 11/14  3.357 13/15  - -  - -  1.000 5/16  

7 MŠ 1 2.615 5/14  1.923 4/15  2.800 6/9  2.667 4/11  1.360 13/16  

8 MŠ 2 3.000 7/14  3.308 12/15  2.333 2/9  2.600 3/11  0.907 1/16  

9 DV 3.462 12/14  3.077 10/15  2.733 5/9  2.400 1/11  1.125 10/16  

10 LB 3.154 8/14  3.462 14/15  2.600 4/9  2.800 5/11  0.911 2/16  

11 LH 2.615 5/14  2.692 7/15  3.133 9/9  3.267 9/11  0.971 4/16  

12 JCH 2.000 2/14  1.308 2/15  2.867 7/9  3.333 10/11  1.529 15/16  

13 PL 2.231 3/14  2.308 6/15  2.333 2/9  3.533 11/11  0.967 3/16  

14 MM 3.231 9/14  2.692 7/15  2.467 3/9  3.000 6/11  1.200 12/16  

15 VM 1.923 1/14  1.231 1/15  2.267 1/9  3.133 8/11  1.563 16/16  

16 MZ 3.000 7/14  2.769 8/15  2.733 5/9  2.800 5/11  1.083 6/16  
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Tabulka č. 2 Pořadí jednotlivců podle vlivu a obliby 

 

 Vliv # Obliba # Náklonnost # Ovlivnitelnost # Celkové 

hodnocení 

1 VM 1 VM 1 # 1 VN 1 MŠ 2 

2 JCH 2 JCH 1 VM 1 DV 2 LB 

3 PL 3 KP 2 ŠK  KP 3 PL 

4 ŠK 4 MŠ 1 2 MŠ 2 3 MŠ 2 4 LH 

5 MŠ 1 5 ŠK 2 PL 4 MŠ 1 5 VR 

5 LH 6 PL 3 MM 5 LB 6 MZ 

6 KP 7 LH 4 LB 5 MZ 7 VN 

7 MŠ 2 7 MM 5 DV 6 MM 8 VB 

7 MZ 8 MZ 5 MZ 7 VB 9 LXO 

8 LB 9 VB 6 MŠ 1 8 VM 10 DV 

9 MM 10 DV 7 KP 9 ŠB 11 ŠB 

10 VB 11 VN 7 JCH 9 LH 12 MM 

11 VR 12 MŠ 2 8 VB 10 JCH 13 MŠ 1 

12 DV 13 VR 9 LH 11 PL 14 KP 

13 VN 14 LB - LXO - LXO 15 JCH 

14 LXO 15 LXO - VR - VR 16 VM 
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2.2 PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH ŽÁKŮ 

Ukazatelem prospěchu je průměrný prospěch žáka v pololetí školního roku 2012/2013. 

Přehled vlivu, obliby, prospěchu a celkového pořadí dle průměrného prospěchu žáka. 

 

Tabulka č. 3 

 Jméno Pořadí 

vlivu 

Pořadí 

obliby 

Průměrný 

prospěch 

Pořadí  

prospěchu 

1 VB 11 6 1,67 8 

2 ŠK 4 2 1,20 3 

3 LXQ 15 - 2,13 15 

4 VN 14 7 2,13 16 

5 KP 7 2 1,27 4 

6 VR 12 9 1,67 10 

7 MŠ 1 5 2 1,53 7 

8 MŠ 2 7 8 1,80 12 

9 DV 13 7 1,93 13 

10 LB 9 - 2,00 14 

11 LH 6 4 1,67 9 

12 JCH 2 1 1,13 2 

13 PL 3 3 1,33 5 

14 MM 10 5 1,53 6 

15 VM 1 1 1,07 1 

16 MZ 7 5 1,67 11 
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2. 3 SKUPINOVÉ INDEXY 

Tabulka č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ORBITÁLNÍ SOCIOGRAMY VLIVU A OBLIBY 

   Orbitální sociogramy jsou grafickým znázorněním vzájemných voleb jednotlivců ve 

skupině. Skládá ze soustavy soustředných kružnic, bodů ležících na jednotlivých kružnicích a 

spojnic mezi těmito body.  

Každá kružnice je označena číslovkou znázorňující počet daných voleb, které jedinci na ní 

získali. Kružnice s vyšším číslem leží blíže středu; na okraji jsou tedy kružnice s nejmenším 

počtem daných voleb. Body na kružnicích znázorňují jednotlivé členy skupiny. Která číselná 

hodnota patří kterému členovi, je patrné z legendy. Spojnice mezi body ukazují konkrétní 

volby mezi členy. 

 

 

Hodnocení celé skupiny 

Index Vliv Obliba Náklonnost Ovlivnitelnost Celkové hodnocení 

Hodnota 2.907 2.611 2.619 2.914 1.113 

Hodnocení chlapců chlapci 

Index Vliv Obliba Náklonnost Ovlivnitelnost Celkové hodnocení 

Hodnota 2.804 2.505 2.518 2.821 1.119 

Hodnocení děvčat děvčaty 

Index Vliv Obliba Náklonnost Ovlivnitelnost Celkové hodnocení 

Hodnota 2.619 1.929 1.929 2.619 1.358 
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Pozitivní volby v oblasti vlivu 

Graf  č. 1 Vliv + 
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Negativní volby v oblasti vlivu 

Graf č. 2 Vliv – 
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Pozitivní volby v oblasti sympatií 

Graf č. 3 Sympatie + 
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Negativní volby v oblasti sympatií 

Graf č. 4 Sympatie – 
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ZÁVĚR 

   Cílem této bakalářské práce bylo ověřit, zda školní hodnocení na vybrané třídě základní 

školy má určitý vztah k oblibě a vlivu žáka ve třídě, za předpokladu existence souvislost mezi 

pozicí žáka ve třídě a školním hodnocením. 

   Pro vlastní výzkum byl zvolen sociometrický dotazník, jehož výsledné údaje umožnily 

nahlédnout do vztahů mezi žáky a jejich pozicí ve třídě. Výsledky číselných hodnocení jsou 

vyjádřeny kvantitativně, díky nim byly získány indexy vlivu a obliby. 

   Kombinací indexů vlivu a obliby byl získán rovněž přehled o celkovém postavení žáka ve 

třídě, o jeho pozici. 

   K výzkumu byl použit také celkový prospěchový průměr žáků z pololetního vysvědčení 

školního roku 2012/2013. Získaná data platí především pro mnou zkoumané soubory. 

   Na základě výsledků výzkumu byl potvrzen předpoklad existence souvislosti mezi pozicí 

žáka ve třídě a školním hodnocením. 

   Z výsledků výzkumů v tabulce č. 3 jednoznačně vyplývá, že mezi nejoblíbenější žáky ve 

třídě patří ve většině případů žáci s velmi dobrým prospěchem. Žáci nejméně školsky úspěšní 

byli ostatními členy skupiny hodnoceni rovněž jako nejméně vlivnými a nejméně oblíbenými. 
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