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ABSTRAKT:

V rámci této práce jsme zjišťovali, jak ovlivňuje etická výchova chování žáků a 

sociální klima třídy. Ke zjišťování výsledků jsme použili smíšenou kvantitativně-

kvalitativní metodologii. V kvantitativní části jsme realizovali výzkum pomocí přirozeného 

experimentu s jednou sledovanou nezávisle proměnou, kterou byl program etické výchovy 

aplikovaný po dobu jednoho roku mezi žáky základních a středních škol. Sledovanými 

závisle proměnnými byly u žáků: míra prosociálního chování, míra úzkostnosti a míra 

behaviorálních problémů, ve skupině: kvalita sociálního klimatu a míra důvěry. 

V kvalitativní části jsme se snažili sledovat jak a na základě čeho, žáci a učitelé vnímají 

etickou výchovu. Použité metody sběru dat byly: nominační technika, dotazník O tvých 

spolužácích, dotazník O tvých pocitech, dotazník CES, dotazník SDQ. V kvalitativní části 

jsme použili dotazník s otevřenou otázkou: Co mi etická výchova dala a co vzala? 

Domníváme se, že výzkum můžeme uzavřít předpokladem, že v kvantitativní části 

došlo minimálně v rámci našeho výzkumného vzorku k přijetí hypotézy, že etická výchova 

snižuje u žáků míru úzkostnosti a dalších emocionálních symptomů, a že obsah výuky vede 

žáky k většímu zaujetí prací a ke snížení nepozornosti. Můžeme se také domnívat, že na 

základě vykázaných výsledků došlo k částečnému potvrzení hypotézy o vlivu etické 

výchovy na rozvoj některých prosociálních dovedností. V kvalitativní části se můžeme na 

základě výsledků domnívat, že žáci a učitelé vnímají a hodnotí výuku etické výchovy na 

základě zajímavosti obsahu, prožívaných emocí, naplněných či nenaplněných potřeb, 

ovlivnění identity a kognitivního vhledu. Závěrem práce je návrh inovace etické výchovy o

eticko – reflexivní přístup.

KLÍČOVÁ SLOVA: etická výchova, výchovný styl, etická ctnost, sociální kompetence, 

prosociálnost
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the Czech Republic

AUTHOR:
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DEPARTMENT:
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ABSTRACT:

In this work we have been researching how Ethic Education influences the pupils 

behaviour and the social climate in the classroom. For this research we have used a mixed 

quantitative and a qualitative methodology. In the quantitative part we have realized our

research through the natural experiment with one observed independent variable which 

applicated the programme of Ethic Education for basic school pupils and secondary school 

students in a period of one year. We have observed these dependant variables of pupils 

behaviour: the amount of the prosocial behavior, the amount of anxiety and the amount of 

the behavioural problems. In a group we have observed: the quality of the social climate 

and the amount of the trust. In the qualitative part we have tried to examine how pupils and 

teachers perceive Ethic Education and what principles they use for it. We have used these 

methods of collecting information: a nomination technigue, a questionary About Your 

Fellowstudents, a questionary About Your Emotions, a questionary CES, a questionary 

SDQ. In the qualitative part we have used a questionary with this open question: What has 

Ethic Education taken from me and given to me?

We think that we can make a conclusion about this research that in the quantitative 

part the hypothese proved that Ethic Education reduces the amount of the anxiety  and the 

other emocional aspects within the pupils behaviour and that the subject of the ethic 

education can increase the pupils interest in work and it can reduce the pupils carelessness. 

We suppose, based on the founded results, that the partial hypothese about the Ethic 

Education influence for some prosocial skills has been proved. In the quantitative part, 

based on the results, we can suppose that pupils and the teachers perceive and evaluate 

Ethic Education according to the interesting contents, emotions, satisfaction  or 

unsatisfaction of their needs, the influence of their identity and of the cognititive view. In 
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the end of this work we suggest the inovation of Ethic Education in the ethic-reflexive 

approach.

KEY WORDS: Ethic Education, educational style, ethic virtue, social competence, 

prosociality.
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Úvod

Když mi na konci školního roku 2012/2013 maturovala moje další třída, připravila 

mně překvapení ve formě malířské výzdoby mého kabinetu, která má vysokou uměleckou, 

ale pro mě i emocionální úroveň. Nad mým stolem se objevily barevné dlaně každého 

studenta a uprostřed ozdobným písmem namalovaný citát, který zní: „Bože, dej mi sílu,

abych změnil věci, které změnit mohu. Dej mi trpělivost, abych snášel věci, které změnit 

nemohu. A moudrost, abych obojí od sebe odlišil.“ (Friedrich Oettinger). Nad tímto 

citátem již měsíc medituji a docházím k tomu, že jaksi vyjadřuje i proces implementace 

etické výchovy v České republice. Často se snažíme měnit věci, které změnit nemůžeme a 

naopak ke změně věcí, které bychom změnit mohli, odvahu nemáme. Co udělat proto, 

abychom se obojí učili rozeznávat? Pro mě jedním z nástrojů k tomuto cíli je sepsání této 

práce. Osobně ji beru jako reflexi všeho dění, kterého jsem se mohl od roku 1999 aktivně 

účastnit. To je zároveň také motivací k jejímu sepsání.

K čemu bych chtěl v práci dojít? Prvním cílem je popis dosavadního stavu

implementace etické výchovy jako samostatného doplňujícího oboru. Druhým cílem, který 

s předchozím souvisí, je hledat a popsat další koncepce etické výchovy nejen v českém 

prostředí, ale především v zahraničí. Třetím cílem je pokusit se na základě smíšené 

kvantitativně-kvalitativní metodologie zachytit vliv etické výchovy jako doplňujícího 

vzdělávacího oboru na osobnost žáků a klima ve třídě. Čtvrtým cílem bude navrhnout 

některé inovace etické výchovy, ke kterým mě přivede osobní reflexe dosavadního 

procesu, závěry provedeného výzkumu, teorie odborníků v oboru a inspirativní názory

běžných učitelů – praktiků a jejich žáků.

Jak tedy budu v práci postupovat? Práci rozdělím do tří základních částí: teoretické, 

empirické a inovativní. V teoretické části se budu postupně zabývat výchovnou funkcí 

školy, osobností učitele, kompetencemi žáka, výukou etické výchovy v zahraničí, 

procesem implementace etické výchovy jako doplňujícího vzdělávacího oboru v českém 

školství a nezapomenu rovněž na aspekty lidského vývoje, které mohou mít souvislosti 

s výukou etické výchovy. V empirické části budu postupovat podle klasické osnovy od 

definování problémů, přes vymezení hypotéz, výzkumného vzorku a metod k prezentaci 

výsledků a následné diskuzi. Přiznám se, že velkou neznámou pro mě zůstává inovativní 

část. Chci se zbavit zbytečných apriorních předsudků, což bude samozřejmě velmi těžké. 

Chci se také postavit do role kritického revizora procesu implementace etické výchovy, 
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což vzhledem k mé zangažovanosti na tématu bude stát hodně úsilí a sebereflexe. Velmi 

rád se dívám dopředu a proto také tuto svoji práci beru jako nástroj k další diskusi, protože 

jedině pravdivý a laskavý dialog může lidi v dané oblasti posouvat dále, o čemž jsem 

z hloubi srdce přesvědčen.

K tématu etické výchovy jsem se dostal svým způsobem nahodile během svého

vysokoškolského studia. Tato nahodilost mi ukázala, že člověk s chutí a elánem může dělat 

i věci, které se mu na první pohled zdály až odpudivé a nepřijatelné. Dnes si zpětně 

uvědomuji, že tento můj postoj byl způsoben strachem a obavami, protože etická výchova 

předpokládá celého člověka a klade na něj velké požadavky. Etickou výchovu totiž nejde 

primárně učit, ona se musí především žít. Proto R. Roche mluví o etica viva – živé či žité 

etice. Ano, etickou výchovu je nutné žít, protože naše stále transformující se společnost ji 

potřebuje jako sůl. Je nutné, aby se slušné chování stalo to, co je normální a běžné. A k této 

obrodě, ve kterou věřím, mohou přispět i ostrůvky pozitivní deviace, které se také díky 

implementaci etické výchovy podařilo v české společnosti vytvořit a s nadějí věřím, že se 

bude i dařit dále vytvářet.     
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Teoretická část

1. Výchovná funkce školy

Slovo škola ve svém původním latinském a řeckém významu podle Českého 

etymologického slovníku (Rejzek, 2001) znamená odpočinek, zábavu a volný čas. 

Znamená to, že mladí lidé v dřívějších dobách museli především pracovat, ve středověku 

také se v klášterech, při kterých vznikaly v rané scholastice první školy, modlit, a teprve ve 

svém volném čase se mohli vzdělávat. Díky této výjimečnosti zaujímali ke vzdělání 

pravděpodobně odpovídající postoj. Edukace ve škole nebyla samozřejmostí a rutinou, tak 

jak je tomu v naší společnosti často dnes. To ilustruje moji zkušenost z hodiny 

společenských věd, kdy po vysvětlení původního významu slova škola se ozval žák 

s otázkou: „A kdy se to tak zvrhlo?“ Podle výzkumů (Macek, 1999) hodnotí žáci vlastní 

práci a atmosféru ve škole jako takovou, že nikdo na sebe nebere velkou zodpovědnost ani 

za školní prostředí, ani za vyučování. Dále si žáci nepřisuzují velkou aktivitu ve škole a 

nehodnotí pozitivně ani svoji schopnost spolupracovat.

Pedagogický slovník definuje školu jako společenskou instituci, jejíž funkcí je 

poskytovat vzdělání žákům příslušných věkových skupin v organizovaných formách podle 

určitých vzdělávacích programů (Průcha, 2003). V dnešní době, vzhledem k měnící se 

společnosti, plní škola, na rozdíl od dřívějších dob celou řadu funkcí. Mezi základní patří 

funkce personalizační, kvalifikační, socializační a integrační (Havlík, 1996). Skrze funkci 

personalizační se snaží škola formovat identitu každého žáka a snaží se ho vést 

k samostatnému jednání. Kvalifikační funkce představuje penzum vědomostí a dovedností,

které využije žák ve své pozdější pracovní roli. Socializační funkcí se snaží pedagogové 

formovat u žáků způsoby chování, díky kterým by se mohli plnohodnotně začlenit do 

společnosti, ve které žijí. Skrze funkci integrační připravuje škola žáka pro politicko-

veřejnou činnost. Žáci se učí znát politický a právní řád své země a jsou vedeni ke zdravě 

kritickému přístupu (jedná se jak o přehodnocování, tak o akceptaci) v této oblasti. I 

přesto, že výchovná funkce školy zde není explicitně zmíněna, můžeme se domnívat, že je 

implicitně obsažena především v socializační roli. Ovšem i do ostatních uvedených funkcí

školy výchova alespoň částečně patří. Dá se tedy říci, že výchova by měla prostupovat 

celou školou a jejím působením nejen na žáky, ale i další subjekty školní edukace

(pedagogy, ostatní zaměstnance školy, rodiče).
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Výchovu můžeme v nejobecnějším pojetí vymezit jako činnost, která ve společnosti 

zajišťuje předávání výdobytků lidského ducha z generace na generaci (Průcha, 2000). 

Můžeme tedy usuzovat, že výchova patří mezi hlavní složky socializace. Na rozdíl od 

socializace se ovšem jedná o proces záměrného působení na osobnost člověka s cílem 

dosáhnout pozitivních změn v jejím vývoji (Průcha, 2003). Jedná se tedy o formování 

osobnosti jedince v celé řadě oblastí jako je například sféra mravní, rozumová, sociálně-

dovednostní, umělecká atd. Podle Knotové (2004) můžeme výchovu v souladu 

s dokumenty vzdělávací politiky Evropské unie definovat jako proces optimálního rozvoje 

osobnosti a kultivace sociálních vztahů s praktickým osvojováním si sociálních 

dovedností.

Podle Pelikána (1993) můžeme různá pojetí výchovy shrnout do tří základních 

skupin. První skupina definic výchovy akcentuje roli pedagoga, nebo pedagogické instituce 

v ovlivňování vychovávaného jedince. Podstatou tohoto přístupu je působení edukovaných 

dospělých jedinců na žáky s cílem adaptovat je na vytvořené normy společnosti. Druhá 

skupina definic do středu zájmu výchovy klade osobnost žáka, který je chápán jako subjekt 

vlastního formování. Třetí skupina definic zdůrazňuje interakci mezi pedagogem a žákem. 

Výchova je tedy vztah mezi žákem a vychovávajícím, který je na jedné straně určován 

výchovnými cíli a na druhé straně situací obou subjektů – jejich schopnostmi, vlastnostmi, 

motivy, potřebami a možnostmi (Švec, 2004). Výchova v tomto přístupu může být chápána 

jako činnost, při které dochází k dobrovolnému předávání hodnot, postojů a názorů, které 

jsou společensky žádoucí a přijatelné. Toto pojetí se jeví jako hlavní východisko koncepce 

etické výchovy ve formě doplňujícího vzdělávacího oboru. 

Zajímavý postřeh přináší Zelina (2004), jeden ze spoluautorů základního 

slovenského vzdělávacího dokumentu Milénium, který tvrdí, že výchova staví cestu 

k tomu, aby byl člověk šťastný a je nutné přijmout skutečnost, že v edukačním procesu je 

důležitější než vzdělávání. Vzhledem k přístupu některých učitelů v českých školách, které 

mohu popsat na základě zkušeností z celé řady workshopů, je to myšlenka provokativní a 

revoluční. Podle Podmanického (2004) není příprava člověka na život a jeho osobní 

kultivace jenom záležitostí získání určitého množství vědomostí, ale uskutečňuje se 

především skrze výchovu a sebevýchovu. Cílem výchovy ve škole by proto měla být snaha 

pomoci žákovi hledat a objevovat životní smysl, ne mu ho hotový předkládat, jak by se 

mohlo stát skrze absolutizaci předávaných vědomostí, byť vycházejících z vědeckých 

teorií. 



13

Podle Střelce (2005) je jedním z univerzálních a determinujících vlivů, které 

prolínají výchovné působení školy humanizující tendence. Příčiny tohoto jevu vycházejí 

z charakteristik současné doby jako je: vyhrocování rozporů a problémů, které ohrožují 

člověka a vedou k zásadním změnám v pojetí smyslu života; narůstající nebezpečí 

ohrožení lidstva různými typy katastrof (sociální, ekologické atd.); zvětšujícími se 

sociálními nerovnostmi, kdy na jedné straně dochází k nadbytku a plýtvání a na druhé 

straně k nedostatku, chudobě a vyvržení na okraj globální společnosti; šířením násilí, 

intolerance a sociálního napětí v důsledku nezaměstnanosti a dalších společenských jevů; 

honbou za ekonomickým ziskem, který se stává prioritou pro jedince i celou společnost a 

vede k egoismu. Podle Skalkové (1993) v centru nového humanizmu je osobnost jako 

celek, její potenciality k rozvoji a její vnitřní hodnoty, mezi které patří: solidarita, vědomí 

globálnosti centrálních problémů, lidská důstojnost, schopnost lidské participace a empatie, 

tvořivost a iniciativa, potřeba sociální spravedlnosti a obecně tendence k prosociálním 

typům chování.

Jak uvádí Rimbert (2004), není výchovy bez morálky a antropologie. Výchova 

znamená směřování k ideálu, ale to není možné bez toho, aby lidé věděli a chápali kdo 

jsou. Tuto teorii podporuje rovněž Pelikán (1995), který tvrdí, že při hledání východisek 

výchovy je užitečné hledat odpověď na základní otázku o podstatě člověka a jeho poslání.

Mravní výchova by se měla stát jádrem výchovy, jejímž výsledkem by měla být skutečná 

vychovanost člověka. Bez morálky je i sebevíce vzdělaný člověk neúplnou existencí (Jůva, 

1997). Výzkumy Rimberta (2004) o vztahu vědomostí a mravních postojů se jeví jako 

zajímavé. Zatímco úroveň občanských vědomostí (především oblast práva) se zvýšila

během středoškolské docházky z 53% úspěšnosti na 84%, u mravních postojů můžeme 

sledovat trend opačný. Zatímco na začátku střední školy uvádí 66% žáků, že nikdy není 

přijatelné opisovat od souseda, před maturitou to bylo 14%. Jít za školu považuje za 

nepřijatelné na začátku střední školy 91% žáků, zatímco na konci studia je to 15% a dalo 

by se pokračovat. Při tomto společensky nepříznivém trendu mě napadá, že by nám 

prospělo vrátit se k antickým kořenům systematické edukace, kdy jejím cílem byla tzv. 

kalokagathie – spojení ideálu dobra a krásy.
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2. Role učitele ve výchově žáka

Podle Průchy (2002a) je význam pojmu učitel natolik zřejmý, že v odborných 

pedagogických pracích není vůbec definován. V Pedagogickém slovníku (2003) přesto 

vysvětlení termínu učitel najdeme. Je to jeden ze základních činitelů vzdělávacího procesu, 

což znamená, že se jedná o profesionálně kvalifikovaného pedagogického pracovníka, 

který je spoluzodpověný za přípravu, řízení, organizaci a výsledky tohoto procesu. Na 

tomto místě je také dobré připomenout jednu z klasických pedagogických teorií, která říká, 

že školu dělá především učitel. Můžeme tedy vyslovit provokativní tezi, že výsledek 

výchovy ve školním věku kromě rodičů, závisí především na osobnosti učitele (Kotásek, 

2004).

V dnešní době je na učitele kladena celá řada požadavků, mezi které patří: osvojení 

si příslušného oboru, osvojení si pedagogických a psychologických poznatků, 

uskutečňování adekvátní komunikace s žáky, organizování vlastní činnosti i činnosti 

druhých (žáků, rodičů atd.), aktivní účast na společenském životě mimo školu a 

poskytování modelu zralé osobnosti (Čáp, Mareš, 2001). Švec (2004) pak uvádí, že 

účinnost učitelova výchovného působení závisí především na schopnosti sebereflexe. Jde o 

to, jak je učitel schopen zamýšlet se nad svým jednáním v interakci se žáky, jejich rodiči a 

s ostatními pedagogickými pracovníky a zaměstnanci školy. Kotásek (2004) zdůrazňuje, že 

učitelé by se měli vrátit ke své roli, která je pedagogická v původním slova smyslu tohoto 

řeckého pojmu. Paidagogos byl ten, kdo doprovázel a vedl dítě. Role učitele se tedy ani 

v dnešní moderní době nemůže omezovat na přednášení a informování, které při 

následném hodnocení často vede k sociálně nespravedlivé selekci, ale mělo by dojít 

k změření se na zážitek úspěchu každého žáka, na individuální poznání a vedení všech 

svěřených žáků. Vzhledem k měnící se situaci rodiny, by tedy i škola měla hledat 

výchovné prostředky pro usměrňování sociálního a mravního vývoje svých žáků.

Podle Podmanického (2004) jsou zvláštní požadavky kladeny na učitele výchov, 

obzvláště etické výchovy. Učitel etické výchovy by se měl snažit pochopit své žáky na 

základě zaměření se na druhé a na základě osobního zájmu o vlastní mravní rozvoj. Dále 

by měl na základě vlastního příkladu ukazovat cestu k interiorizaci hodnot jako je svoboda, 

úcta k životu a lidská důstojnost. Vzhledem k diferencovaným a složitým problémům, na 

které hledáme v etické výchově odpověď, by se měl učitel snažit na základě přijetí vlastní 

mravní zodpovědnosti, vést žáky k svobodnému uvažování, rozhodování a konání. Učitel 
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„výchovných“ předmětů by měl být schopen utvářet výchovný proces tak, aby umožnil být 

úspěšný každému žáku a předcházel tak tvorbě komplexů méněcennosti, které při školní 

práci zaměřené na intelektuální výkon hrozí. Můžeme-li shrnout předchozí myšlenky, dá se 

říci, že autorita učitele etické výchovy a dalších obdobných předmětů závisí na jeho 

mravních, osobnostních i profesionálních kvalitách a to jsou požadavky, které činí výuku 

těchto oborů obzvláště náročnou. Proto bychom podle mého názoru měli pro výuku etické 

výchovy a podobných předmětů připravovat učitele v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, protože hledáme lidi osobnostně vyzrálé s patřičnými 

životními zkušenostmi, kteří budou vyučovat především vlastním příkladem. O 

konkrétních dovednostech učitele etické výchovy pojednám v kapitole Výchovný styl.

3. Personální, sociální a etické kompetence

V poslední době dochází k posunu od přesně vymezených obsahů vzdělávání 

k formování kompetencí člověka (Kosová, 2007). Klíčové kompetence jsou definovány 

jako souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní 

rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot 

obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence 

jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování 

funkcí občanské společnosti (RVP ZV, 2005). Kompetence hrají důležitou roli při 

hodnocení účinnosti edukace, protože mohou být měřitelným ukazatelem rozvoje 

jednotlivých žáků (Petty, 1996). 

I přesto, že klíčové kompetence poprvé popsal Mertens již v roce 1974 (Siegrist, 

2001), zásadní průlom v této oblasti se odehrál díky dokumentu UNESCO z roku 1996 pod 

názvem Učení je skryté bohatství, ve kterém byly určeny čtyři základní kompetence, které 

by se měly ve 21. století stát pilířem výchovy a vzdělávání. Mezi základní kompetence 

patří: učit se poznávat, učit se konat, učit se žít společně a učit se být (Delors, 1997). Na 

základě analýzy dalších dokumentů ze světových konferencí pořádaných UNESCO uvádí 

Kosová (2007), že je možné si v edukaci všimnou směřování ke dvěma základním 

klíčovým cílům. Prvním je snaha vychovat člověka s vlastní identitou (personální 

kompetence) a druhým je požadavek, aby byl jedinec ve svém životě zodpovědný a 

prospěšný vůči druhým lidem (sociální kompetence). Můžeme se tedy domnívat, že etická 



16

výchova při tomto zaměření edukace vzhledem ke svým cílům a obsahu, které zdůrazňují 

oboustranný vztah jedince a společnosti, může sehrát důležitou roli (Klimeková, 2007).  

Etická výchova by tedy měla žáky postupně směřovat k dosažení dvou základních cílů: být 

kompetentním lidským jedincem a být kompetentním členem společnosti (Kosová, 2007).

Je zajímavé, že v Rámcových vzdělávacích programech jsou personální a sociální 

kompetence vzájemně spojeny v jednu kategorii.

3.1 Personální kompetence

Základem formování personálních kompetencí ve škole by měla být snaha vychovat 

člověka s vlastní identitou (Kosová, 2007). Identita já je souhrn veškerých stránek 

sebesystému jedince (Fontana, 1997). Sebesystém můžeme v širším slova smyslu 

charakterizovat jako postoj k vlastnímu já, který se skládá ze tří složek (Macek, 1997). 

První složka je kognitivní a zahrnuje poznatky o sobě. Druhá složka je emocionální a 

zahrnuje jak dílčí prožitky sebe sama a konkrétní sebehodnocení, tak i celkový pocit 

vlastní hodnoty. Třetí složka je konativní a je projevem sebereflexe na úrovni jednání. U 

každého jedince můžeme rozlišit ideální já – kým bych chtěl být a reálné já – kým 

skutečně jsem. U dětí ve školním věku mohou být tyto dvě části ve vzájemné 

inkongruenci. Podle Eriksona (1999) k syntéze dojde až v dospívání, kdy se hlavním 

vývojovým úkolem stane vytvoření identity. Znamená to, že dojde k organickému 

propojení všech komponent sebesystému na základě sebepřijetí.

Podle Fontany (1997) vždy, když mluvíme o sebesystému, nejde nám tolik o 

současný stav lidské osobnosti, ale o to, jakým jednou člověk bude. Můžeme tedy 

předpokládat, že vývoj člověka je pohyb směrem ke zralosti já. Podle Eriksona (1999) jsou 

lidé v jednotlivých etapách života vystavováni řadě úkolů. Úkoly musí být postupně 

zvládány a díky tomuto procesu se člověk v daném stádiu stává zralým. Na vymezení 

lidské zralosti existuje celá řada názorů. Podle Fontany (1999) je zralým člověkem ten, kdo 

má realistický a sebepřijímající sebesystém, který obsahuje sebehodnocení zhruba 

odpovídající tomu, jak člověka hodnotí druzí lidé. Podle Smékala (2002) je završením 

vývoje a zrání osobnosti plně rozvinuté a strukturované jáství a charakter. Podle 

Langmeiera (1998) se člověk většinou pokládá za zralého po dokončení dospívání, kdy 

přejal osobní i občanskou zodpovědnost, stal se ekonomicky nezávislým, přispívá 

k rozmnožování veřejných statků, rozvinul plně své osobní zájmy, legalizoval vztah 
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k životnímu partnerovi, přejal očekávané výchovné úkoly vůči svým potomkům a dokáže 

se přizpůsobit svým stárnoucím rodičům.

Jak uvádí Belz (2001), personální kompetenci vytváří několik aspektů. Na prvním 

místě je to schopnost kompetentně zacházet sám se sebou. Jedná se o to, jak člověk zachází 

s vlastní hodnotou. Kompetentně nakládat s vlastní hodnotou může člověk, který má 

vybudováno přiměřené sebevědomí a je schopen pozitivně hodnotit sebe sama. Dalším 

aspektem je schopnost sebereflexe, kterou můžeme chápat jako jakýsi vnitřní dialog se 

sebou samým (Švec, 2004). Podle Smékala (2002) je sebereflexe založena na 

uvědomování si obsahů svého vědomí, charakteristik osobnosti a výsledků jednání 

v konfrontaci s ideálním já a morálními normami. Kompetence se podle některých teorií 

získávají právě na základě reflexe a sebereflexe (Belz, 2001). Posledním aspektem je 

vědomé rozvíjení vlastních hodnot.

Podíváme-li se pro inspiraci na témata výuky etické výchovy třeba v některých 

německých spolkových zemích, dojdeme k tomu, že personální kompetence hrají důležitou 

roli. Tak například v Dolním Sasku patří mezi hlavní témata hledání smyslu a nalezení 

identity, překonávání hraničních situací, orientace v realitě, světonázorová, náboženská a 

filozofická orientace (Kaliský, 2009b). V Braniborsku se žáci zaměřují na personální 

kompetence tím, že rozvíjejí schopnost pochopit vlastní potřeby a pocity, učí se odhadnout 

následky vlastního jednání a vyvodit z toho důsledky, poznávají vlastní roli v různých 

životních situacích a učí se je zodpovědně zvládat, vypracují si vlastní názor na základě 

vlastního systému hodnot a jsou schopni ho argumentačně obhájit (Göllner, 2002).

V Meklenbursku-Pomořansku mají žáci rozvíjet osobnostní kompetence, které se zaměřují 

na to, aby byli citliví na vztah vlastního světa představ se světem skutečného života, aby 

viděli skutečnost ve světle jiných možností, aby dokázali zpochybnit zdánlivě samozřejmé 

věci (Kaliský, 2009b).

Jak je z předchozího textu patrné, důležitou součástí personálních kompetencí je 

jejich část, která se vztahuje k emocím. To je evidentní z příkladu uvedených témat etické 

výchovy v německých zemích. Emocionálními kompetencemi se zabývá Goleman (1997) 

ve své teorii o emoční inteligenci. Tu definuje jako schopnost dokázat sám sebe motivovat 

a nevzdávat se tváří tvář obtížím a frustraci, schopnost ovládat své pohnutky a odložit 

uspokojení na pozdější dobu, schopnost ovládnout svoji náladu a zabránit úzkosti a 

nervozitě, schopnost ovlivňovat kvalitu svého myšlení, schopnost vcítit se do situace 



18

druhého člověka a ani v těžkých situacích neztrácet hlavu. Dá se tedy říci, že důležitou 

částí emoční inteligence je schopnost zvládat negativní emoce. 

Pokud provedeme obsahovou analýzu definování klíčových kompetencí v RVP ZV, 

dojdeme k zjištění, že jejich vymezení preferuje kognitivní složku (rozumí, formuluje, 

chápe atd.) a volní složku (využívá, přispívá, vytváří atd.) před složkou emocionální (o 

emocích je dvakrát zmínka pouze u sociálních a personálních kompetencí – podílí se na 

utváření příjemné atmosféry v týmu; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl 

pocitu sebeuspokojení a sebeúcty). Etická výchova se proto snaží posílit vnímání 

důležitosti emoční sféry žáka a jedno z deseti základních témat zaměřuje na komunikaci 

citů, která úzce souvisí s emoční inteligencí. 

3.2 Sociální kompetence

Pod sociální kompetence můžeme začlenit vše, co souvisí s utvářením, udržováním 

a rozvíjením vztahů s druhými lidmi. Podle Belze (2001) se sociální kompetence skládá ze 

schopnosti týmové práce, schopnosti čelit konfliktním situacím a komunikativnosti. 

Sociální kompetence hrají důležitou roli při osvojování dalších typů klíčových kompetencí, 

protože k jejich zvládání dochází především skrze učení ve skupinách. Můžeme se tedy 

domnívat, že hrají v edukaci důležitou roli. Sociální kompetence jsou potřebné ve všech 

lidských profesích a ve všech typech sociálních kontaktů. Úroveň rozvoje sociálních

kompetencí je dána úrovní rozvoje sociální percepce, sociální komunikace, sociální 

interakce, zvládání interpersonálních konfliktů, asertivního jednání, zvládání zátěžových 

situací ve skupině a tvořivosti (Komárková, 2001).

U sociálních kompetencí můžeme rozlišovat percepční a akční složku (Řezáč, 

2004). Teorie sociální percepce vychází z předpokladu, že nejsme schopni zpracovat 

všechny informace, které ze sociálního prostředí přicházejí. Výběr podnětů se řídí jejich 

význačností v daném kontextu, přitažlivostí podmíněnou neočekávaností situace a 

důležitostí z hlediska našich momentálních cílů (Hewstone, 2006). Při výchově je tedy 

důležité vhodným způsobem zaměřit pozornost žáka k důležitým tématům. 

Nezastupitelnou roli při výuce etické výchovy hraje fáze tzv. kognitivní senzibilizace, kdy 

je žák zcitlivěn pro dané téma a teprve potom může nastoupit akční složka kompetencí, což 

je v případě etické výchovy nácvik a transfer do reálného prostředí.
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Podle Řezáče (2004) je pojem sociální kompetence jen určitým zpřesněním pojmu 

sociální inteligence. Oba pojmy se vztahují k vnitřním předpokladům, které člověku 

umožňují účelnou a efektivní odpověď na podněty ze sociokulturního prostředí. Sociální 

inteligence úzce souvisí s inteligencí emocionální a můžeme ji chápat jako schopnost 

týmové spolupráce, otevřené komunikace, naslouchání a vyjádření svého názoru. Jiná 

teorie o sociální inteligenci mluví o čtyřech schopnostech: dojednávat řešení a závěry, 

vytvářet osobní spojení (schopnost empatie), vést sociální analýzu (schopnost rozlišovat a 

chápat lidské city, motivaci, starosti a zájmy) a organizovat skupiny (Goleman, 1997).

V psychologickém pojetí sociální kompetence velmi úzce souvisí se sociálními 

dovednostmi. Sociální kompetence, sociální dovednosti, sociální inteligence, emoční 

inteligence jsou podle Gillernové (2001) pojmy, které vyjadřují část schopností a 

dovedností jedince pro psychologicky přiměřené poznávání, ovládání sebe sama a pro 

jednání s ostatními lidmi. Jednoduše můžeme říci, že všechny uvedené pojmy vyjadřují 

sociální obratnost v interpersonálních vztazích. Rovněž v Pedagogickém slovníku (2003) 

jsou klíčové kompetence a dovednosti pojímány jako synonyma. Sociální dovednosti 

můžeme tedy chápat jako učením získané předpoklady k adekvátním sociálním interakcím 

(Gillernová, 2001).

Etická výchova koncipovaná jako doplňující vzdělávací obor klade důraz na 

osvojování si sociálních kompetencí (Motyčka, 2009b), protože z deseti základních témat 

se osm vztahuje právě k nim. Jádro je pak tvořeno prosociálností, ke které by nácvik všech 

ostatních kompetencí měl směřovat. Důvodem jsou výhody, které z prosociálního chování 

vyplývají: pozitivní kontrola negativních emocí, zvyšování lidské důstojnosti a živý zájem 

o lidská práva, rozvinutí schopnosti iniciativy a kreativity, dávání smyslu, ulehčení 

komunikace skrze empatii, zmírnění egocentrických ambicí, eliminace násilí a agrese

(Roche, 2004).

3.3 Etické kompetence

O etických kompetencích zatím nebyla řeč, protože ani Rámcové vzdělávací

programy je výslovně nezmiňují a koncepce etické výchovy jako doplňujícího 

vzdělávacího oboru je vnímá spíše v rámci skrytého kurikula. Podle Lorenzové (2011) jsou 

etické kompetence schopnosti převést morální cítění a přesvědčení do jednání, a to 

s ohledem na povahu a požadavky mravní situace, práva a specifické potřeby zúčastněných 
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osob. Použijeme-li obdobný přístup jako u sociálních kompetencí, můžeme se pokusit 

propojit pojem etické kompetence s pojmem morální inteligence, která je vymezena jako 

schopnost morálně uvažovat a morálně se chovat. Mezi jednotlivé složky patří smysl pro 

spravedlnost, smysl pro povinnost, míra odpovědnosti vůči ostatním, míra vnímání 

důstojnosti sebe i druhých a míra sebeovládání (Haas, 1998).

Etické kompetence zcela jistě souvisí s hodnotami. Snad by se dalo říci, že z nich 

vychází. Hodnotu můžeme definovat jako vnitřní důvod, pro který je daný objekt (věc, jev 

atd.) žádoucí a dobrý (Čáp, 1998). Řada odborníků považuje žádoucnost za 

nejvýznamnější atribut hodnoty. Mezi další pak patří subjektivnost a dobro (Cakirpaloglu, 

2004). Pro uvažování o hodnotách je důležité rozlišit mezi ideálními hodnotami a 

hodnotami konkrétní skutečnosti. To, co tradičně považujeme za mravní hodnoty, jsou 

obecné ideje, které nastavují zrcadlo mravnímu smyslu našeho jednání a stávají se 

modelem a vzorem pro utváření jedinečných skutečností. Naproti tomu svět reálných 

hodnot tvoří všechny významy, které vtiskují společenské realitě její konkrétní hodnotovou 

podobu (Dorotíková, 2005). Podle Gulové (2005) by bylo vhodné základy axiologie 

zařadit jako vyučovací předmět. Mladí lidé by měli v rámci předmětu získat představu o 

nejdůležitějších oblastech hodnot, naučit se rozlišovat dobro a zlo, pozitivní a negativní 

způsoby, aby se dokázali rozhodnout podle osvojených kriterií. Žilínek (1997) mluví o 

procesu „zmravňování se“, při kterém dochází k vnitřnímu zpracování a slaďování 

vnějších mravních hodnot a subjektivních hodnotových kriterií posuzování dobra a zla. 

Uvedené koncepty si jistě zaslouží pozornost, nicméně sdílím skepsi, která spočívá 

v názoru, že mezi ideálními mravními hodnotami a platnou morálkou existuje propastný 

rozpor, protože svět ideálních hodnot není tolik zatížen pluralizmem konkrétních zájmů a 

cílů, jak je tomu v případě pozitivní mravnosti (Dorotíková, 2005). Z tohoto důvodu se 

snažíme výuku etické výchovy v oblasti formování mravních kompetencí zaměřit spíše

k etickým ctnostem, které nejsou tolik zatíženy subjektivismem jako mravní hodnoty 

(Sokol, 2010).

Ctnost je v pojetí klasické etiky definována jako získaný habitus, který kvalifikuje 

k určitým hodnotným způsobům činnosti (Anzenbacher, 2001). Obecně tedy ctnosti 

můžeme chápat jako schopnost rozhodovat se dobře a přitom rychle, bez velkého 

přemýšlení (Sokol, 2010). Ctnosti získáváme v průběhu života praktickým cvičením a 

podle Aristotela (2009) je pro nás mravně dobré jednání více méně druhou přirozeností. 

Aristoteles zároveň zdůrazňuje, že ctnost je střed mezi dvěma extrémy. Chceme-li ctnosti 
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klasifikovat a pochopit jejich podstatu, je vhodné se seznámit s naukou Platona (1993). 

Platon rozlišuje čtyři základní kardinální ctnosti, které získáváme skrze dozrání a správné 

užívání tří základních sil člověka: rozumu, vznětlivosti a dychtivosti. Správným užíváním 

rozumu dojdeme k moudrosti. Uvedením vznětlivosti do vztahu k dobru vybudujeme 

statečnost. Dokážeme-li usměrňovat dychtivost k dobru, rozvineme uměřenost. Je-li řád 

těchto sil uskutečněn, je člověk spravedlivý, což znamená, že koná to, co mu náleží a ne 

mnoho věcí najednou (Platon, 1993). 

S ctnostmi počítá rovněž Erikson (1999) ve své teorii psychosociálního vývoje, 

která je založena na hypotéze, že každé lidské stádium je založeno na určitém typu krize. 

Pokud je krize úspěšně vyřešena, dojde k získání určité ctnosti (Glasová, 1995). Erikson 

(1999) spojuje ctnosti s procesem ritualizace, který je založen na spojení vyvíjejících se 

osobností (já) s ethosem jejich společnosti. Vymezení ctností pak vychází z kulturně 

specifických hodnot, které jsou vyjádřeny skrze ritualizovanou interakci. Erikson se proto 

při definování svých ctností obrací na různá kulturní pojetí a vymezení.

4. Třída jako sociální fenomén

Učení a chování žáků ve škole není pouze individuální záležitostí, ale je 

ovlivňováno mikrosociálním prostředím, ve kterém se žáci pohybují (Mareš, 2001). To 

platí také pro výuku etické výchovy, jejíž koncepce stojí na skupinovém sociálním učení. 

Žáci si sociální dovednosti osvojují spolu s druhými a pro druhé a důležitou roli zde hraje 

skupinová reflexe, při které dochází k vzájemnému názorovému obohacování a 

ovlivňování a společný nácvik, při kterém dochází k intenzivní skupinové interakci. Není 

tedy jedno jak se v tomto prostředí žák cítí, jak je naopak druhými vnímán a jaká je 

skupinová identita. Vliv skupiny je ještě umocněn vývojovým obdobím dospívání, ve 

kterém vrstevnická skupina (tedy i třída) hraje zásadní roli.

Podle Čápa (1997) je třída něco více než jen malá sociální skupina. Někteří 

pedagogové ji nazývají kolektivem (Makarenko, Suchomlinskij), jiní důvěryhodným 

prostředím (Kovaliková) a v etické výchově mluvíme o výchovném společenství. Tato 

hlubší koncepce třídy je pravděpodobně spjata s humanistických chápáním výchovy. Třídu 

jako společenství můžeme od malé sociální skupiny odlišit následujícími znaky (Čáp, 

1997): existence společných cílů, které jsou společensky hodnotné; dobrovolná ukázněnost 
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členů kolektivu; vzájemná pomoc a citlivé reagování na potřeby spolužáků; rozvoj 

příznivých znaků třídy a formativní působení na jednotlivce.

Základním sociálně psychologickým faktorem ve třídě je klima. Podle Mareše 

(2001) v něm můžeme rozlišit dvě roviny: obsahovou a časovou. V obsahové rovině klima 

třídy zahrnuje ustálené postupy vnímání, prožívání, hodnocení a reagování všech jejích 

subjektů. Důraz je kladen na to, jak tento faktor vnímají a interpretují sami aktéři. V časové 

rovině sociální klima označuje jevy dlouhodobé, typické pro danou třídu minimálně po 

několik měsíců. Je zde zahrnuto vše co se děje, odehrálo se a do budoucna se ještě bude 

odehrávat (zpřítomněno především v očekáváních jednotlivých aktérů). Podle Prokopa 

(1996) se klima třídy odvíjí od rozdělení moci, stylu řízení, kladení požadavků a jejich 

kontroly a emočních vztahů. Na základě těchto faktorů existují tři typy sociálního klimatu: 

klima neosobní profesionality, které vytváří prostředí třídy orientované na výkon; klima 

interpersonální shody, které vytváří prostředí třídy orientované na spolupráci; klima 

institucionalizovaného pořádku, které vytváří prostředí třídy orientované na dodržování 

řádu. Podle výsledků zkoumání tohoto fenoménu v českých základních školách je klima 

třídy pravděpodobně pociťováno jako vcelku vyhovující. Vyznačuje se především: 

vysokou soutěživostí a relativně nízkou soudržností vnímanou žáky na základních školách; 

příznivějším hodnocením klimatu žáky základních škol než žáky středních škol; rozdílným

hodnocením klimatu dívkami a chlapci, žáky vesnických a městských škol; rozdíly 

v hodnocení klimatu pociťovaným žáky a učiteli (Průcha, 2002b).

Třída, stejně jako každá jiná malá skupina, prochází dynamickým procesem vývoje

a tento proces jistě ovlivňuje kvalitu vzájemných vztahů. Podle Lovaše (1997, podle B. 

Turkmana a M. Jensena) se jedná o fáze: formování, bouření, normování, optimálního 

výkonu a zakončení. Při formování dochází ke vzájemnému sbližování. U žáků převládá 

nejistota, která je vyvolaná novou sociální situací. Ve fázi bouření dochází k sociálním 

konfliktům, které jsou způsobené snahou potenciálních leaderů skupiny prosadit se. Tato 

fáze se vyznačuje silnou emocionalitou. Ve fázi normování dochází ke stabilizaci, která je 

vyjádřena vymezováním jasných pravidel, tzn. že dochází k utváření pevně dané skupinové 

identity. Fázi optimálního výkonu charakterizuje rolové chování členů skupiny, které 

směřuje k řešení problémů, před kterými skupina stojí a k dosahování vytyčených cílů. 

Poslední fáze znamená rozpad skupiny, který je spojen s uvolňováním se na sociálně-

emocionální vazby ve skupině.
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Vzhledem k tomu, že můj výzkum probíhá také na několika církevních školách, 

považuji za zajímavé údaje z výzkumu D. Miezgové (1994, in Mareš, 2001), která se 

srovnáním sociálního klimatu mezi státními a církevními školami zabývala. Pokud jde o 

aktuální klima, jsou na církevních gymnáziích (podle názoru žáků) významně lepší vztahy 

mezi žáky navzájem a pravidla výuky jsou jasnější. Žáci církevních škol však z jednání 

učitelů vyciťují významně menší zájem o ně samotné a ze strany učitelů se jim dostává 

méně pomoci. Pokud jde o preferované klima, žáci církevních škol si přejí: větší zájem a 

pomoc učitelů a ještě lepší vztahy uvnitř třídy. Ve srovnání s žáky státních gymnázií si 

významně méně přejí zajímat se o školní práci, mít klid na práci a zlepšit organizovanost 

výuky. 

5. Vymezení pojmu etická výchova

Problémy, se kterými se potýká dnešní moderní společnost především v oblasti 

sociálně-patologických jevů a neetického chování, vedou stále více lidí k otázkám a 

tématům spojeným s etikou a morálkou. Výzkum Strakové (2009) ukázal, že 74% rodičů 

se domnívá, že disciplína a pořádek ve škole jsou nyní horší než za dob, kdy oni sami byli 

na základní škole. Je tedy jasné a shodne se na tom pravděpodobně většina pedagogických 

odborníků i laiků, že etická výchova má nezastupitelné místo ve školském systému

(Korim, 2009). Prvním velkým problémem ovšem je, co si pod názvem etická výchova 

každý představujeme. Na základě studia odborné literatury a vlastních zkušeností, které 

jsem učinil při workshopech pro učitele a přednáškách pro veřejnost, musím konstatovat, 

že názorová různost je velká, což sebou nese mnoho obtíží, na které budu určitě narážet i 

při dalším koncipování a vytváření této práce. To se odráží také ve skutečnosti, že 

v českém prostředí často chápeme etickou, morální a mravní výchovu jako synonyma 

(Lorenzová, 2011).

Etika je praktická část filozofie, která se zabývá jednáním, rozhodováním a 

hodnocením. Etika se ptá po tom, co je dobré a špatné, co má a nemá být (Sokol, 2010).

Podle Českého etymologického slovníku (Rejzek, 2001) řecké slovo ethos znamená zvyk, 

obyčej. Etické jednání je tedy takové, které by mělo být běžným a obecně přijímaným

způsobem chování ve společnosti. Od začátku implementace etické výchovy jak na 

Slovensku, tak v Čechách vedeme diskuze, zda označení předmětu vzhledem k 
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obsahovému zdůrazňování sociálních dovedností není zavádějící (Gluchman, 2009).

Kritické hlasy se ozývají především od filozofů a etiků. Podle nich může být pozitivní 

sociální jednání i neetické např. nechat opsat může mít prosociální rozměr, ale jistě to není 

etický čin. Co je potřeba u žáků rozvíjet, je etické myšlení (Grác, 2008).  Název etická 

výchova naopak hájí Lencz (1997 c), který připouští, že název se etymologicky vymyká 

zavedené terminologii. Současně ale uvádí, že vybraným názvem se pokusili tvůrci 

zdůraznit, že v předmětu nejde o moralizování a umravňování, ani o ideologickou 

manipulaci, která byla během totality šířena skrze tzv. mravní výchovu. Dlouhou dobu již 

přemýšlím, zda by nebylo dobré předmět přejmenovat, ale až díky studiu odborné 

literatury především ze zahraničí jsem dospěl k závěru, že by to bylo zbytečné. Zajímavý 

postřeh přináší Grác (2000), který tvrdí, že pokud se jedná o etickou výchovu nejsou 

relevantní psychologické, ale morální normy. Psychologické techniky a zásady mají však 

své místo při realizování tohoto předmětu. A takové koncipování by mělo být součástí 

inoativního přehodnocení koncipování tohoto oboru. 

Jak uvidíme v dalším textu práce, i v zemích OECD jsou koncepce a označení 

etické výchovy velmi různorodé (Göllner, 2002). Jak upozorňuje Anzenbacher (2001),

etymologie slova etika odkazuje nejprve na sociální kontext, do něhož jsou etické jevy 

původně zasazeny jako společný mrav, obyčej a zákon společenství. Teprve později 

nabývá význam těchto slov subjektivně individuální aspekt osobního mravního smýšlení a 

charakteru. To ovšem nic nemění na tom, že z etických témat, která jsou v současné 

koncepci etické výchovy jako doplňujícího vzdělávacího oboru spíše skrytým kurikulem, 

by se měla stát obsahově plnohodnotnou částí koncepce. Touto inovací se podrobně budu 

zabývat v kapitole Inovativní část.

Velmi zajímavé je tedy sledovat jazykové označení předmětu v jednotlivých 

zemích OECD. Zatímco na Slovensku a v České republice se předmět jmenuje etická 

výchova, v jednotlivých německých spolkových zemích díky různým školským systémům 

nese název Etika (Ethik), nebo Filozofie (Philosophie), nebo Filozofování s dětmi

(Philosophieren mit Kindern), nebo Hodnoty a normy (Werte und Normen). Zajímavé je 

pojmenování předmětu ve spolkové zemi Brandenbursko, kde nese název Formování 

života – etika – religionistika (Lebensgesaltung – Ethik – Religionskunde). V Holandsku 

nese předmět název Životní světonázory (Lebensbeschwouing), ve Velké Británii a jejím 

kulturním prostředí Osobnostní, sociální a zdravotní výchova (Personal, Social and 
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Healthy Education), ve Francii Morální a občanská výchova (l´Instruction civique et 

morale), v Rusku Věda o společnosti (Obščestvoznanie) (Korim, 2008).

Podle Pedagogického slovníku (2003) je etická výchova, nebo někde mravní 

výchova, založena na výchovném působení na city, vůli a jednání, aby byly v souladu 

s obecně uznávanými zásadami etiky. Základem je tedy schopnost vyjadřovat morální 

soudy a zde narážíme na zásadní úskalí. Mnohé moderní etické teorie ovšem možnost činit 

takové soudy zpochybňují. Morální výroky jsou tedy považovány za pouhé výsledky 

našich emocí a nemají reálný základ v racionalitě a vědeckém poznání (Vacek, 2002a). 

Velkým úskalím koncepcí etické výchovy je tedy současný etický relativizmus.

6. Problémy implementace etické výchovy

Prvním problém, který při koncipování etické výchovy vidím, je celá řada 

determinant, které oboru omezují prostor zájmu. Podle Korima (2007) sem patří 

filozoficko-světonázorové, historicko-politické a ekonomické determinanty. Co se týče 

filozoficko-světonázorových faktorů, jedná se především o postmoderní relativizmus. 

Ukazuje se, že cestou k řešení by mohla být snaha vyhýbat se subjektivně zabarveným 

pojmům, jako jsou například hodnoty a snažit se zaměřit na pojmy, které předpokládají

širší názorový konsenzus, jako jsou například etické ctnosti (viz kapitola Etické

kompetence). I tak je ovšem širší shoda odborníků na koncipování etické výchovy velmi 

složitá, což je mimo jiné případ i ČR. Dalším problémem v této oblasti může být kritika,

vedená proti nedostatečné světonázorové neutralitě koncepce etické výchovy. Mezi 

historicko-politické determinanty můžeme řadit směr vzdělávací politiky v daném 

školském systému. Je nutné, aby etická výchova měla své konkrétní místo v hlavních 

vzdělávacích dokumentech, jak je tomu také v ČR. Je ovšem na místě říci, že koncepce se 

pak stává politickou a ne výhradně odbornou záležitostí, což se opět může stát problémem. 

Ekonomické determinanty dnes zasahují každou oblast. Investice do vzdělávání jsou 

poměřovány efektivitou, kterou se snažíme měřit. Měřit efekty etické výchovy je ovšem 

velmi složitou a problematickou záležitostí. To je také jeden z důvodů neochoty státních 

orgánů financovat implementaci etické výchovy do českých škol. Zajímavou zkušenost 

zažíváme v rámci projektu ASET, který realizuje Etická výchova o.p.s. a Americká 
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obchodní komora. Soukromé firmy se stávají mecenáši implementace etické výchovy, 

zatím se ovšem jedná o pilotní projekt na dvou školách.

Další problematickou oblastí implementace etické výchovy je její forma zařazení 

do školského systému. Naráží zde dvě koncepce: průřezová forma a forma samostatného 

předmětu. Podle mého názoru je vhodné obě formy kombinovat. Podle Kudláčové (2009), 

aby naplnila etická výchova svůj cíl, kterým je pochopit a interiorizovat prostřednictvím 

zážitkového učení morální zásady a tím napomoci jednání, které je s nimi v souladu, 

vyžaduje si charakter samostatného předmětu s minimální časovou dotací 1 hodina týdně.

Další problematickou oblastí je, zda pojímat etickou výchovu primárně jako 

filozofický, nebo psychologický předmět. Zajímavý pohled na tuto oblast nám poskytne 

další kapitola o výuce etické výchovy v některých zemích OECD. Dále se jedná o problém 

vzdělávání učitelů etické výchovy a jejich motivace k tomuto vzdělávání, stav a 

perspektivy výzkumu v této oblasti, stav realizace kvalitních metodických a didaktických 

pomůcek, uzpůsobení podmínek pro implementaci na jednotlivých školách. Náměty na 

řešení této problematiky budu hledat v kapitole Inovativní část.

7. Výuka etické výchovy ve vybraných zemích OECD

Etická výchova se jako samostatný předmět vyučuje v 16 zemích Evropy. Ve 

většině zbylých evropských států jsou témata etické výchovy integrována do jiných 

společenskovědních předmětů, nebo jsou vyučována průřezovou formou (Korim, 2008). S 

výukou etické výchovy se setkáme i v dalších státech OECD, ovšem pojetí odpovídá 

odlišným kulturním zkušenostem (Poliach, 2008). Z tohoto důvodu se z mimoevropských 

zemí zaměřím pouze na USA a vzhledem k omezeným možnostem rozsahu mé práce v této 

kapitole, představím především výuku etické výchovy na Slovensku (je nejbližší pojetí 

doplňujícího vzdělávacího oboru RVP ZV a RVP G Etická výchova v ČR) a u vybraných

zástupců dalších kulturních oblastí Evropy – Německu, Finsku, Španělsku a Rusku. 

Zájemcům o srovnávací pedagogiku, která by se věnovala komparaci výuky etické 

výchovy v dalších státech, doporučuji rozsáhlou literaturu, kterou sestavili vědečtí 

pracovníci Pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (Korim, 2008).

Při komparaci způsobů výuky etické výchovy v různých státech můžeme zohlednit 

mnoho rovin např. samotný název předmětu, výukový obsah, způsoby výstavby osnov atd. 
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V rámci této kapitoly budu tedy používat především metodu empirické deskripce, která 

bude vycházet z relevantní literatury. Vzhledem k mému zájmu a dlouhodobému 

zaangažování se v otázce etické výchovy, budu také využívat rozsáhlé množství interních 

pracovních dokumentů.  

Podle Korima (2008) můžeme koncepce etické výchovy v evropském prostředí 

rozdělit podle tří rovin. První rovina v sobě zahrnuje historicko-kulturní, světonázorové, 

politické a kulturní determinanty, druhá zohledňuje edukační teorii a praxi jako základ 

koncepce etické výchovy a třetí vymezuje cíle a obsah předmětu. V mnoha evropských 

zemích je etická výchova pojímána jako alternativa náboženské výchovy. Toto pojetí 

ovšem v sekularizovaném a multikulturním evropském prostředí začíná představovat 

závažné problémy (Gluchman, 2009). 

V rámci obsahové orientace můžeme rozlišit tři přístupy (Göllner, 2002). První 

můžeme nazvat životně-hermeneutickým. Základem tohoto přístupu je žák, kterému 

pomáháme najít identitu skrze jeho zkušenosti a osobní zážitek. Žák svoji zkušenost 

reflektuje a hledá to, co mu může napomoci v jeho seberozvoji. Druhý přístup můžeme 

nazvat eticko-reflexivní. Obsah etické výchovy souvisí s etikou jako filozofickou 

disciplínou, která se zabývá morálním jednáním. Třetí přístup nazýváme morálně-

konativní. Žáci se učí rozeznat postoje, typy jednání, normy a hodnoty, které jsou 

relevantní pro společnost. Cílem etické výchovy by mělo být směřování žáků k hodnocení, 

tj. aktivně tvořit vlastní hodnotové soudy. Podle některých autorů ovšem není etická 

výchova vyučována jiným, než eticko-reflexivním přístupem přijatelná. Žák nemá být v 

etické výchově primárně přesvědčen a vycvičen v určitých postojích či dovednostech, ale 

své postoje či dovednosti má utvářet. Učitel by měl vystupovat spíše jako inspirátor a 

průvodce. Hlavním smyslem etické výchovy je často aktuálně vedený (náročný, kritický, 

filosofický) dialog, nikoli jeden z předem daných názorů (Svobodová, 2011).

7.1 Výuka etické výchovy na Slovensku

Srovnání Slovenska a České republiky v oblasti výuky etické výchovy jsem si 

vybral proto, že naše vzdělávací soustavy byly do roku 1993 velmi úzce propojeny. Na 

Slovensku se velmi záhy po rozdělení federace etická výchova do škol prosadila. V roce 

1990 vznikla při Ministerstvu školství a tělovýchovy Slovenské republiky expertní 

skupina, která se zabývala implementací etické výchovy do škol. Již v tomtéž roce 
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publikovala skupina dokument Etická výchova, který stanovil cíle a osnovy nového 

předmětu. Pilotně se etická výchova ověřovala na 20 slovenských školách od školního 

roku 1990/1991. V dalším školním roce byl počet škol rozšířen více než desetinásobně. Na 

konci školního roku 1990/1991 proběhla na základě dotazování učitelů evaluace efektů. 

Výsledky jsou následující (Lencz, 1995):

• Žáci získali většinou důvěru k učiteli etické výchovy a dokázali se svěřit se svými 

problémy.

• Změnilo se chování žáků při výuce etické výchovy: ubylo sporů a hádek, zvýšila se 

disciplinovanost žáků.

• Žáci se naučili respektovat vzájemné odlišnosti.

• Výuku etické výchovy učitelé i žáci prožívají i jako příjemný zážitek, který přináší 

osvěžení a odpočinek.

• Díky etické výchově se podařilo vyřešit několik složitých výchovných případů. 

Od školního roku 1993/1994 byla etická výchova zařazena na druhý stupeň 

základních škol jako alternativa k náboženské výchově ve formě povinně volitelného 

předmětu. Plošné zavedení předmětu přineslo řadu problémů (Lencz, 1995), např. 

neinformovanost rodičů a veřejnosti, nedostatečnou kvalifikaci učitelů etické výchovy, 

příliš vysoké počty žáků ve třídách atd. Od školního roku 1995/1996 se etická výchova 

stala ve formě povinně volitelného předmětu součástí kurikula středních škol. Od školního 

roku 2004/2005 se etická výchova vyučuje rovněž na prvním stupni základní školy. Na 

všech stupních dostala etická výchova dotaci 1 hodinu týdně. Změny přinesl nový Zákon o 

výchově a vzdělávání č. 245/2008 z 22. 5. 2008, který snížil časovou dotaci etické výchovy 

v 1., 8. a 9. ročníku základní školy na 0,5 hodiny za týden. Od roku 2011 je etická výchova 

vymezena dokumentem Státní vzdělávací program, kde je předmět konstituován skrze 

explicitně dané cíle, tématické celky, obsahové a výkonové standardy (srov. ISCED 1, 

ISCED 2, 2011). Předmět etická výchova se na slovenských školách neznámkuje, což 

podle některých odborníků (Kaliský, 2009a) způsobuje, že se nebere dostatečně vážně a 

rodiče i veřejnost v něm vidí „odpočinkový“ předmět.

Obsah etické výchovy je téměř shodný s obsahem doplňujícího vzdělávacího oboru 

v České republice a vychází z výzkumů R. Roche (1992). Důvodem přijetí koncepce 

psychologa R. Rocheho byl časový faktor. Podle odborníků by vytvoření originální 

koncepce trvalo příliš dlouho (Kudláčová, 2009). Vedoucí expertní skupiny Ministerstva 

školství Slovenské republiky L. Lencz (1995) uvádí ještě další důvody: Rocheho koncepce 
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odpovídala představám expertní skupiny, implementace se dala provést bez velkých zásahů 

do školního systému a R. Roche nezištně daroval autorská práva k projektu, metodikám a 

knihám. Po zavedení etické výchovy se ze strany některých odborníků ozvala kritika, že 

zvolený model etickou výchovu příliš zjednodušuje tím, že upřednostňuje psychologický 

přístup morálně-konativní v kombinaci s životně-hermeneutickým před filozoficko-

etickým (Gluchman, 2009). 

Prvotní přípravu učitelů etické výchovy vzhledem k plošnému zavedení zajišťovala 

metodická centra. V roce 1993 bylo pouze 300 učitelů kvalifikovaných k výuce etické 

výchovy. Za pět let metodická centra připravila pro praxi více jak 4000 učitelů (Valica, 

2007). Metodická centra rovněž nabízela projekt Humánizácia výchovného štýlu, který byl 

určen pro učitele různých aprobací s cílem inspirovat učitele, jak vyučovat etickou 

výchovu ve svých oborových předmětech. Po zavedení etické výchovy na první stupně 

základních škol, metodická centra zabezpečila několikahodinové proškolení v etické 

výchově u všech učitelů prvního stupně ZŠ. Od akademického roku 1993/1994 se příprava 

učitelů etické výchovy stala součástí univerzitního vzdělávání na Filozofické fakultě 

Univerzity Konstantína Filozófa v Nitře a od roku 1994/1995 na Pedagogické fakultě 

Trnavské univerzity. Dnes je vysokoškolský studijní program pro učitele etické výchovy 

součástí vzdělávání na šesti pedagogických a filozofických fakultách (Kudláčová, 2009). 

Učitelství etické výchovy se rovněž studuje na některých teologických fakultách. Díky 

badatelské činnosti vysokých škol v oblasti etické výchovy mohlo proběhnout několik 

vědeckých konferencí např. Nitra, 1999, Trnava 2002, Banská Bystrica 2007, 2009. Od 

roku 2007 do roku 2009 řešil tým odborníků z Katedry občanské a etické výchovy 

Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici vědecký projekt Koncepcia vyučovacieho 

predmetu etická výchova v Slovenskej republike a vo vybraných európských krajinách. 

Cíle projektu byly stanoveny ve čtyřech oblastech (Korim, 2008):

1. Analýza učebních osnov, studijních a metodických materiálů.

2. Komparace programů učitelství etické výchovy v edukačních institucích na 

Slovensku a ve vybraných evropských státech.

3. Analýza kurikulární transformace vyučovacího předmětu etická výchova na 

Slovensku.

4. Návrh univerzálního studijního programu učitelství etické výchovy pro edukační 

instituce na Slovensku.
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Co se týče metodik etické výchovy, první vydání trojdílné edice vyšlo v roce 1995. 

Metodiky představují výchovný program. Následovala Pedagogika etickej výchovy, která 

pojednává o výchovném stylu a Metódy etickej výchovy, které představují metodiku 

předmětu. Po postupném zavedení etické výchovy na první stupeň základních škol, byly 

vytvořeny metodiky a pracovní listy pro jednotlivé třídy.

Dosavadní vývoj v oblasti etické výchovy je možné zhodnotit následovně 

(Kudláčová, 2009):

1. Ve složité porevoluční době se poměrně rychle podařilo na Slovensku zavést 

předmět etická výchova. Problémem zůstává název předmětu.

2. Došlo k poměrně rychlému konstituování pregraduální přípravy učitelů etické 

výchovy. 

3. Experiment na pilotních školách byl nedostatečně vyhodnocen a po plošném 

zavedením předmětu etická výchova nebyla provedena evaluace.

4. Po celoplošném zavedení došlo k rychlé a nedostatečné přípravě učitelů etické 

výchovy.

5. Problémy způsobuje alternace předmětu s náboženskou výchovou.

Otevřená vědecká diskuse vytváří v dnešní době na Slovensku prostor pro žádoucí 

modifikaci etické výchovy. Gluchman (2009) navrhuje změnu v přípravě učitelů etické 

výchovy, kdy by přednost měli dostávat absolventi pětiletého magisterského studia, kteří 

se orientují v problematice morálky a etiky – zejména aplikované etiky a změnu v obsahu a 

formě výuky etické výchovy. Na prvním stupni základních škol by mělo převládat 

zážitkové učení, na druhém stupni by mělo dojít k přechodu od volnějších forem k 

intelektuálně náročnějším problémům a na střední škole by se měl předmět etika věnovat 

teoretickým problémům a vytvářet prostor pro diskusi a hledání odpovědí na aktuální 

morální problémy současnosti. Etická výchova na Slovensku je podle Korima (2009) 

jednoznačně potřebná, měla by zůstat samostatným předmětem, neměla by alterovat s

náboženskou výchovou, měla by být povinná pro všechny žáky a obsah předmětu by měl 

být zčásti výchovný a zčásti teoretický.
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7.2 Výuka etické výchovy v Německu

V Německu je školský systém organizován diferencovaně v rámci jednotlivých 

spolkových zemí. Etická výchova se vyučuje ve všech šestnácti. Při srovnání jednotlivých 

koncepcí můžeme konstatovat, že většinou obsah směřuje k eticko-reflexivnímu pojetí. V 

některých spolkových zemích (např. Bavorsko) můžeme připustit, že se jedná o syntézu s 

morálně-konativním přístupem (srov. Göllner, 2002). Pojetí etické výchovy, na rozdíl třeba 

od Slovenska, směřuje k etice jako filozofické disciplíně. Osobně si myslím, že tato 

skutečnost je zapříčiněna mimo jiné filozofickou tradicí, která ve školní edukaci měla v 

německém kulturním prostředí vždy pevné místo. 

Do 19. století se na latinských školách v Prusku vyučovala logika, etika a rétorika a 

tyto předměty plnily funkci propedeutického předmětu pro následné univerzitní studium 

(Kaliský, 2009b). Při školské reformě na začátku 19. století sice došlo k dočasnému 

utlumení výuky filozofických disciplín na školách, ale díky kulturnímu a politickému vlivu 

německých idealistů v čele s J. G. W. Hegelem, se filozofická propedeutika stává 

samostatným výukovým předmětem, který plní také důležitou mezipředmětovou integrační 

roli (Brüning, 1999). Když v druhé polovině 19. století převezmou integrační roli předměty 

němčina a náboženství, filozofická propedeutika se na školách začne transformovat do 

předmětu etika. 

V souvislosti se sekularizací v německé kulturní oblasti, která probíhá od 20. 

století, začne plnit etika funkci alternativního samostatného předmětu s náboženstvím. Je 

určena pro žáky, které ze světonázorových důvodů rodiče nepřihlásí do hodin 

konfesionálně zaměřeného náboženství. Protože mezi první spolkové země, které tento 

model zvolily, patří Bavorsko, v další části této kapitoly se krátce zaměřím na pojetí etické 

výchovy v této zemi. Mezi poslední spolkové země, které problémy multikulturní 

sekularizované společnosti řeší také skrze samostatný předmět etika/filozofie, patří Berlín. 

Zde vzniká velmi originální koncepce tohoto předmětu a rovněž ji krátce představím v 

další části práce.
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7.2.1 Výuka etické výchovy ve spolkové republice Bavorsko

Bavorsko je země se silným křesťanským (konkrétně katolickým) vlivem. Etika 

(Ethik) je alternativním předmětem s konfesně zaměřeným náboženstvím. Kromě 3. a 4. 

ročníku, kdy je týdenní hodinová dotace tři vyučovací hodiny, jsou ve zbývajících 

ročnících pro tento předmět vyčleněny dvě vyučovací hodiny týdně. Ethik se vyučuje na 

všech typech škol primárního a sekundárního vzdělávání (Göllner, 2002). Pojetí předmětu 

směřuje, na rozdíl od většiny spolkových zemí, k morálně-konativnímu přístupu. Žáci 

nejsou primárně vedeni k etické reflexi, ale učitel je primárně seznamuje s žádoucími 

hodnotami a normami. Hlavním cílem je dojít k hodnotovému konsenzu, který si váží a ctí 

hodnotu každého člověka a respektuje pluralitu konfesní i světonázorovou (Korim, 2008). 

Žáci se během diskusí setkávají s rozdílnými životními zkušenostmi svých spolužáků, a to 

se stává jedním z důležitých aspektů při formování sociálních dovedností. Při interiorizaci 

norem je důležité to, jak žáci vnímají a zažívají dodržování těchto norem. Při tomto 

procesu je důležité právě sdílení rozdílných zkušeností mezi žáky a učitelem navzájem. Pro 

přehled můžeme uvést tématické celky předmětu pro 1. až 5. ročník. Jsou to: sebevnímání 

a sebeobjevování (já sám se sebou), sociální vnímání a zodpovědnost (já ve vztazích), 

nalezení životního smyslu a životní orientace (já a můj život), život v kulturním prostředí 

(já a kulturní prostředí), estetické kompetence a vědomí životního prostředí, sebepotvrzení 

a reflexe norem (Lehrplan, 2000). Pořadí probírání jednotlivých celků není určeno a spadá 

tak do kompetence jednotlivých učitelů. 

Během sekundárního vzdělávání se ve výuce etiky objevují již etické otázky a žáci 

jsou vedeni k jejich reflexi. Využívají se přitom příběhy s dilematy, osobní zkušenosti a 

příklady z literatury. Žáci se rovněž setkávají s rolovými aktivitami a nácviky, které jim 

umožňují hlouběji reflektovat nastolené problémy. Mezi další metody výuky patří 

meditace a projektové vyučování.   

7.2.2 Výuka etické výchovy ve spolkové republice Berlín   

Berlín se řadí mezi přední multikulturní velkoměsta Evropy. Podle statistických 

zdrojů můžeme mezi imigranty ve městě řadit až 40% všech žáků. Vznikl zde tedy 

problém stejně jako v dalších evropských městech s kulturní a především náboženskou 
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intolerancí. Vzhledem k rozdělení města na dvě hodnotově a kulturně výrazně odlišné části 

během studené války, se po opětovném sjednocení města dlouho nemohla shodnout 

odborná i laická veřejnost na formě výuky etiky a náboženství. Etika (Ethik) byla v Berlíně 

koncipována v historickém pořadí mezi spolkovými zeměmi jako poslední. Nicméně se 

jedná o jednu z mála výjimek pojetí etické výchovy, která není alternací náboženství. Od 

školního roku 2006/2007 byl zaveden pro všechny žáky bez rozdílu vyznání v 7. až 10. 

ročníku vyučovací předmět etika/filozofie v týdenní dotaci dvě hodiny. Zajímavou 

skutečností je to, že tento stav potvrdil i výsledek zemského referenda z roku 2009, kdy se 

náboženští aktivisté pokusili politicko-společenskou cestou vrátit zpět model alternace 

etiky a náboženství (Kaliský, 2009b).

Hlavním cílem etiky je přivést žáky k tomu, aby se společně snažili, bez ohledu na 

víru, kulturní, etnický a světonázorový původ, konstruktivně řešit aktuální problémy, které 

se týkají člověka jako jednotlivce, ale i vzájemného společenského soužití (Schulgesetzt, 

2004). Předmět je členěn do šesti tématických celků. Jejich názvy, které jasně a názorně 

vypovídají také o obsahu, jsou: 1. Identita, přátelství a štěstí; 2. Svoboda, zodpovědnost a 

solidarita; 3. Diskriminace, násilí a tolerance; 4. Rovnost, právo a spravedlnost; 5. Vina, 

povinnost a svědomí; 6. Poznání, naděje a víra. Učitel vybírá dva celky do ročníku. Časová 

posloupnost témat není nijak určena. Pojetí témat však má učitel směřovat do tří vzájemně 

se prolínajících úrovní. První úroveň je individuální. Učitel v hodinách zaměřuje pozornost 

žáků na význam tématu pro jednotlivce. Druhá úroveň je sociální. Učitel poukazuje na 

pravidla, která jsou důležitá pro osobní jednání a postoje. Třetí rovina je kulturně-

historická. Učitel zasazuje normy a hodnoty do kulturního a historického rámce (Kaliský, 

2008). Pojetí předmětu etika/filozofie vychází z eticko-reflexivního konceptu (Göllner, 

2002).

Důležitým přístupem při výuce etiky je zachovat náboženskou a světonázorovou 

neutralitu. Je nutné vést žáky k respektování humanity, svobody a demokracie. Důležitými 

hodnotami jsou tolerance, zodpovědnost a odmítání násilného řešení konfliktů 

(Rahmenlehrplan, 2006). Z tohoto důvodu nemohou tento předmět vyučovat lidé, kteří se 

aktivně zasazují za šíření vlastního světonázoru např. kněží, katecheté atd. Učitel do 

hodnotových reflexí může vstupovat, ale jeho názor má stejnou váhu jako názory žáků. 

Kriteriem správnosti postojů a názorů jsou rozumové argumenty.
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7.3 Výuka etické výchovy ve Finsku

Vysokou úroveň vzdělávacího systému ve Finsku dokládají především mezinárodní 

výzkumy PISA, kdy žáci finských škol dosáhli v roce 2009 v přírodovědné gramotnosti 

nejlepších výsledků ze všech států OECD a ve čtenářské a matematické gramotnosti byli 

na druhém místě za žáky z Jižní Koreje. Úspěchy lze přisuzovat, podle vyjádření odborné i 

laické veřejnosti, jednotnému školskému systému, kvalitě výuky, kvalitě učitelů a prestiži 

jejich povolání a veřejné podpoře školám (Brdička, 2010).

Implementace nově koncipovaného národního kurikula byla ve Finsku provedena v 

roce 2006. Mezi povinné předměty, které se vyučují na základních i středních školách, 

patří etika, v alternaci s náboženstvím. Pojetí předmětu je multidisciplinární a mezi hlavní 

oblasti zájmu na základě analýzy kutikulárních dokumentů můžeme řadit filozofii, 

kulturologii, psychologii a sociologii. Koncept etiky ve Finsku můžeme tedy zařadit mezi 

eticko-reflexivní systémy. 

V 1. – 6. ročníku je etika koncipována do 4 modulů: 1.lidské vztahy a morální svět, 

2. sebepoznání a kulturní identita, 3. komunita a lidská práva, 4. jednotlivec a svět. Cílem 

je zajistit osobní růst žáka a nabídnout jim prostředky pro revizi a rozvoj vlastního 

světonázoru. V 7. – 9. ročníku se prohlubuje obsah předchozího stupně a kurikulum je 

rozšířeno o téma aktivní občanství. Mezi pět modulů patří: 1. občanství a dobrá společnost, 

2. filozofické pohledy na svět, 3. kultura, 4. etika a dobrý život, 5. budoucnost. Hlavním 

cílem je skrze reflexe a skupinové či komunitní diskuse prohloubit vhled a rozvoj osobního 

světonázoru a formovat žáka k aktivnímu občanství (srov. Fridrichová, 2008).

Etika ve Finsku se pokouší propojit etické uvažování s každodenním životem. 

Východiskem je přesvědčení, že děti, které přichází do školy, mají již určité hodnoty a 

normy interiorizované. Úkolem školy je jim napomoci reflektovat svůj hodnotový systém v 

různých životních situacích. Vyučování etiky je založeno na principech humanismu, který 

umožňuje lidem vést svobodný, aktivní, cílevědomý a rovnocenný život (Národní 

kurikulum, 2004). Ve výstupech po 5. a 9. ročníku jsou vyjmenovány konkrétní morální 

kvality, které je možné v jednání žáků odpozorovat a tímto přirozeně evaluovat výsledky 

edukačního procesu.  
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7.4 Výuka etické výchovy ve Španělsku

Na Španělsko se zaměřuji ze dvou důvodů. Jedná se o stát, který je typickým 

zástupcem románské kulturní větve se stále silným vlivem na státy Latinské Ameriky. 

Druhým důvodem je skutečnost, že koncepce doplňujícího vzdělávacího oboru Etická 

výchova RVP ZV má východiska také v tomto prostředí.

Ve španělských základních (druhý stupeň) i středních školách se žáci musí povinně 

účastnit buď konfesní, nebo „nekonfesní“ výuky náboženství (Hanesová, 2006). Na prvním 

stupni ZŠ tato povinnost není dána státní vzdělávací politikou. Rozhodování o formě 

výuky náboženství je plně v kompetenci příslušné školské instituce. „Nekonfesní“ 

náboženská výuka nese globální název Alternativní studia k výuce náboženství. Na druhém 

stupni si žáci v rámci těchto studií, vzhledem k narůstajícímu počtu těch, kteří výuku 

náboženství již nenavštěvují, mohou volit mezi různými kurzy. K etice má nejblíže kurz 

Morální dilemata. Cílem těchto kurzů je formovat u žáků tolerantní a solidární jednání, 

takže pojetí spadá do morálně-konativní koncepce (Göllner, 2002). Nový školský zákon ve 

Španělsku přináší podobné změny jako reforma v ČR. Kurikulum se člení do vzdělávacích 

oblastí a jsou definována průřezová témata. Klasický obsah etiky či etické výchovy se od 

této školské změny ve Španělsku integruje do již zavedených předmětů, nebo se vyučuje 

průřezově (Korim, 2008).

V rámci španělských autonomních oblastí je možné provádět i změny kurikula. V 

Katalánsku na Nezávislé univerzitě v Barceloně pracuje skupina psychologů a pedagogů, 

která koncipovala program prosociální výchovy (Education de la Prosocialidad) UNIPRO 

(Roche, 1999). Tvůrci projektu přijali tezi, že charakter může být žádoucím směrem 

rozvíjen skrze prosociálnost, tj. schopnost učinit něco dobrého pro druhého, bez očekávané 

protislužby (Roche, 2002). Cílem skupiny je vzdělávat skupiny pedagogů, kteří se následně 

do svých předmětů snaží zahrnout témata a styl projektu. Cílem tedy není vytvořit 

samostatný předmět, ale integrace, nebo průřezové pojetí.

Na počátku projektu stálo několik výzkumů, kterými bylo stanoveno deset témat 

výchovného programu, který je zaměřen na žáky. Jádrem těchto témat jsou faktory, které 

pokud budeme rozvíjet, způsobí právě růst cílové dovednosti - prosociálnosti. Mezi témata 

patří: rozvoj mezilidských vztahů, pozitivní hodnocení sebe, pozitivní hodnocení druhých, 

tvořivost, komunikace citů, empatie, asertivita, působení vzorů, elementární prosociálnost, 

komplexní prosociálnost (Roche, 1992). Důležitou roli v realizaci projektu hraje učitel. R. 
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Roche (1999) na základě svých výzkumů došel k pěti faktorům, které je nutno začlenit do 

edukačního působení učitele. Pokud k tomu dojde, může učitel multiplikovat efekty výuky 

a tím spolupůsobit při rozvoji prosociálnosti u žáků. Mezi pět faktorů patří: akceptace 

žáka, motivace k prosociálnímu chování, induktivní disciplína, formování výchovného 

společenství, atribuce. Projekt můžeme v rámci kategorizace zařadit mezi životně-

hermeneutické koncepty.

7.5 Výuka etické výchovy v Rusku

V Rusku proběhla ve školním roce 1993/1994 kurikulární reforma s cílem 

demokratizovat školy. Během krátkého času získaly školy velkou autonomii. Mluvit o 

předmětu etická výchova je pak poměrně problematické, protože samostatný předmět ani v 

jakékoliv alternaci zde nenajdeme (Brüning, 1999). Některé cíle a témata etické výchovy 

můžeme nalézt v předmětu nauka o společnosti, která se vyučuje během primárního i 

sekundárního vzdělávání.

Cílem předmětu věda o společnosti (Obščestvoznanie) je osvojit si intelektuální i 

praktickou činnost, která by žáka vedla k orientaci ve svém sociálním prostředí a rozvinula 

schopnost rozhodování v různých životních situacích (Korim, 2008). Ve výstupech 

předmětu se uvádí, že žák dokáže uplatňovat etické a právní normy v každodenním životě. 

Göllner (2002) pravděpodobně proto usuzuje, že pojetí výuky témat etické výchovy je 

eticko-reflexivní povahy. Přiznám se, že osobně toto vymezení považuji za sporné, protože 

výuka etických témat v předmětu věda o společnosti je propojena s osvojováním sociálních 

dovedností, takže můžeme uvažovat i o zařazení do životně-hermeneutického či morálně-

konativního přístupu. To dokládá obsahové zaměření předmětu, které je koncipované do 

dvou na sebe navazujících bloků. První blok má propedeutický charakter, navazuje na 

první stupeň, a je zaměřený na problémy socializace dětí v daném věku. Druhý se zaměřuje 

na dvě oblasti: rozvoj procesu socializace a přípravu žáků na povolání (Androvičová, 

2009).

Zajímavý závěr předkládá na základě příkladu školského systému Ruska a bývalých 

socialistických zemí V. Korim (2008). Podle něho v těchto zemích není výuka témat etické 

výchovy prioritou. Transformace školských systémů Ruska a jeho bývalých satelitů 

nedosahují úrovně vyspělých evropských zemí a mají stále tendence k centralizaci a 
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konzervaci historických trendů. To vše je mimo jiné zapříčiněno nedostatečnou 

komunikací mezi odborníky a laickou veřejností.

7.6 Výuka etické výchovy v USA

Jak jsem již uvedl, jedinou zemí OECD mimo státy Evropy, které se budu věnovat 

vzhledem k výuce etické výchovy na školách, jsou USA. Hlavním důvodem zájmu je 

skutečnost, že koncepce etické výchovy, které vychází z psychologie a zaměřují se na 

nácvik sociálních dovedností, mají kořeny v americkém behaviorizmu (Roche, 1999). 

Mezi další proudy, které mohou mít vliv na koncepce etické výchovy nejen v USA, ale i v 

Evropě, jsou teorie o emoční inteligenci (Goleman, 1997), teorie mravního vývoje 

(Heidbring, 1997) a principy humanistické psychologie (Rogers, 1998). Určitě nesmíme 

také zapomenout na první filozofický směr, který v USA vznikl – pragmatizmus. 

Pedagogické dílo jednoho z představitelů tohoto směru J. Deweye je považováno 

odborníky za jedno z nejvlivnějších v celých dějinách pedagogiky (Průcha, 2000). Principy 

této koncepce, které zdůrazňují praktický rozvoj zkušeností žáků a demokratizaci školy, se 

zcela jistě promítly do různých pojetí etické výchovy a samozřejmě nejen jí. 

Americké školství je velmi otevřené různým pedagogickým experimentům. V 

českém prostředí je třeba známou koncepcí tzv. Filozofie pro děti od M. Lipmana z 

univerzity v New Jersey (Muchová, 2011). Další zajímavou koncepcí, která ovlivnila pojetí 

některých modelů výuky etické výchovy v USA, je psychoterapeutická koncepce V. 

Satirové, která je zaměřena na osobnostní růst a rodinnou terapii (Kopčan, 1997). Na 

množství různých pojetí můžeme usuzovat na základě nepřeberného množství odborných 

článků, které jsou věnovány etické výchově (srov. Poliach, 2008). V současnosti stále 

převládá pojetí výuky tohoto předmětu jako charakterové edukace (Páleník, 1995), což 

znamená v námi zvolené kategorizaci zařazení mezi životně-hermeneutické či morálně 

konativní koncepce. To je ovšem velmi zjednodušující názor, protože vzdělávání v USA je 

plně v rukou jednotlivých států a následně zřizovatelů. Federální vláda má na celkový stav 

jen malý vliv a spíše dává jen pokyny, jak postupovat při výuce jí dotovaných programů. 

Vzhledem ke kulturním souvislostem je podle Kopčana (1997) výuka etické výchovy v 

mnohých státech USA koncipována jako alternace k výuce konfesního náboženství.
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8. České školství a etická výchova

8.1 Historický přehled

Chceme-li se zabývat historií etické výchovy v prostředí českých škol je nutné začít 

od Jana Amose Komenského, který mravní výchově přikládal velkou důležitost, což je 

patrné podle toho, jak často ji tematizoval, explicitně zdůrazňoval a opakovaně se ve svých 

dílech k ní vracel (Hábl, 2011). Předmětem mravní výchovy jsou kardinální etické ctnosti 

opatrnosti, umírněnosti, udatnosti a spravedlnosti. Komenský jednotlivé ctnosti nejprve 

stručně objasňuje a následně předkládá způsob jejich nabytí, což tvoří jádro jeho 

metodologie formování charakteru (Komenský, 1948). Podle Hábla (2011) inovace mravní 

výchovy v pojetí Komenského spočívá ve specifickém porozumění vztahu mezi 

poznávacími a morálními kapacitami lidství. Komenského pojetí implikuje těsné sepjetí 

vědění a mravnosti, nikoliv však jejich identitu.

Pravděpodobně prvním obdobím, kdy došlo k systematické výuce etické výchovy 

v českých školách, je období mezi lety 1918 – 1939. Již v roce 1922 byla etická výchova 

na základě oficiálního požadavku ministerstva školství vyučována v rámci občanské nauky 

a výchovy na obecných a měšťanských školách (Šťastná, 2013). Do této doby byla etická 

výchova součástí náboženství, jak to bylo běžné i ve školských systémech jiných zemí. Po 

vzniku samostatného státu v roce 1918 se otevřela diskuse, kterou jsme prošli i v novodobé 

historii, zda mravní výchova bude samostatným předmětem, nebo se stane součástí 

stávajících předmětů. Jak je patrno z předchozího textu, převážila varianta integrační. 

Obsah nové koncepce předmětu občanská nauka a výchova byl založen na třech 

ideálech: pospolitost, ctnost a řád. Osnovy pak nebyly dány striktně, ale umožňovaly, aby 

učitel mohl probírané téma přizpůsobit místním poměrům a zvyklostem (Skořepa, 1923). 

Další koncepce výuky mravní výchovy se rozvinuly v tomto období na školách pokusných 

a reformních (Šťastná, 2013) 

Od roku 1948 do roku 1989 se škola stala politickou institucí, která měla 

vychovávat politicky uvědomělé občany lidově-demokratického státu, ochránce vlasti, 

zastánce pracujícího lidu a socializmu. Tato ideologizace školství vytvořila 

v porevolučních letech komplex ideové neutrality. Mnozí odborníci si nedokázali 

představit hodnotově neutrální pojetí etické výchovy, proto se tento obor, běžný v mnoha 

zemích EU, stal v českém školství okrajovou záležitostí (Vacek, 2002a).
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Po Sametové revoluci probíhá snaha vytvořit prostor pro výuku etické výchovy, ale 

dá se usuzovat, že jednotlivé aktivity byly značně roztříštěné a nekoordinované. Podle 

Vacka (2002a) je funkční mravní výchova v ČR po roce 1989 epizodickou aktivitou, která 

je založena na zainteresovaných pedagozích, kteří se snaží často intuitivně působit na 

morální rozvoj žáků. Snahy o koncipování etické výchovy v nejrůznějších formách v tomto 

období vychází především z univerzitních pracovišť. Na Filozofické fakultě UK v Praze se 

již v první polovině 90. let rozvíjí osobnostní a sociální výchova, jíž je etická výchova 

určitou součástí (Valenta, 2006), na Pedagogické fakultě etika ve vztahu k občanské 

výchově v eticko-reflexivním pojetí (Piťha, 1992), na Pedagogické fakultě UHK šlo o 

koncepci, založenou na teoriích morálního vývoje a vývoje charakteru (Vacek, 2002b), 

která se postupně propojila s výchovou k prosociálnosti. K dění v oblasti etické výchovy 

na ostatních pedagogických fakultách se mi nepodařilo nalézt odpovídající literaturu, čímž 

netvrdím, že by neexistovala. 

V roce 1999 došlo k založení občanského sdružení Etické fórum ČR, které si za 

svůj cíl zvolilo prosazení etické výchovy jako samostatného předmětu do české vzdělávací 

soustavy. Došlo také k neúspěšnému pokusu koordinovat jednotlivé aktéry snah o 

implementaci etické výchovy do českých škol. Zároveň si Etické fórum akreditovalo 250 

hodinové kurzy v rámci celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků a byly 

přeloženy slovenské metodiky etické výchovy. Dlouhodobé kurzy začaly pořádat i některé 

další subjekty např. Teologická fakulta Univerzity Palackého, Pedagogická fakulta UHK, 

nebo Centrum volného času Brno-Lány. 

Důležitým milníkem pro výuku etické výchovy v ČR jsou Rámcové vzdělávací 

programy, které především v průřezovém tématu Osobnostní a sociální výchova, dávají 

prostor etickým a morálním tématům. Do diskuse o připravovaných Rámcových 

vzdělávacích programech vstoupilo i Etické fórum ČR se svojí představou. Návrh 

doplňujícího vzdělávacího oboru pro základní školy byl v roce 2005 zamítnut. Nicméně 

otázka samostatného předmětu věnujícímu se etickým tématům byla i nadále diskutována. 

Otázka etické výchovy nezůstala stranou politiky. Zajímavým příkladem vyjádření 

podpory etické výchovy je usnesení Senátu ČR č. 125 z ledna 2006, které doporučuje, aby 

se etická výchova stala nedílnou součástí výchovného procesu nejen v rodinách, ale i ve 

školách. Senát žádá MŠMT, aby doporučilo ředitelům škol věnovat zvýšenou pozornost 

etické výchově. Hned v následujícím roce 2007 je etická výchova zařazena jako doplňující 

vzdělávací obor pro gymnaziální vzdělávání. 
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Od 9. ledna do 15. dubna 2009 proběhla na portále www.rvp.cz veřejná diskuse 

k návrhu koncepce a obsahu nového doplňujícího vzdělávacího oboru pro základní školy –

Etická výchova. V diskusi se objevilo 350 příspěvků, ze kterých jednoznačně vyplynula 

podpora začlenění etické výchovy do současného vzdělávacího systému na všech stupních 

vzdělávání (Šedá, 2009). Diskuse byla pak zakončena konferencí MŠMT, na které 

vystoupili odborníci z oboru pedagogiky a psychologie. Výsledkem bylo přijetí ne příliš 

šťastně formálně formulované Deklarace k zavedení etické výchovy do škol (2009). 

Problematice etické výchovy se dále věnoval červnový kulatý stůl SKAVu. Ve stanovisku 

SKAVu (2009) zaznělo několik kritických připomínek k proběhlé veřejné diskusi a obsahu 

koncepce doplňujícího vzdělávacího oboru. Konečným stanoviskem MŠMT bylo vydání 

opatření ministryně školství ze dne 16. 12. 2009 – s účinností od 1. 9. 2010, kterým se 

mění RVP ZV a zařazuje se do něj nový doplňující vzdělávací obor Etická výchova. Od 

roku 2010 pracuje při MŠMT Skupina pro implementaci etické výchovy (SPIEV), která 

vytvořila návrh projektu Implementace etické výchovy. Mezi jeho základní cíle patří: 

uspořádání vědecké konference k inovaci obsahu etické výchovy; vydání učebnice, 

metodiky a pracovních listů; vytvoření podkladů pro vzdělávání aprobovaných učitelů 

etické výchovy na pedagogických fakultách; popularizace etické výchovy pro širokou 

veřejnost; provedení evaluace efektů.

V současné době probíhá naplňování cílů projektu implementace. Probíhá vytváření 

učebnic, metodik a pracovních listů pro všechny ročníky základních škol a nižších 

gymnázií. Celý proces pilotáže materiálů, zapracovávání připomínek odborných 

tuzemských i zahraničních oponentů, získání doložky by měl být ukončen na jaře 2014. 

Paralelně probíhá tvorba audiovizuálních pomůcek, tvorba interaktivního webu 

www.etickavychova.cz a dalších podpůrných pomůcek pro výuku etické výchovy. Na 

podzim 2013 se připravuje odborná konference, při které bude poprvé uděleno ocenění 

Etická škola. Od zimního semestru 2012 mohou na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec 

Králové zájemci studovat bakalářský program etická výchova v aprobaci s dalšími 

předměty. Přehled o dalších aktivitách, které souvisí s implementací etické výchovy lze 

získat na zmiňovaném webu www.etickavychova.cz a webu Etického fóra ČR 

www.etickeforumcr.cz. Zajímavé jsou výsledky ankety v rámci projektu Česko mluví o 

vzdělání a jsou podporou implementačním snahám. Účastníci ankety vybírali z osmi 

možností, jak má v budoucnu vypadat absolvent vzdělávacího systému. Více než pětina 

http://www.rvp.cz/
http://www.etickavychova.cz/
http://www.etickavychova.cz/
http://www.etickeforumcr.cz/


41

respondentů vybrala variantu číslo 5 – člověk morální a odpovědný, který hledá vlastní 

cestu (Frouzová, 2013).

8.2 Koncepce etické výchovy v současném českém školském systému

Již delší dobu se mezi pedagogickými odborníky i učiteli z praxe vede diskuse, jak 

etickou výchovu do školních vzdělávacích programů v ČR zařazovat. První koncepce 

zdůrazňuje průřezovost etických témat a druhá vidí řešení v samostatném předmětu. 

Osobně si myslím, že obě koncepce se mohou velmi dobře doplňovat. V nedávné době se 

ovšem názory zastánců obou koncepcí spíše polarizovaly. Těmito formami implementace 

se budeme ještě dále zabývat.

V českém školském systému existuje několik koncepcí etické výchovy, které jsem 

chtěl původně podrobně představit. Vzhledem k obtížné dostupnosti materiálů jsem se této 

snahy vzdal a dále jen představuji možnou klasifikaci těchto koncepcí. Tato kapitola tedy 

volně navazuje na kapitolu Vymezení pojmu etická výchova. 

Podle Walterové (2004) může existovat k etické výchově několik přístupů:

 Jako učení o hodnotách, které je založeno na kognitivně-morálním základu.

 Jako práce s hodnotami, která je založena na diskuzi a bez předem daného 

významu.

 Jako učení hodnotami k hodnotám, které je založeno na rozvíjení mravních kvalit.

 Jako podpora žádoucích způsobů chování, která se snaží o zformování smysluplné 

hodnotové hierarchie, podle které se žák bude chovat.

 Jako orientace na zkušenost s hodnotami, která spočívá ve vytváření mravních 

situací a s vyrovnáváním se s důsledky svého jednání.

 Jako tvoření nových hodnot, které rozvíjí vlastnosti zaměřené na dobro, které jsou 

v souladu se zájmy žáka.

V této klasifikaci bychom mohli etickou výchovu jako doplňující vzdělávací obor zařadit 

do kategorie podpory žádoucích způsobů chování.

Podle Lorenzové (2011) můžeme koncepce etické výchovy dělit na formální, které 

se zaměřují na rozvíjení forem morálního myšlení a na materiální, které se zaměřují na 

nácvik a upevnění eticky správného jednání. Další klasifikace etické výchovy může být 

normativní a nenormativní. Zatímco normativní přístupy jsou založeny na konkrétních 
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představách o správném jednání, nenormativní vedou žáky k vyjasňování si osobních 

hodnot bez apriorního vymezení. Podle posledního rozlišení může být etická výchova

pojímána jako orientace na rozvoj morálního usuzování a demokratické praxe (teorie 

Piageta a Kohlberga), jako nenormativní orientace na osobní hodnoty a jako normativní 

orientace na pomoc druhým (Lorenzová, 2011). Doplňující vzdělávací obor etická výchova 

můžeme zařadit mezi přístupy materiální a normativně orientované na pomoc druhým.

Podle Vacka (2009) mohou být chápány jako varianty rozvoje mravnosti žáků 

modely výchovy charakteru. Podle Lickona (1992) je nutné při správném formování 

charakteru dojít k harmonii tří složek: mravního vědomí, mravního cítění a mravního 

jednání. Můžeme tedy podle této holistické teorie předpokládat, že nestačí ovlivňovat 

rozum, ale i další složky osobnosti, abychom mohli u žáků rozvíjet mravnost. Při výuce 

charakteru je vhodné zapojovat žáky do sociálních kooperativních aktivit, užívat incentivy 

pro odměňování a podporu správného chování a předkládat žákům morální příklady 

prostřednictvím příběhů (Lorenzová, 2011). S přístupy, zaměřenými na rozvoj charakteru,

doplňující vzdělávací obor etická výchova úzce souvisí. Podle Rocheho (1992) je 

prosociálnost kvalita, která úzce souvisí se žádoucím rozvojem charakteru.

8.2.1 Průřezová implementace etické výchovy

Etická témata můžeme nalézt v průřezovém tématu Osobnostní a sociální výchova

(dále OSV). Osobnostní a sociální výchovu můžeme vymezit jako praktickou disciplínu,

zabývající se rozvojem klíčových životních kompetencí pro každý den, které můžeme 

rozdělit na tři skupiny: osobnostní, sociální a morální (Valenta, 2006). I když koncepce 

Rámcových vzdělávacích programů připouští vytvořit z průřezových témat samostatný 

předmět, již samotný název a pojetí podle mého názoru směřuje k tomu, aby témata 

procházela více oblastmi a předměty. Toto tvrzení je možné opřít o citaci z RVP ZV 

(2005): „Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím 

obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků,

realizovaných ve škole i mimo školu.“ Podle Valenty (2006) lze uplatnit témata OSV 

prostřednictvím efektivního jednání učitelů, nebo potenciálu témat OSV v běžných 

školních situacích, nebo včleněním témat OSV do jiných předmětů, nebo včleněním do 

samostatných časových bloků.    
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Obsahově je etická výchova v průřezovém tématu Osobnostní a sociální výchova 

zpracována především v části Morální rozvoj (v širším pojetí by bylo možno považovat 

celou OSV za etickou výchovu), která zahrnuje dvě podkapitoly: a) Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti a b) Hodnoty, postoje, praktická etika (RVP ZV, 2005). Podle 

mého názoru můžeme za jádro etické výchovy považovat druhou podkapitolu, která vede 

žáky k analýze vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí; k 

vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, 

respektování atd.; k pomáhajícímu a prosociálnímu chování a k dovednosti rozhodování v 

eticky problematických situacích všedního dne (RVP ZV, 2005).

8.2.2 Etická výchova jako samostatný předmět

Druhý přístup k výuce etické výchovy zdůrazňuje nutnost vyčlenit pro etická 

témata konkrétní časový prostor. Tendence k tomuto řešení problematiky se objevily již na 

počátku 90. let dvacátého století paralelně se snahami na Slovensku (Lencz, 2004). Opět 

musím podotknout, že existuje několik návrhů koncepcí, ale vzhledem k tomu, že se jedná 

o různorodé snahy, které vychází někdy od učitelů praktiků bez důkladného teoretického 

ukotvení a bez adekvátní odborné literatury, zaměřím se v další kapitole na představení 

etické výchovy, zpracované do oficiálních vzdělávacích dokumentů, jako doplňující 

vzdělávací obor pro základní školy a gymnázia.

9. Etická výchova jako doplňující vzdělávací obor

9.1 Teoretická východiska

Doplňující vzdělávací obor (dále DVO) Etická výchova vychází především 

z představených koncepcí R. Roche (1992, 1999, 2002) ve Španělsku a L. Lencze (1995, 

1996, 1997 a, 1998) na Slovensku, které jsme se pokusili aplikovat na prostředí českého 

vzdělávání především v oblasti cílů a výstupů. DVO je založen na systematickém 

osvojování sociálních dovedností u žáků především na základě zkušenostních a 

zážitkových metod. Spíše než z filozofie vychází z psychologie. Základní vizí DVO je 
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napomoci vytvořit v českém školství podmínky pro rozvoj prosociálních způsobů chování, 

pro rozvoj etických ctností, pro budování identity u jednotlivých žáků a pro vytváření 

příznivého sociálního klimatu v celém výchovném společenství třídy a školy.

Koncepce etické výchovy je inspirována několika psychologickými a 

pedagogickými přístupy a teoriemi (Motyčka, 2011). Na prvním místě můžeme 

jmenovat teorii emoční inteligence, která podle Rocheho (1999) úzce souvisí s 

prosociálností. Vzhledem k tomu, že mezi základní pilíře emoční inteligence patří empatie 

(Goleman, 1997) a empatie je chápána v DVO Etická výchova jako základní motiv 

k prosociálnímu chování, je tato bazální spojitost evidentní. Teorii emoční inteligence jsem 

již představil v kapitole Personální kompetence, proto se jí na tomto místě více nebudu 

zabývat. Podle Lencze (2004) můžeme řadit mezi další zdroje principů etické výchovy

existenciální analýzu a logoterapii V. E. Frankla. Chápání člověka jako bytosti, která hledá 

smysl, dělení hodnot na tvůrčí, zážitkové a postojové a některé terapeutické metody,

mohou být inspirací pro učitele samotné a následně v modifikované podobě jako nástroj 

výuky. Je ovšem nutné podotknout, že při výuce etické výchovy nelze sklouzávat 

k psychoterapii. V pozadí koncepce etické výchovy jako prostoru pro nácvik sociálních 

dovedností, můžeme evidovat behavioristický, nebo vzhledem k metodě nácviku 

sociálních dovedností s první fází tzv. kognitivní senzibilizace spíše kognitivně-

behavioristický přístup (srov. Lencz, 1996). 

Z pedagogických škol etická výchova čerpá inspiraci především z humanistické 

pedagogiky, která v sobě zahrnuje velké množství různých názorů, jejichž společným 

jmenovatelem je důraz na emocionální a vztahovou stránku výchovy. Mezi principy, které 

se promítly do našeho projektu, patří (Lencz, 1996):

1. Každý člověk má svoji důstojnost – respektujme individualitu druhých.

2. Člověk je bytost svobodná a zodpovědná – podporujme žáky v samostatném a 

zodpovědném rozhodování.

3. Nejefektivnějším prostředkem učení je vlastní zkušenost – za vhodných podmínek 

realizujme zážitkové aktivity.

4. Pro vzdělávání je důležité výchovné společenství, založené na důvěře – často 

vyjadřujme pozitivní city.

5. Učitel má být příkladem – zaměřme se především na tento nejdůležitější prostředek 

výchovy tím, že budeme pracovat na vlastní sebevýchově.
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Při koncipování etické výchovy jsme se pokusili obohatit Rámcové vzdělávací 

programy o témata, která v nich byla obsažena podle našeho úsudku nedostatečně, nebo 

absentovala úplně. K doplnění vzdělávacích dokumentů došlo především v oblasti rozvoje 

mravního úsudku, emoční inteligence – zvláště v oblasti komunikace citů, iniciativnosti, 

působení vzorů, smyslu života a prosociálních forem jednání (Motyčka, 2010). 

Koncepci etické výchovy můžeme řadit mezi přístup životně-hermeneutický a 

morálně-konativní. Pro větší systematičnost a názornost koncepci DVO dělíme do čtyř 

složek: výchovného programu, výchovného stylu, výchovných metod a výchovného cíle, 

kterými se dále budu zabývat.

9.2 Výchovný program

Výchovný program celého vzdělávacího procesu tvoří deset témat, která jsou 

zaměřena na osobnost žáka. Výsledkem jejich správného zvládnutí je osvojení si žádoucích 

sociálních dovedností u žáků, vybudování identity a osvojení si etických ctností. Obsah 

doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří témata (Motyčka, 2009b):

1. Mezilidské vztahy a komunikace. 

Podle Rocheho (1992) se klade ve výchovném působení v moderní době nedostatečný 

důraz na mezilidské vztahy. Cílem této části výchovného programu je naučit žáka využít 

otevřené a ohleduplné komunikace při vytváření prosociálního vztahu. Důraz se při výuce 

klade na elementární komunikační dovednosti, naslouchání a schopnost vést dialog.

2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

Každý člověk si jako příslušník lidstva zasluhuje úctu a čest. V této kapitole se žáci učí 

vnímat důstojnost každého člověka, rozvíjet své sebepoznání a zdravé sebeocenění, což 

jsou předpoklady k zformování cílového prosociálního chování.

3. Pozitivní hodnocení druhých.

Podle Rocheho (1992) při posuzování druhých lidí považujeme negativní charakteristiky 

často jako něco určujícího. Přitom se jedná o nepodstatnou záležitost, protože podle 

některých názorů (Scheller, Frankl, monizmus atd.) je na lidskou podstatu nutné nahlížet 
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pozitivně. Hlavním cílem tohoto tématu je tedy naučit žáky všímat si, hledat a vyjadřovat 

pozitiva u druhých lidí a také pozitivně přehodnocovat různé události. 

4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného 

rozhodnutí.

Tento stupeň etické výchovy se snaží rozvíjet tvořivé myšlení člověka a učí ho tuto 

tvořivost uplatňovat především v mezilidských vztazích. Dále se projekt  snaží naučit žáky 

přistupovat iniciativně k různým životním problémům a situacím.

5. Komunikace citů.

Na tomto stupni se žáci učí pojmenovávat vlastní city, následně je přiměřeně vyjadřovat 

(především ty vyšší, jako je sympatie, nadšení, radost), zvládat a usměrňovat. Jedná se o 

rozvoj faktorů emoční inteligence.

6. Interpersonální a sociální empatie.

Hlavním úkolem této kapitoly je naučit žáky vžít se do jednotlivých citů a postojů druhých 

a následně i do jejich celkové životní situace. Empatie je podle některých teorií 

motivačním faktorem vzniku prosociálních forem chování (Páleník, 1995) a tuto teorii 

jsme přijali i při koncipování DVO etická výchova.

7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů.

Hlavním cílem této kapitoly je naučit žáky rozlišovat mezi pasivními, asertivními a 

agresivními způsoby chování a seznámit je s asertivními právy a asertivními technikami. 

Hlavní funkcí asertivity je obrana proti manipulaci.

8. Reálné a zobrazené vzory.

Tato kapitola je v etické výchově výjimečná. Nejedná se totiž o sociální dovednost, ale o 

prostředek, kterým může být prosociálnost posílena, nebo oslabena. Je tedy nutné 

nabídnout žákům reálné, ale i zobrazené (vymyšlené filmové a literární postavy) pozitivní 

vzory a ukázat jim, že i oni mohou být pro druhé vzory. Etická výchova se také snaží  

vychovat ze žáků kritické diváky a podporovat pozitivní působení médií (srov. Roche 

1992).  
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9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, 

přátelství.

Jedná se o jádro celé koncepce a žáci jsou vedeni k různým prosociálním dovednostem, 

které blíže specifikuji v kapitole Výchovný cíl.

10. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy.

Cílem této kapitoly je naučit žáka prosociálnosti vůči všem lidem bez rozdílu. Pokud 

ovšem chceme u žáků rozvinout komplexní prosociálnost, musíme je nejprve seznámit s  

otázkami sociální etiky, např. s problematikou chudoby ve světě. Dalším předpokladem je 

to, že pedagog bude pracovat na rozvíjení tolerance svých žáků k národnostním a jiným 

menšinám. Program etické výchovy počítá s aktivní účastí žáků na prosociálních akcích 

nevládních organizací, nebo jiných institucí.

Úplné znění obsahu DVO RVP ZV uvádím v příloze č. 1 a RVP G lze nalézt v příloze č. 2.  

Dnešní svět přináší řadu problémů do všech oblastí života společnosti. Obsah 

doplňujícího vzdělávacího oboru proto tvoří i šest aplikačních témat. Díky nim mohou žáci 

realizovat osvojené sociální dovednosti v každodenním životě. Mezi aplikační témata patří: 

Etické hodnoty, Sexuální zdraví, Rodinný život, Duchovní rozměr člověka, Ekonomické 

hodnoty, Ochrana přírody a životního prostředí. Realizace aplikačních témat probíhá 

v rámci koncepce DVO etická výchova výhradně na druhém stupni ZŠ a na SŠ. Počet a 

oblasti aplikačních témat nejsou uzavřeny, takže tento doplňující vzdělávací obor je 

otevřen inovacím, které by reflektovaly a snažily se řešit další nové problémy moderního 

člověka.

Výchovný program jsme se pokusili vytvořit na logické struktuře a návaznosti 

jednotlivých témat. Žák se naučí zvládat nejprve základní sociální dovednosti, které jsou 

předpokladem pro osvojení těch složitějších. To se dá ilustrovat na následujícím příkladu. 

Je nutné pracovat nejprve na pozitivním sebepojetí samotného žáka (2. téma) a teprve pak 

můžeme vést žáky k tomu, aby pozitivně hodnotili druhé. Co sám člověk nemá, nemůže se 

snažit autenticky realizovat v sociálních vztazích. 
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9.3 Výchovný styl

Do výchovného stylu zahrnujeme způsoby chování učitele ve vztahu k žákovi. Dalo 

by se říci, že se jedná o celkový způsob výchovy. Výchovný styl vychází z osobního 

příkladu pedagoga a zesiluje, nebo tlumí „efektivitu“ osvojování si cílových dovedností 

žáka. R. Roche (1992) ve svých výzkumech objevil několik proměnných, které pokud se 

stanou součástí chování učitele, budou podporovat rozvoj prosociálnosti u žáka. L. Lencz 

(1998) na základě vlastních zkušeností a dalších teorií výchovný styl rozšířil o další 

proměnné. Výchovné principy etické výchovy můžeme zařadit do sociálně integračního

stylu, kdy pedagog působí především svým příkladem, skupině dává především náměty pro

činnosti, než by jen přikazoval a zakazoval, podporuje vlastní iniciativu dětí a je přístupný 

otevřené, ale důvěrné komunikaci (srov. Čáp, 2007). Ve výchovném stylu DVO Etická 

výchova můžeme rozlišit následujících devět faktorů (srov. Motyčka, 2011, Lencz, 1998):

1. Vytvořit výchovné společenství.

Kvalita a podstata vztahů mezi učitelem a žáky je základem pro edukační působení ve 

škole a ve výchovném společenství se snažíme o vytvoření, udržování a rozvíjení 

uspokojivých interakcí (Kovaliková, 1995). Třemi základními faktory, které pozitivně 

ovlivňují kvalitu výchovného společenství jsou: míra důvěry ve skupině, míra spolupráce a 

míra vzájemné pomoci. Podle míry rozvoje těchto tří faktorů ve třídě můžeme hodnotit, jak 

se nám daří formovat výchovné společenství. Míru důvěry můžeme hodnotit například 

podle zvyšující se či snižující se tendence žáků komunikovat mezi sebou otevřeně, 

vzájemnou pomoc například podle četnosti jednotlivých skutků ve prospěch druhých a 

míru spolupráce například podle změn ve způsobu řešení společných problémů (Motyčka, 

2011). Mezi další konkrétní nástroje jak budovat výchovné společenství můžeme řadit

metody a principy kooperativního učení (Kasíková, 1997).

2. Přiměřeně vybízet žáky k prosociálnímu chování.

Výsledky výzkumů potvrzují  příznivý vliv tohoto faktoru na zvyšování prosociálnosti

(srov. Lencz, 1996). Ukazuje se, že vybízení slabé intenzity  prakticky neovlivní chování 

dítěte a velmi intenzívní vybízení není vhodné, protože vzbuzuje odpor a spíše v konečném 

důsledku demotivuje. Naproti tomu vybízení k prosociálním způsobům chování střední

(přiměřené) intenzity, spojené s vhodnými argumenty, je vysoce účinné. 
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3. Vyjadřovat pozitivní očekávání od žáků (atribuce).

Lidská psychika má tendenci ke konzistenci, to znamená, že se snažíme uvést do souladu 

naše chování s názory o nás a s naším obrazem o sobě (Lencz, 1996). Člověk může mít 

tendenci přijmout názor o sobě, zvláště vysloví-li jej vážená osoba. Princip atribuce 

spočívá v připisování vlastností dítěti. Samozřejmě v rámci výchovného stylu etické 

výchovy se snažíme o atribuci chování, které chceme u žáka rozvíjet. Toto připisování 

mobilizuje sebehodnocení, a právě pro jeho utvrzení je potřebné, aby se dále rozvíjely 

podporované prosociální postoje. Ze strany pedagoga vyžaduje správně vedená atribuce 

pevné přesvědčení, že věřit a důvěřovat druhému je nejlepším způsobem, jak v něm 

vyvolat, nechat růst a rozvíjet pozitivní rysy, které potencionálně má (Roche, 1992).

4. Klidně poukázat na důsledky chování žáků (induktivní disciplína).

Tento faktor můžeme definovat jako usměrňování pozornosti dítěte na důsledky, které má 

jeho činnost na jiné lidi. Indukce podporuje především empatii. Pro zařazení induktivní 

disciplíny do projektu mluví výzkumy, které dokázaly skutečnost, že tvrdě trestané děti 

málokdy vnímaly důsledky svých činů a přísný trest nezabránil opakování negativního 

činu (Lencz, 1996). Podle Kopřivy (2005) je schéma principu přirozených důsledků 

přestupek – spoluúčast – náprava. Když mluvíme na dítě, poučujeme ho a moralizujeme. 

Když mluvíme k dítěti a vyzýváme ho, aby samo hledalo řešení, výchovné zkušenosti 

ukazují, že se může jednat o účinný přístup (srov. Roche, 1992). 

5. Uvážlivě používat odměny a tresty.

Základním stimulačním prostředkem při výchově je pochvala a uznání (Matějček, 1993). 

Žáci, kteří vidí, že jejich učitelé ostatní chválí, mají také tendenci jiné chválit. Pochvala 

podporuje sebevědomí druhých. Podle Nováčkové (2001) odměny a tresty jsou pouhou 

náhražkou tam, kde selhává vnitřní motivace. Protože odměny a tresty nezasahují do příčin 

chování, emocí a postojů s ním spojených, nemohou přispět k opravdové změně tohoto 

chování. V rámci tohoto výchovného faktoru etické výchovy upozorňujeme na skutečnost, 

že tresty často působí pouze v přítomnosti trestající osoby a nevedou k trvalejším změnám 

v chování jedince (Lencz, 1996). Také časté a nepřiměřené materiální odměny vedou 

k devalvaci odměňování žáků.
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6. Vytvořit jasná a srozumitelná pravidla a důsledně vyžadovat jejich dodržování.

Dítě, které nenaučíme přijímat zodpovědnost a zachovávat určitá pravidla hry, žije 

chaoticky, neumí se orientovat ve světě a mezi lidmi (Lencz, 1998). Vhodnou metodou pro 

realizaci tohoto faktoru je společné vytváření třídních pravidel a následně jejich důsledné 

dodržování. Žáci si mohou vytvořit sami způsoby, jak se mohou navzájem upozorňovat na 

jejich porušování. Je dobré se k pravidlům občas vrátit třeba při třídnických hodinách a 

znovu je připomenout. Rovněž při řešení třídních problémů je vhodné si na počátku 

pravidla připomenout a pak v jejich rámci problém řešit (Motyčka, 2011).

7. Vytvořit radostnou atmosféru.

Radost je podle mnohých psychologů (Křivohlavý, 2004) emoce, která vytváří podmínky 

pro optimální výkon člověka. Podle Nakonečného (2000) radost může mít člověk ze 

zábavy, hry, žertování, ale v nejčistší formě se radost objevuje po kreativním, nebo 

sociálně užitečném činu, který nebyl vědomě zaměřen na její dosažení. Podle Čápa (2001),

pokud se při určité činnosti objeví radost z ní a radost z toho, že jsem ji zvládl, stane se z 

této činnosti trvalejší zájem. Podle Golemana (1997) se při pocitu štěstí a radosti zvýší 

aktivita v mozku, což způsobí inhibici negativních emocí a dojde k uvolnění většího 

množství energie. Současně se utlumují centra, kde vznikají ustarané myšlenky. Radostné 

citové rozpoložení navozuje v těle celkovou relaxaci a vzbuzuje v nás nadšení pro různé 

úkoly a připravuje nás na usilování o naplnění celé řady cílů a předsevzetí. Podle některých 

teorií (srov. Křivohlavý 2004), díky zkušenostem a zážitkům s pozitivními city, se lidé 

mění, stávají se tvořivějšími, nezdolnějšími a rozvíjí se jejich sociální aktivita. 

8. Bezpodmínečně přijmout každého žáka.

Akceptace vyjadřuje skutečnost, že dítě je pro někoho žádoucí a tudíž je i pro něho vysoce 

ceněno. Jestliže se dítě cítí být důležitým pro učitele, je přijatelné i pro sebe. Můžeme 

tvrdit, že základním mechanismem pro vytvoření sebepojetí dítěte je jeho bezpodmínečné 

přijetí (Lencz, 1996). Podle Čápa (2001) tedy akceptující vztah způsobuje tyto změny:

 Žáci dokáží lépe prožívat, uvědomovat si, akceptovat a řešit své problémy místo 

jejich potlačování a vytěsňování.

 Zvyšuje se sebepojetí a sebehodnocení žáků.

 Zlepšují se vztahy mezi žáky. Ty se vyznačují empatií, pochopením a akceptací.

 Žáci prožívají méně napětí a více radostí v životě.
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 Žáci lépe zvládají zátěžové situace především tím, že se zvyšuje frustrační 

tolerance.

 Žáci si dovedou lépe vytyčovat své cíle a realizovat je.

9. Do výchovného procesu ve škole zapojit rodiče.

I přesto, že žáci tráví stále více času mimo rodinu, je nutné, aby škola a rodiče při 

výchovném působení na žáky spolupracovali. Podle Feřtka (2012) mají rodiče a učitelé 

často rozdílná očekávání a s tímto vědomím je vhodné do vzájemného vtahu vstupovat. 

Spolupráce učitele s rodiči by se měla řídit čtyřmi principy:

 Rodiny jsou primárními vychovateli svých dětí, mají na výchovu a vývoj svých 

dětí největší vliv. 

 Rodiče nesou odpovědnost za vzdělávání svých dětí, a proto mají právo 

spolurozhodovat o jeho naplňování. 

 Rodiče a učitelé jsou rovnocennými partnery.

 Je nutné využívat vhodných metod, jak propojit edukaci ve škole s působením 

rodiny.   

Podle Podmanického (2004) je pro zkvalitnění výchovného stylu učitele etické 

výchovy vhodné se podívat na jeho výchovné působení perspektivou třech pohledů. 

Prvním je učitel vnímán jako držitel a odpůrce moci, který vychází z pojetí školy jako 

systému přesně dané hierarchické struktury. To, že organizace může fungovat pouze na 

tomto principu je nezpochybnitelné, nicméně moc a její hierarchie naplňuje svůj význam 

jedině tehdy, když umožňuje edukaci žáků v rámci otevřeného poznání a svobodného 

sebeurčování (Fontana, 1997). Mohli bychom tedy říci, že etická výchova staví své 

výchovné působení především na nedirektivním přístupu. Druhý pohled je směřován na 

učitele jako svobodného člověka s lidskou důstojností. Důstojnost je konstantní a 

nemůžeme ji stupňovat tzn. že učitel má stejnou důstojnost jako žák, nebo ředitel školy. 

Uznání důstojnosti vede člověka k úctě jak k druhým, tak k sobě samému a směřuje ho 

k svobodnému jednání. Učitel tímto svým přístupem může na žáky působit jako vzor. Třetí 

pohled na učitele etické výchovy je z perspektivy vypravěče a průvodce života, což 

znamená, že učitel nevnucuje své názory, ale nabízí své myšlenky a postoje k okolnímu 

světu a životu, které by měly být žákům inspirací a měly by jim napomáhat nacházet sebe 

sama.
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9.4 Edukační metody etické výchovy

Metoda podle Českého etymologického slovníku (Rejzek, 2001) znamená cestu, 

postup zkoumání, vědecký postup. Podle Vališové (2007) lze v didaktické rovině chápat 

pod pojmem vyučovací metoda specifický způsob uspořádání činností učitele a žáků, které 

rozvíjí vzdělanostní profil žáka a který působí v souladu s edukačními cíli. V rámci etické 

výchovy používáme výlučně metody aktivizující vzdělávací činnosti a rozvíjející 

psychické procesy žáků. Důraz klademe na praktickou aktivitu žáka a jeho přímou 

zkušenost v určité oblasti. Podle Lorenzové (2011) bychom za metody etické výchovy 

mohli v užším smyslu považovat ty, jejichž výlučným cílem je formování etické 

kompetence a utváření hodnotové orientace.

Způsob výuky etické výchovy bychom mohli zařadit do oblasti smysluplného učení 

(Mareš, 2001). Tento typ učení je založen na aktivitě žáka, konstruktivnosti učení (žák jen 

pasivně nepřebírá hotové poznatky, ale aktivně si je konstruuje), kumulativnosti učení (žák 

si postupně buduje svůj systém vědomostí a dovedností), autoregulativnosti učení (žák sám 

rozhoduje, co je v učení potřeba dělat dál), zacílenosti učení (žák má představu o cíli, 

kterého chce učením dosáhnout), situovanosti učení (učení probíhá v závislosti na 

sociálním prostředí) a individuální odlišností učení (každý žák je individuum a to bychom 

při používání vyučovacích metod měli umět zohlednit).

Podle Gillernové (1998) se proces rozvoje žáka ve škole (ale i jinde) realizuje 

souborem společných činností, při kterých dochází k osvojování si sociálních dovedností. 

DVO Etická výchova zakládá své působení především na společných činnostech žáků 

v malých skupinách a následně při skupinové hodnotové reflexi v komunitním kruhu. Jiní 

autoři mluví o situovaném učení, které vychází z předpokladu, že podstata lidského učení 

je sociální (Mareš, 2001). Učení člověka tedy probíhá v sociokulturním kontextu a 

odehrává se ve specifických situacích. Žák nemůže poznat svět a naučit se určitým,

především sociálním dovednostem sám, ale ve společenství s druhými lidmi.

Etická výchova se snaží především o rozvoj sociálních dovedností. Podle 

Gillernové (1998) je záměrné rozvíjení sociálněpsychologických dovedností žáků pro 

rozvoj osobnosti důležité. Formování sociálních dovedností považuje za důležitou součást 

výchovy k „bytí“ Fontana (1997). Rozvoj sociálních dovedností může vést k porozumění 

sobě samému, k sebepřijetí a k získání schopnosti prožívat svůj život jako úspěšný a 
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žádoucí. Můžeme se tedy domnívat, že výsledky sociálního učení zásadně ovlivňují 

formování sebestystému.

Podle klasifikace metod, kterou provádí Vališová (2007), DVO Etická výchova 

využívá především metod dialogických, praktických činností žáků, rozborových, 

situačních, projektových a inscenačních a metodu didaktických her. Můžeme tedy říci, že 

je to velmi široký soubor metod, které jsou běžně používány v zážitkové pedagogice. Podle 

Svatoše (2005) je zážitkové učení založeno na osobní aktivitě žáka. Základem je tedy jeho 

zážitek a osobní zkušenost, které vznikají aktivním řešením nejrůznějších úkolů, problémů 

a situací. Následnou reflexí se zážitek převádí do podoby v praxi využitelné zkušenosti. 

Zajímavou klasifikaci metod etické výchovy přináší Lorenzová (2011).

Nácvik sociálních dovedností v rámci etické výchovy by se měl podle Lencze 

(1996) řídit metodickým postupem, který se skládá ze čtyř fází: kognitivní senzibilizace, 

hodnotové reflexe, nácviku sociální dovednosti ve třídě a transferu do reálného prostředí.

Při kognitivní senzibilizaci dochází k zcitlivění žáků pro nastolené téma především 

v oblasti kognitivních procesů. Učitel se v nich snaží vzbudit zájem o téma a nadchnout je 

pro snahu osvojit si příslušnou sociální dovednost. Mezi konkrétní aktivity této fáze patří

například pozorování, mediální analýza, skupinové rozhovory, práce s pracovními listy atd. 

U malých dětí se osvědčily příběhy a pohádky.

Hodnotová reflexe by měla následovat po každé aktivitě. Aktivita má na rozdíl od 

hry nějaký předem daný výchovný cíl (Lencz, 1996) a učitel se snaží zejména metodou 

řízeného rozhovoru žáky přivést k jeho odhalení. Dá se říci, že žáci teorii postupně 

objevují. Při reflexi se samozřejmě snažíme využít předchozího zážitku či zkušenosti. 

V koncepci etické výchovy počítáme s tím, že během ní přijde řada i na etická témata, 

která vystupují spíše ve formě skrytého kurikula. Existuje celá řada způsobů, jak vést 

hodnotovou reflexi: slepé prsty, tři slova, volná úvaha atd. (Svatoš, 2005).

Nácvik ve třídě zahrnuje experimentování s určitým druhem chování, vyzkoušení si 

a nácvik praktických dovedností, hraní rolí, scénky, interview se skutečnými nebo 

fiktivními osobami. Učitel se pak vhodnou zpětnou vazbou snaží vyzdvihnout sebemenší 

pokrok. Provede-li žák danou aktivitu nesprávně, je vhodné ho na to upozornit nepřímo 

například zopakováním instrukce, nebo ve vhodné chvíli přímo v rámci osobního 

rozhovoru.

Ve fázi reálné zkušenosti se žáci snaží nacvičené způsoby chování převést do 

skutečného života. K tomuto účelu mohou žáci využívat metody vedení záznamů o 



54

vlastním chování, vedení deníku, pořizováním výstřižků z časopisů a novin a především 

uskutečňování konkrétních skutků ve vlastní rodině, mezi vrstevníky, ve škole atd. Po 

provedení transferu je vhodné provést opět hodnotovou reflexi a se žáky analyzovat jejich 

zkušenosti. 

9.5 Cíle DVO Etická výchova

Pravděpodobně nejobecnější vymezení cíle etické výchovy v ČR mohli bychom 

provést skrze formulaci, že se jedná o směřování žáků k jednání podle základního 

mravního principu: co chceš, aby druzí činili tobě, to čiň ty jim. Ukazuje se, že v naší 

diferencované společnosti může být tato všeobecně přijímaná zásada pojítkem. Je tedy 

potřeba zdůraznit, že koncepce etické výchovy od samého začátku stojí na mravních 

principech, nicméně často vnímaných jako skryté kurikulum, ke kterému bychom měli 

s žáky dospět během hodnotových reflexí. Budeme-li cíle dále rozvíjet, můžeme dojít k 

tomu, že etická výchova se snaží formovat člověka ve zralou osobnost, která si je vědoma 

vlastní identity a jejíž hodnotová orientace zahrnuje nejenom úctu k člověku a přírodě, ale i 

spolupráci, prosociální chování a národní hodnoty (Vyvozilová, 2004).     

Při vytvoření DVO Etická výchova jsme respektovali strukturu klíčových 

kompetencí, ke kterým jsme přiřadili celou řadu dílčích cílů. Jak bude z následujícího 

přehledu zřejmé, obor pokrývá všechny klíčové kompetence s tím, že poměrně velký důraz 

je kladen na sociální kompetence (srov. Motyčka, 2009b). 

U kompetencí k učení žák:

 Dokáže určit smysl a cíle učení. 

 kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich.

U kompetencí k řešení problémů žák:

 rozpozná povahu problému a dokáže jej aktivně řešit na základě získaných 

dovedností a vědomostí.

 dokáže samostatně pozorovat, experimentovat a získané výsledky kriticky 

posuzovat a vyvodit z nich závěry pro využití v budoucnosti.

 uplatňuje kritické myšlení, aby byl schopen činit uvážlivá rozhodnutí, za která je 

zodpovědný a která je schopen obhájit.
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U kompetencí komunikativních žák:

 používá vhodné způsoby komunikace.

 naslouchá promluvám druhých lidí, snaží se jim porozumět a vhodně na ně 

reagovat.

U kompetencí sociálních a personálních žák:

 si vytváří pozitivní představu o sobě samém, aby mohlo dojít k posílení sebedůvěry 

a samostatnému seberozvoji.

 navazuje a rozvíjí vzájemně uspokojivé vztahy.

 chápe na základě osobní zkušenosti výhody spolupráce. 

 jedná tolerantně, vstřícně a chápe potřeby a postoje druhých.

 ovládá vlastní chování.

 participuje na základě ohleduplnosti, úcty k druhým a snaze pomáhat na utváření 

dobré atmosféry v týmu.

 respektuje přesvědčení a hodnotu druhých lidí.

 Dokáže se vcítit do situací ostatních lidí.

U kompetencí občanských žák:

 vnímá, přijímá, vytváří a rozvíjí etické, kulturní a duchovní hodnoty, které 

nespočívají pouze v materiálním uspokojení lidských potřeb.

 odmítá fyzické i psychické násilí.

 chápe základní environmentální a ekologické problémy a souvislosti.

 se uvážlivě a vhodně rozhoduje v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale 

udržitelného rozvoje společnosti.

U kompetencí pracovních žák:

 aktivně a tvořivě ovlivňuje měnící se životní a pracovní podmínky.

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a hospodárnosti, 

ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí 

i ochrany kulturních a společenských hodnot.
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9.5.1 Prosociálnost

Vzhledem k tomu, že základním cílem etické výchovy jako DVO je vést žáky 

k prosociálním způsobům chování, považuji za nutné tuto sociální dovednost hlouběji 

popsat. Prosociálnost je v odborné literatuře většinou definována jako chování, které má 

být užitečné druhé osobě, skupině lidí nebo sociálnímu cíli bez toho, že by se předem 

očekávala vnější odměna. S tímto názorem nesouhlasí Hewstone a Stroebe (2001), kteří v 

prosociálnosti vidí střední cestu, jejímž obsahem je sobecky i altruisticky motivované 

pomáhání.

O´ Connor (1979, in Roche, 1992) definuje jako prosociální činnost to, co někdo 

vykonává proto, aby druhému ulehčil námahu, nebo problémy, nebo aby mu pomohl být 

spokojenějším, a přitom to dělá ”na svoje náklady”. Taková činnost aktéra něco stojí, 

vyžaduje od něho oběť nebo vystavení se riziku. Definice dalších sociálních psychologů 

jsou obdobné. Roche (2004) definuje prosociální chování jako takové, které bez očekávání 

vnější nebo materiální odměny ochraňuje, pomáhá, projevuje laskavost jiným osobám, 

nebo skupinám podle jejich potřeb, nebo objektivně pozitivních sociálních cílů, které

zvyšují všeobecnou pravděpodobnost pozitivní reciprocity kvality a hloubky sociálních a 

interpersonálních vztahů a sociálních následků, chráníc přitom zájmy identity, kreativity a 

iniciativy zúčastněných osob nebo skupin.

Na rozdíl od jiných typů chování (agrese, hra atd.), které jsou běžné mezi přáteli a 

které uspokojují potřeby autora konání v sociálním kontextu, prosociální chování 

předpokládá odpoutání se od svých vlastních potřeb a službu potřebám ostatních lidí. 

Zeldin, Small a Savin – Williams (srov. Roche, 1992) zdůrazňují tři podmínky, které podle 

přísného kriteria musí prosociálnost splňovat:

1) Činnost má být ve prospěch jiného jednotlivce nebo skupiny.

2) Vykonavatel takové činnosti ji nemá plnit jako povinnost vyplývající z jeho role.

3) Takové chování má být nezištné a nemá být požadované ze strany jiného jednotlivce.

Prosociálnost může mít celou řadu konkrétních projevů. R. Roche (1992, 1999) 

rozlišuje na základě svých výzkumů tyto typy prosociálního chování: 

1. Poskytnutí fyzické pomoci.

2. Poskytnutí fyzické služby.

3. Darování, půjčení, rozdělení se.

4. Udělení rady a vysvětlení.
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5. Potěšení a povzbuzení smutného a utrápeného člověka.

6. Vyjádření pozitivního hodnocení druhých s cílem posilnit jejich sebeúctu. 

Například vyslovení pochvaly a uznání, vyjádření sympatií, zastání se druhého.

7. Naslouchání druhým se zájmem.

8. Snaha pochopit jiné, pochopit jejich city (empatie).

9. Solidarita – chování, které vyjadřuje účast na důsledcích (především bolestných), 

na podmínkách, na stavu, na situaci nebo na neštěstí jiných lidí.

10. Snaha o zmírnění protikladů, dorozumění a dohodu ve skupině, mezi dvěma nebo 

více lidmi. Hledání toho, co nás spojuje. Vytvoření atmosféry pokoje a svornosti.

Většina autorů nerozlišuje mezi prosociálním chováním a altruismem. Pokud 

bychom ale chtěli rozdíl přece vymezit, altruismus by odpovídal tzv. ryzímu prosociálnímu 

chování, které můžeme definovat jako chování, které vědomě nekalkuluje ani se 

sebemenším ziskem (např. očekávání, že se zachová podobně i druhá strana), ale přináší 

pouze vnitřní uspokojení.

Podle Pelikána (2002) se prosociální a altruistické chování rozvíjí za předpokladu, 

že bude naplněno několik podmínek. Tou první je skutečnost, že ve výchově je na prvním 

místě potřeba dát přiměřený prostor pro svobodné jednání dítěte, které je podmíněno 

přebíráním zodpovědnosti za svá rozhodnutí a činy. Další podmínkou je používání spíše 

nedirektivních metod. Dále je to předkládání pozitivních vzorů a snaha vést dítě jak 

v rodině, tak ve škole ke spoluúčasti na rozmanitých prosociálních aktivitách. Podle Filové 

(2005) je při směřování dítěte k prosociálním typům jednání důležité vedení, které 

poskytuje pozitivní stimulaci, probouzí dobré já dítěte, pozitivně hodnotí dobré činy a 

podporuje rozvoj svědomí.

9.5.2 Vybrané výzkumy prosociálního chování 

Reichelová (1997) se snaží ve svém výzkumu zjistit, jak lze ovlivňovat agresivní a 

prosociální chování u dětí ve školním věku. Spolu se svými kolegy vytvořila tréninkový 

program založený na kognitivně-behaviorálním přístupu a po jeho realizaci provedla 

evaluaci. Nejvýznamnější pozitivní změna byla zaznamenána u agresivních dětí, které mají 

nepříznivý status odmítaného dítěte. Dalším kvantitativním zjištěním byla skutečnost, že 

ke zvyšování míry prosociálního chování u dětí dochází bez ohledu na sociální status. Jak 
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ukázaly další analýzy, zvýšení prosociálního chování a jeho přetrvávání bylo výraznější u 

neagresivních dětí. Na základě výsledků výzkumů můžeme předpokládat, že prosociální 

chování lze rozvíjet vhodným výchovným působením, což je další potvrzení výzkumů R. 

Roche.

Jak uvádí Mareš (2002), bylo v letech 1974 - 1995 realizováno několik výzkumů, 

které se zabývaly vztahem mezi sledováním televizních pořadů a rozvojem prosociálního 

chování. Na základě výsledků můžeme stanovit domněnku, že televizní pořady mohou mít 

jak pozitivní, tak negativní vliv na děti. Pozitivní účinky existují, ale jsou menší než 

negativní. To může být proto, že násilí je v televizi prezentováno častěji, nebo proto, že je 

atraktivnější a na první pohled jasné a nevyžaduje od diváka přemýšlení. U dětí, které 

sledovaly prosociální pořady, byly zjištěny tři typy pozitivních efektů. První typ tvořila 

pozitivní mezilidská interakce – přátelská spolupráce, řešení konfliktů mírovou cestou, 

vyjadřování pozitivních emocí a napodobování pozitivních vzorů. Druhý typ můžeme 

označit jako prosociální chování – ochota jiné obdarovat, rozdělit se, půjčit něco druhému. 

Třetí typ se týkal projevů sebekontroly a sebeovládání – dodržování pravidel, vytrvalost a 

tolerance k druhým.

Empirickou sondu, zabývající se ochotou žáků pomoci spolužákům, provedl tým 

psychologů vedený J. Marešem (2002). Za použití metody Lindova dotazníku ve 

výběrovém souboru 185 žáků základní školy dospěli k následujícím výsledkům:

 Vzájemné pomáhání mezi žáky není v tradiční škole pravděpodobně běžnou 

záležitostí.

 Žáci vzájemnému pomáhání přikládají poměrně velkou důležitost.

 Žáci cítí určitou morální povinnost pomoci druhému v nesnázích.

 Pokud žáci posuzují ochotu druhých pomáhat, jsou skeptičtí.

 Dívky vnímají vzájemné pomáhání ve škole jako důležitější.

 Mladší žáci jsou ochotnější pomáhat – názory jsou zřejmě ovlivněny věkem.

Vonkomerová (1982) provedla v mateřských školách výzkum výskytu pozitivního 

sociálního chování v souvislosti s výchovnými praktikami pedagogů. Z výzkumu vyplývá, 

že prosociální chování se objevuje u dětí, které jsou ovlivněny výchovnými postupy,

zaměřenými především na indukci, a ne na odměnu a strach z trestu. Prosociální chování se 

rovněž vyskytovalo ve skupinách, kde učitelka děti často pověřovala nějakou činností, a to 

nejen funkcí služby. Na základě tohoto rozsáhlého výzkumu můžeme opět předpokládat, 

že s věkem výskyt pozitivního sociálního chování stoupá. Projevy prosociálního chování se 
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u dívek vyskytují častěji než u chlapců. Tuto skutečnost pravděpodobně potvrzuje výzkum 

Tatarkové, která zkoumala souvislosti prosociálního chování s postavením jedince 

v třídním kolektivu. Výzkumná hypotéza, že míra prosociálního chování je ovlivněna 

sociálním statutem, se nepotvrdila.

10. Aspekty lidského vývoje pro edukaci v etické výchově

Vzhledem k tomu, že se moje práce vztahuje k žákům druhého stupně ZŠ a 

k žákům středních škol, budu se na tomto místě zabývat především obdobím adolescence. 

Vycházím z pojetí, které je dnes preferováno v angloamerickém prostředí, že adolescence 

zahrnuje věk od 11 do 20 let (Macek, 1999). Struktura této kapitoly kopíruje strukturu 

kompetencí, které souvisí především s etickou výchovou: personální (zaměřím se 

vzhledem ke svému výzkumu především na vývoj identity), mravní a sociální. 

10.1 Vývoj identity

Jak již bylo zmíněno, můžeme podle Eriksona (1999) nazvat období mezi 11 a 20 

rokem za etapu hledání a vytváření identity. Jedná se o aktivní proces, při kterém rozvíjí 

jedinec svoji představu o tom, kým by chtěl být a pokouší se ji realizovat (Vágnerová, 

1997). Dospívání je tak obdobím konfliktu mezi potřebou osobní integrace a potřebou 

vyrovnat se s nejasnými požadavky společnosti, aby adolescent byl schopen najít svou 

pozici a hodnotu v tomto společenství (Erikson, 1999). Hledání identity znamená dobře 

poznat svoje možnosti i meze, přijmout svoji hodnotu i některými omezeními a nedostatky 

(Langmeier, 1998). Podle Macka (1999) je dobré rozlišovat mezi osobním a sociálním 

aspektem identity. Osobní aspekt vychází z intimní sebereflexe a sebehodnocení. Podstatné 

je pak vědomí vlastní jedinečnosti, originality a ohraničenosti vůči druhým. Sociální aspekt 

spočívá v pocitu začlenění, spolupatřičnosti a kontinuity ve vztazích i čase. K sebepoznání 

žáka totiž mohou sloužit i aktivity, které jsou nějakým způsobem soutěživé a vymezují 

jeho pozici ve vrstevnické skupině. Žák se snaží lépe poznat i skrze diskuze s vrstevníky či 

dospělými, kdy se snaží prosadit svoje nekonformní názory a postoje (Vágnerová, 1997).

Proces vytváření identity můžeme chápat jako proces individuace (Macek, 1999). 

Podle Josselsona (1980) můžeme tento proces rozdělit do tří stádií. První stádium začíná 

nástupem mladší adolescence a můžeme ho nazvat psychologická diferenciace. Dospívající 
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si zde začíná uvědomovat svoji odlišnost od osob ze svého okolí. Druhé stádium začíná ve 

14 (někdy 15) letech a nazývá se fáze zkoušení a experimentování. Dospívající nabývají 

přesvědčení, že sami nejlépe ví, co je pro ně dobré. Třetí stádium začíná v 16 (někdy 17) 

letech a nazývá se fází navazování přátelství. V něm se objevuje obnovování vztahů 

s rodiči, ale jejich působení je přijímáno selektivně a zvyšuje se zodpovědnost za vlastní 

jednání, především za jeho důsledky. Poslední stádium ukončuje adolescenci a nazývá se 

fáze konsolidace vztahu k sobě. Dospívající si uvědomuje vlastní originalitu a autonomii. 

Podle Macka (1999) bude pro časnou adolescenci typická varianta rozptýlené identity, 

která je charakterizovaná absencí potřeby aktivně hledat a přijímat závazky, nebo varianta 

předčasného uzavření, kdy se dospívající zaměřuje na osvědčené hodnoty, které převzal ze 

svého okolí především od rodičů. Pro střední adolescenci bude typický status moratoria, 

kdy se dospívající snaží aktivně hledat hodnoty a závazky, ale zatím je neakceptuje. 

Dosažení identity přichází v úvahu až během pozdní adolescence. 

Aby si jedinec mohl vybudovat nějakou funkční identitu, která by alespoň částečně 

odpovídala realitě, je nutné, aby poznal svoje vlastnosti a kompetence (Vágnerová, 1997). 

Někteří autoři mluví o adolescentovi jako tvůrci či producentovi vlastního vývoje (Macek, 

1999). Znamená to, že adolescent je aktivní při formování vlastní identity a v tomto směru 

hraje důležitou roli sebepoznávání. Nelze totiž vybudovat funkční identitu bez sebepřijetí. 

Podle Říčana (2004) je především v mladší adolescenci důležité to, jak se sobě dospívající 

líbí či nelíbí. A to do jisté míry závisí na zkušenosti, kterou udělali se svojí tváří při 

nejrůznějších příležitostech podle toho, zda získali obdiv a sympatie, nebo zda se setkali 

s lhostejnosti, nebo dokonce s pohrdáním. Jak uvádí Vágnerová (1997), existuje totiž 

nebezpečí tzv. volby negativní identity, která spočívá v odmítnutí rolí, očekávaných 

společností. Příčinou bývá právě nedostatečné sebepoznání a sebehodnocení, pocit 

nedostatečných kompetencí a nedostatečné rodinné zázemí.

10.2 Emocionální vývoj

V dospívání dochází k zásadní proměně emočního prožívání, jejíž důvody můžeme 

hledat především v proměně hormonálních funkcí. Emoční ladění je kolísavé a labilní. 

Citové reakce jsou méně přiměřené a zdají se být vzhledem k předchozímu vývojovému 

období více nápadné. Se zvýšením pocitů nejistoty souvisí i vyšší míra úzkostnosti a 

napětí, což vede k další ztrátě jistot a stability ze středního školního věku (Vágnerová, 



61

1997). Změněné reakce a prožívání bývají velmi často nepříjemné i pro samotného 

adolescenta. Z tohoto důvodu se u dospívajícího velmi intenzivně projevuje potřeba jistoty 

a citové akceptace.

Ve vztazích především s blízkými lidmi se často objevují konflikty, protože 

chování dospívajících se projevuje větší impulzivitou a nedostatkem sebeovládání. 

V rodině dochází k postupnému procesu emancipace, kdy dítě se uvolňuje z přílišné 

závislosti na rodičích a na druhé straně navazuje různorodější vztahy ke svým vrstevníkům 

(Langmeier, 1998). Toto osamostatňování bývá často velmi bolestné pro obě strany. Ze 

strany dítěte se objevuje kritika a polemika, ze strany rodičů trest např. v podobě 

opětované kritiky, nebo opětovaného odmítání přízně atd. (Říčan, 2004). Problémem je, že 

dospívající jsou více zranitelnější a velmi vztahovační, což vede k další eskalaci problémů 

s autoritami.

V pozdní adolescenci dochází k zmírnění extrémů v oblasti emocionálního vývoje. 

Je to dáno postupným zráním centrální nervové soustavy a také zkušenostmi, které 

dospívající získal. I přesto v tomto období mohou být úsudek a další kognitivní procesy 

velmi snadno ovlivněny emocemi (Vágnerová, 1997). Adolescent se totiž dokáže velmi 

rychle nadchnout a jeho nadšení ovlivňuje i další sféry jeho osobnosti. Na druhou stranu 

dospívající o svých emocích velmi neradi mluví, obzvláště s blízkými, se kterými se snaží 

deidentifikovat. Není proto moudré ze strany rodičů a vychovatelů žáky k hovorům na toto 

téma nutit. To může být problém hodnotových reflexí v rámci DVO Etická výchova, při 

kterých někteří pedagogové začínají komunitní diskusi otázkou: Jak jste se cítili?

10.3 Teorie morálního vývoje

Během ontogeneze dochází k vývoji mravního úsudku. Existuje několik koncepcí, 

které se tímto tématem zabývají. Pro zájemce o hlubší vhled do tématu lze doporučit 

studium odborné literatury od P. Vacka (2002a, 2006, 2008). Pro svoji práci, která se 

zabývá výukou etické výchovy,  považuji za vhodné představit alespoň dvě základní 

koncepce L. Kohlberga a J. Piageta.

Psychologie na rozdíl od filozofie zjišťuje, jak a proč lidé jednají tak, jak jednají 

(Heidbring, 1997). Za zakladatele psychologie morálky je považován J. Piaget (Vacek, 

2002a), který při pozorování kognitivního vývoje u dětí zjistil, že se liší i v úrovni 

mravního úsudku. Stanovil dvě velmi široká stádia. Mladší děti se mezi šestým až 
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dvanáctým rokem nacházejí v stadiu heteronomie. Adolescenti starší šestnácti let jsou ve 

stádiu autonomie. Piaget nazývá heteronomní období periodou morálního realizmu, což 

znamená, že dítě má tendenci pohlížet na povinnosti nezávisle na okolnostech v nichž se 

nachází (Vacek, 2002a). Dalším charakteristickým rysem tohoto období je kognitivní 

egocentrismus, který je způsoben tím, že dítě není schopno asimilovat prostředí do svých 

myšlenkových procesů. Autonomní morálka je naopak postavena na vztazích kooperace. 

Pravidla jsou chápána jako výsledek vzájemné dohody. Trest je pak chápán jako 

prostředek k naplňování záměrů humanity (Vacek, 1992). Jak adolescenti pomalu 

překonávají svůj egocentrismus, rozvíjejí svoji osobní morálku, kterou můžeme chápat 

jako citlivost, znalosti a přesvědčení o tom, co je správné a co špatné (Macek, 1999). 

Morálka v adolescenci je založena na dvou základech. Prvním je rozvoj formálně 

logického myšlení, které vede k úvahám o abstraktních pojmech jako je spravedlnost, zlo, 

dobro atd. Druhým základem je proměna sociálních vztahů k nejbližším lidem, díky čemuž 

začne adolescent jinak chápat prosociální projevy chování (Seifert, Hoffnung, 1991).    

Pravděpodobně nejvýznamnější teorií morálního vývoje je pojetí L. Kohlberga. 

Podle něj prochází morální vývoj šesti stádii. Od 12 let dítě může postoupit na úroveň 

postkonvenční morálky, která je založena na jednání podle zvnitřnělých zásad (Langmeier, 

1998). Na tuto úroveň se ovšem dostanou pouze někteří adolescenti (Macek, 1999). 

Postkonvenční úroveň se skládá ze dvou stádií. První Kohlberg nazývá stadium 

společenské smlouvy a práva jednotlivce (Fontana, 1997). Správné chování vychází z 

respektování individuálních práv, která byla odsouhlasena celou společností. Druhé 

stádium je označeno jako období univerzálních etických principů. Správné chování je 

definováno svědomím jednotlivce, které je ve shodě se zvolenými principy. Ty jsou 

vytvořeny a přijaty na základě logického porozumění, univerzálnosti a sociální smlouvy 

(Vacek, 2002a). Podle Říčana (2004) zůstává mnoho lidí na primitivním stupni mravního 

vývoje, což brzdí i celkový vývoj osobnosti. Řada lidí má také tendenci se za svůj mravní 

život stydět a egoizmus považuje za důstojný postoj moderního člověka. Účinná mravní 

výchova musí spočívat v něčem víc, než v poučování a řečnickém zdůrazňování správného 

způsobu jednání. Adolescent potřebuje být v kontaktu s někým, pro koho jsou mravní 

otázky živé, pro koho je dobro a zlo důležitým tématem. Teorie mravnosti má být částečně 

v předstihu před úsudkem a prožitkem (Říčan, 2004).

Žádoucí chování je podle Páleníka (1993) ovlivněno kognitivními faktory, mezi 

kterými je rozhodující schopnost posuzovat situaci tak, jak ji chápe druhá osoba. A právě 
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tato schopnost je pravděpodobně podmíněna určitou kvalitou mravního úsudku. Tuto tezi 

podporují i závěry již zmiňovaného výzkumu mezi dětmi předškolního věku, který 

provedla Vonkomerová (1982). Na základě výzkumných výsledků můžeme stanovit 

předpoklad, že existuje vztah mezi úrovní mravního hodnocení a mírou empatie. To také 

předpokládají Čáp a Mareš (2001), kteří uvádí, že chování odpovídající morálním 

hlediskům se označuje termíny altruistické, nebo také prosociální v protikladu 

k egoistickému a zištnému chování. Předpokladem altruistického jednání je empatie, 

protože díky této dovednosti můžeme dojít k poznání stavu druhého člověka v tísni a 

emočnímu spoluprožívání jeho nelibého stavu. Je tedy evidentní, že míra úrovně rozvoje 

mravního úsudku úzce souvisí s mírou úrovně rozvoje žádoucích sociálních dovedností.

10.4 Sociální vývoj

Jak vyplývá z některých předchozích kapitol, vývoj v oblasti sociálních dovedností

pravděpodobně velmi úzce souvisí s vývojem mravního úsudku. Tím, že se objeví 

hypotetické myšlení, objeví se větší disponovanost k přemýšlení o abstraktních etických 

principech a k rozvoji kognitivní složky empatie (Lencz, 1997 a). Dospívající může lépe 

chápat názory a motivace druhých lidí a může se snažit o pomoc, která může odpovídat 

potřebám adresáta. Názory autorit (i v oblasti etických principů) však bezhlavě a nekriticky 

nepřebírá, ale zcela jistě o nich uvažuje (Říčan, 2004). 

Oblíbenost dospívajícího je vázána na jeho kamarádské chování. Konkrétně na 

dobrou schopnost komunikovat, na toleranci, pozitivní emoční naladění, otevřenost a 

ochotu pomáhat. Znamená to, že v kolektivu proti předpokladům některých pedagogů se 

klade důraz na solidaritu a jistotu pozitivního ladění a pozitivní akceptace (Vágnerová, 

1997). Dospívající v tomto věku samozřejmě ctí skupinovou identitu vrstevnické skupiny, 

jinak by se dostali do sociální izolace, která je pro ně nepřijatelná. Díky skupinové identitě 

ovšem také dokážou být vzájemně solidární a poskytují si kamarádskou pomoc. To ovšem 

může ze skupiny vytvářet uzavřený útvar, který je navenek netolerantní k jiným skupinám 

(Vágnerová, 1997). Je nutné podotknout, že častým spouštěčem rizikového chování ve 

vrstevnické skupině je nuda a nestrukturované společné trávení volného času, tzv. 

poflakování (Macek, 1999). Na druhou stranu se dospívající v pozdní adolescenci dokážou 

při vhodné stimulaci nadchnout pro aktivity široké sociální pomoci, což mohu doložit i 



64

svými pedagogickými zkušenostmi např. angažování se v projektu Adopce na dálku, 

v různých dobrovolnických programech atd.

Jak uvádí na základě některých výzkumů Vágnerová (1997), na prosociální 

hodnoty jsou podle některých teorií spíše orientovány dívky než chlapci. U dívek se 

prosociálnost vyskytuje především v kombinaci se širší sociocentrickou orientací (být 

prospěšná společnosti), nebo s emociálními hodnotami (potřeba silných zážitků), nebo s 

hodnotami estetickými a intelektuálními. U chlapců je velmi frekventovaná kombinace 

prosociálnosti s intelektuálními hodnotami (porozumění, ochota pomoci v kombinaci s 

vědomostmi). Na prosociální chování má pravděpodobně vliv intenzivní potřeba přesahu 

vlastního života, která se projevuje nejen v duchovní sféře, ale také ve sféře osobních 

vztahů (Macek, 1999).

Na začátku dospívání nastupuje pubertální egocentrismus, který představuje 

zvýšenou kritičnost a který může přerůst až v útok na autority. Dospívající si potřebuje ve 

vztahu k autoritě vyzkoušet a dokázat své kompetence a dovednosti. V dnešní liberální 

výchově je ovšem poměrně méně příležitostí k tomuto střetu, takže odborníci v poslední 

době diskutují, zda se vůbec stále jedná o typický znak období (Říčan, 2004). Každopádně 

odsuzování autorit není nijak větší, než kritičnost k vrstevníkům (Vágnerová, 1997).   

Změny v emočním prožívání se projevují impulzivitou a nedostatkem ovládání, což 

je příčinnou častých konfliktů a zdrojem napětí ve vztazích k druhým lidem. U adolescentů

se objevuje vztahovačnost a zranitelnost, což se často projevuje ve změně sebevědomí a 

sebehodnocení (Vágnerová, 1997). Za základní zdroj jistoty a bezpečí je považována 

vrstevnická skupina (Říčan, 2004).

Závěr teoretické části

Je zjevné, že současná škola v rychle měnící se moderní společnosti plní celou řadu 

funkcí, mezi které patří také výchova. Při výchově hrají zásadní roli tři faktory: osobnost 

žáka, osobnost učitele a zvolené výchovné koncepce a metody (Mareš, 2001). Osobnost 

žáka je vymezena celou řadou vývojových, osobnostních a sociálních determinant (Čáp, 

1997). Učitel by měl tedy vystupovat v roli aktivního tvůrce podmínek výchovy skrze svůj

výchovný styl. Výchovné koncepce by měly směřovat k osvojování kompetencí (Delors, 

1997). Mezi celou řadou typů hrají ve výchově důležitou roli personální a sociální 
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kompetence (Kosová, 2007). Vedle nich je podle některých názorů v moderní výchově 

důležité formování a rozvíjení etických ctností - kompetencí (Sokol, 2010) a výchova je 

úzce spojována s morálkou (Kotásek, 2004). V tomto směru sehrává v mnoha zemích 

OECD předmět, který bychom obecně mohli nazvat etická výchova, významnou roli. 

Podle Göllnera (2002) můžeme různá pojetí etické výchovy rozčlenit do tří velkých 

koncepcí: životně-hermeneutické, eticko-reflexivní a morálně-konativní.

V českém školství má výuka etické výchovy kořeny u J. A. Komenského. 

V současné době je v Rámcových vzdělávacích programech tento obor pojat průřezově 

v Osobnostní a sociální výchově a jako samostatný doplňující vzdělávací obor Etická

výchova. Vzhledem k tomu, že včlenění DVO Etická výchova do oficiálních dokumentů 

proběhlo nedávno (rok 2010), probíhá dále proces implementace. Jeho součástí je i 

odborná diskuze, ke které by tato práce chtěla také přispět. Koncepce DVO Etická výchova 

je založena na čtyřech složkách: 

 výchovném cíli, který je zaměřen na formování a rozvoj personálních, sociálních 

(především prosociálních) a etických kompetencí,

 výchovném programu, který obsahuje kurikulum oboru

 výchovném stylu, který formuluje faktory, které by měl ve své interakci s žáky 

rozvinout učitel

 výchovných metodách, které jsou založeny na zkušenostním učení

Současná koncepce DVO Etická výchova klade důraz na osvojování si sociálních

kompetencí a v rámci Göllnerovy klasifikace bychom ji mohli zařadit na pomezí životně-

hermeneutické a morálně-konativní koncepce. Jako inspirace při tvorbě posloužilo pojetí 

etické výchovy v Katalánsku (Roche, 1992) a na Slovensku (Lencz, 1995).       
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Empirická část

11. Vymezení problému

11.1 Typ a obecná definice problému

Podle Pelikána (2004) je vymezení a přesná formulace problému základem úspěchu 

výzkumu. Inspiraci pro definici výzkumného nástroje můžeme hledat v pedagogické praxi 

a odborné literatuře. Osobně bych se chtěl nechat inspirovat oběma oblastmi. Nicméně 

vzhledem k tomu, že již 13 let vykonávám pedagogickou praxi učitele na základní a střední 

škole a po celou tuto dobu se prakticky zabývám problematikou implementace etické 

výchovy do českého školství, bude formulace výzkumného problému vedena především 

mými zkušenostmi, které se pokusím opřít o informace z teoretické části.

Podle Kerlingera (1972) formulujeme výzkumný problém v kvantitativním 

výzkumu tázací větou, která hledá vztah mezi dvěmi a více proměnnými. To je 

samozřejmě také cíl této kapitoly. Nicméně vhodnější vzhledem k přesnosti vymezení 

výzkumného problému vidím klasifikaci podle Gavory (2000). Proto ji jako návod pro 

vymezování výzkumného problému v práci použiji. Podle tohoto členění je první typ 

výzkumného problému deskriptivní. Při jeho řešení hledáme odpověď na otázku: „Jaké to 

je?“. Snažíme se tedy popsat stav, situaci nebo výskyt určitého jevu. Druhým typem jsou 

relační výzkumné problémy, které se snaží najít vztah mezi jevy nebo určitými činiteli. 

Třetím typem jsou kauzální výzkumné problémy. Cílem jejich řešení je najít příčinné 

vztahy mezi proměnnými. Při tomto přístupu se využívá experimentální metoda. Dochází 

k srovnávání dvou a více skupin a při této komparaci hledáme příčiny, které způsobily 

určité důsledky v některých ze sledovaných skupin. Jednoduše řečeno: hledáme příčiny 

pozorovaných změn. Výzkumný problém, který se tedy obecně zamýšlíme studovat v

práci, spadá do tohoto typu vymezení.

Důvodem uvedeného zařazení je skutečnost, že se ve výzkumu chceme zaměřit na 

vliv etické výchovy na osobnosti žáků a na sociální klima ve školách. Zajímá nás také, jak 

žáci a učitelé tento vzdělávací obor vnímají. Etickou výchovou máme na mysli koncept 

doplňujícího vzdělávacího oboru tak, jak byl začleněn do RVP ZV a RVP G, a který jsme

podrobně představili v teoretické části. Vliv na osobnost žáka chceme zkoumat vzhledem 
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k pojetí oboru a předchozí teorii v oblasti vývoje personálních a sociálních kompetencí. 

Vzhledem k tomu, že uvedená koncepce etické výchovy se zaměřuje na osvojování 

prosociálních dovedností, budeme v sociální oblasti zkoumat vývoj míry prosociálnosti 

v chování žáků. Tento vývoj podle mých zkušeností a podle teorií vede ke snižování míry 

negativních citů především úzkostnosti (Roche, 1999), což spadá do oblasti personálních 

kompetencí. Změna sociálních dovedností by také měla ovlivňovat sociální klima ve třídě, 

proto se zaměříme na jeho zkoumání. Zvolený problém se pokusíme uchopit procesuálně, 

což znamená, že budeme především sledovat vývoj a rozvoj závislých proměnných, které 

podrobně představíme v další kapitole. Popis těchto vlivů se pokusíme na základě 

výpovědí žáků a učitelů dále zpřesňovat. Jak u učitelů, tak i u žáků nás zajímají jejich 

subjektivní názory, co jim etická výchova přinesla, a co jim naopak vzala.

Jak uvádí Gavora (2000), při definování problému je rovněž vhodné stanovit si 

koho chceme zkoumat, kdy, a v jakých situacích. Naším primárním cílem je zkoumat žáky 

ve školách, kde je etická výchova implementována do Školních vzdělávacích programů na 

základě koncepce doplňujícího vzdělávacího oboru jako povinný, povinně volitelný, nebo 

volitelný předmět, nebo integrovaně ve stávajících předmětech v rozsahu minimálně 33 

vyučovacích hodin za rok. Co se týče úrovně školy, jedná se o II. stupeň základních škol a 

o střední školy. U učitelů nás zajímají především názory těch, kteří prošli dlouhodobým 

vzděláváním v metodice etické výchovy. Pokud také etickou výchovu ve výše uvedených 

formách vyučují, zajímá nás rovněž jejich vnímání a hodnocení výuky. 

Vzhledem k povaze výzkumu chceme zkoumat vlivy oboru etická výchova 

v průběhu celého jednoho školního roku. Původně jsem předpokládal, že provedu další 

měření po dvou či více letech od začátku výzkumu, ale bohužel reálné podmínky by toto 

neumožnily. Ze zkušeností mohu konstatovat, že výuka etické výchovy probíhá 

v uvedeném režimu většinou pouze jeden rok. Praxe většiny škol, kde se etická výchova 

vyučuje jako samostatný nebo integrovaný předmět, je aplikovat výuku pouze v jednom 

ročníku. Někde je obsah etické výchovy implementován do školního vzdělávacího obsahu 

několika ročnících, které na sebe ovšem nenavazují, což znemožňuje dlouhodobější 

sledování efektů a vlivů.
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11.2 Cíle výzkumu

V rámci definice problému je vhodné explicitně stanovit také cíle výzkumu. Jak 

uvádí Ferjenčík (2000), existují tři dominantní cíle výzkumu: deskripce, predikce a 

explanace. Vzhledem k vymezení výzkumného problému je hlavním cílem práce 

explanace, tj. hledání vysvětlení příčinných souvislostí v oblasti vlivu etické výchovy na 

osobnost žáka a klima ve třídě. Budeme se snažit vysvětlit případné změny, které nastanou 

v experimentální skupině vzhledem ke skupině kontrolní. Samozřejmě počítáme

s eventualitou, že žádné změny nemusí nastat. V obou případech se budeme snažit najít 

odpověď na otázku: Proč k takové situaci došlo? Je mi jasné, že vzhledem k povaze 

výzkumného problému se jedná o velmi složitý cíl a výsledky bude nutné formulovat 

opatrně a kriticky. Oslovuje mě kritický racionalizmus K. R. Poppera (1997), který jako 

hlavní kriterium vědy navrhl metodu falzifikace, což je postup tzv. zneplatňování. Pokud 

se hypotézu falzifikovat nepodaří, můžeme ji prohlásit za platnou do doby, než se 

falzifikace podaří někomu jinému. Tento přístup, především při interpretaci výsledků, bych 

rád dodržel.

Jak je z vymezení výzkumného problému patrné, dalším cílem výzkumu je popsat a 

prozkoumat, jak vnímají a podle čeho hodnotí vliv etické výchovy koncipované jako 

doplňující vzdělávací obor žáci a učitelé. Výsledky zkoumání mohou doplnit a upřesnit 

předchozí zjištění. Význam této části projektu vidím rovněž v tom, že se může podařit 

rozkrýt další vlivy, které etická výchova přináší, a ke kterým bych jinak nedošel.  

Při vymezování cílů výzkumu by ovšem nemělo jít jen o řešení problému, ale také 

o prezentaci výsledků výzkumu a využití výsledků v praxi (Pelikán, 2004). Vzhledem 

k tomu, že se implementací etické výchovy dlouhodobě zabývám a jsem tvůrcem 

některých dokumentů a materiálů (Motyčka, 2009b), mým hlavním cílem v této oblasti je 

na základě teoretických informací a poznatků z výzkumu inovovat program etické 

výchovy, čemuž chci věnovat celou kapitolu Inovativní část. Dalším cílem je splnit svůj 

závazek vůči některým odborným pedagogickým časopisům a publikovat nejen závěry 

výzkumu, ale také další teoretické poznatky, ke kterým jsem došel při studiu odborných 

podkladů ke koncepcím a výuce tohoto oboru. Na odborné rovině je podle mého názoru 

tématu etické výchovy v českém vědeckém prostředí věnováno stále nedostatečné 

množství prostoru. Usuzuji tak v porovnání se zahraničím. Na základě svého 

dlouhodobého zájmu o etickou výchovu se domnívám, že se tento stav postupně zlepšuje. 
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11.3 Výzkumné otázky

Podle Chrásky (2007) by problém měl být vymezen ve formě otázky, která se táže, 

zda existuje vztah mezi pedagogickými jevy. Hlavní otázka výzkumu, na kterou se budeme

snažit nalézt odpověď, zní: Jak ovlivňuje etická výchova osobnosti žáků a třídní klima? 

Mezi další otázky výzkumu budou patřit: Ovlivňuje výuka etické výchovy realizovaná ve 

vyučovacích hodinách podle doplňujícího vzdělávacího oboru RVP u žáků rozvoj 

prosociálních dovedností? Zvyšuje míru důvěry mezi žáky? Snižuje míru jejich 

úzkostnosti? Snižuje škálu behaviorálních problémů žáků? Existuje rozdíl v kvalitě 

sociálního klimatu ve třídě, kde se realizuje etická výchova ve srovnání s třídami, kde není 

realizována? 

Vedle výše uvedených objektivistických otázek nás zajímají také některé 

subjektivní pohledy žáků a učitelů. Otázky tedy zní: Jak vnímají žáci na základních a 

středních školách výuku etické výchovy jako doplňujícího vzdělávacího oboru? Jak a 

podle čeho hodnotí přínosy etické výchovy pro svůj každodenní život? Jak vnímají učitelé 

dlouhodobé vzdělávání jako přípravu na výuku etické výchovy? A jak vnímají samotnou 

výuku? Jak a podle čeho učitelé hodnotí přínosy etické výchovy pro svoji pedagogickou 

praxi i běžný život? 

11.4 Proměnné výzkumu

Sledovanou nezávisle proměnnou ve výzkumu bude program etické výchovy tak, 

jak byl koncipován v Rámcově vzdělávacích programech pro základní vzdělávání a 

gymnázia jako doplňující vzdělávací obor. Přesným vymezením této proměnné jsme se již 

zabývali v kapitole Etická výchova jako doplňující vzdělávací obor. 

Závislých proměnných, jejichž změny v souvislosti s nezávislou proměnnou 

chceme pozorovat, je několik. Na prvním místě je to rozvoj prosociálních dovedností. Jak 

jsem již obšírněji uvedl v předchozí teoretické kapitole Prosociálnost, existuje několik 

dovedností, které můžeme řadit k prosociální orientaci, a které můžeme také vhodnými 

nástroji měřit (srov. Roche, 1992, Lencz, 2000). Jedná se především o vzájemnou pomoc, 

zúčastněné naslouchání, dělení se, pozitivní ocenění druhých a svým způsobem také míru 

spolupráce. Vzhledem k tomu, že se jedná o cílovou sociální dovednost DVO Etická 
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výchova, je výběr sledování této proměnné logický. Měřit ji budu na základě nominačního 

dotazníku určeného žákům a dotazníku SDQ pro učitele. 

Další závisle proměnou je míra důvěry žáka ke svým vrstevníkům. Důvěru můžeme 

vymezit jako obecné přesvědčení jedince o čestnosti a kooperativních záměrech druhých a 

je považována za jeden z důvodů transformace (odklon od preferencí, které jsou diktovány 

okamžitým zájmem, k přijetí hlediska významu dlouhodobých výsledků nebo profitu 

druhých) v mezilidských vztazích (Hewstone, 2006). Důvěra je vedle oddanosti základem 

dlouhodobých sociálních vztahů. Důvěra ve skupině se odvíjí od míry emocionálního 

bezpečí, úrovně přijetí, míry sociální opory, respektu a zkušenosti s reciprocitou (Širůček, 

2008). Míra důvěry patří k hlavním ukazatelům kvality výchovného společenství, což je 

jeden z hlavních faktorů výchovného stylu etické výchovy, a proto se sledováním této 

proměnné budeme zabývat. Tento faktor budeme měřit skrze dotazník O tvých 

spolužácích. 

Další závisle proměnou bude míra úzkostnosti žáků. Její měření provedeme skrze 

dotazník úzkostnosti. Úzkostnost můžeme vymezit jako nepříjemný citový stav, ve kterém 

převládají pocity obav a napětí a jejichž zdroj neumíme určit (Vágnerová, 1999). Úzkost 

v přiměřené míře patří mezi normální adaptivní vývojové fenomény a za normálních 

okolností signalizují dítěti hrozící nebezpečí (Říčan, 1997). Může ovšem dojít k tomu, že 

nadměrná úzkost brání žákům v optimálním školním výkonu, snižuje jejich schopnost 

navazovat, udržovat a rozvíjet mezilidské vztahy, vede k potížím v rozhodování a 

nepříjemným tělesným příznakům (bušení srdce, zvláštní pocity kolem žaludku, v krku, 

zvýšení míry pocení atd.). Je tedy vhodné pracovat u žáků na snižování míry úzkostnosti. 

Vzhledem k tomu, že DVO Etická výchova se soustřeďuje na rozvoj emoční inteligence a 

personálních a sociálních kompetencí (Roche, 1999), předpokládáme, že dochází ke 

snižování míry úzkostnosti. To je důvod zařazení této proměnné do výzkumu. 

Sociální klima můžeme vymezit jako sociálně-emocionální naladění žáků ve třídě, 

jejich zobecněné postoje, vztahy a jejich emocionální odpovědi na dění ve třídě (Průcha, 

2003). Podle Frasera (1986) se klima třídy nemůže popisovat na základě přímého 

pozorování, ale na základě výpovědí o tomto klimatu jeho přímými účastníky, tj. žáky. Při 

sledování sociálního klimatu se zaměřím na míru kvality vztahů ve třídě, které můžeme 

posuzovat podle toho, zda se žáci mezi sebou znají, mají zájem o druhé a vzájemně se 

přátelí. Druhou oblastí, které se při zkoumání sociálního klimatu budeme věnovat je zaujetí 

školní prací, které lze sledovat především na základě úsilí a pozornosti žáků. Etická 
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výchova se zaměřuje na formování sociálních kompetencí skrze zkušenostní učení a na 

postupné budování výchovného společenství ve třídě. To by mělo vést k proměně 

sociálního klimatu, což bereme jako důvod k jeho sledování. Měřit kvalitu sociálního 

klimatu můžeme pomocí několika dotazníků. Já jsem si vybral dotazník CES – forma A. 

Mezi behaviorální problémy patří celá řada obtíží. Jedná se především o projevy 

agresivního a vzdorovitého chování (Hartl, 2000). Podle Vágnerové (2001) jsou tyto 

problémy podmíněny narušením dílčích funkcí, které jsou zodpovědné za regulaci a 

integraci různých projevů chování. Příčinou takových selhání bývá často hyperaktivita, 

neschopnost sebeovládání a také vážné narušení pozornosti. V našem výzkumu budeme

sledovat především výskyt problémů s vrstevníky, které se mohou projevovat 

samotářskostí, neoblíbeností ve třídě, vnímanou absencí dobrých kamarádů a 

problémovým chováním, které se projevuje ubližováním druhým, podvody, neposlušností 

a zlostností. Vzhledem k zaměření DVO Etická výchova na sociální dovednosti, které by 

měly eliminovat problematické chování vůči druhým (Roche, 1999) a z nich zejména 

prosociálnost, která u žáků eliminuje agresivitu (Roche, 1992), rozhodl jsem se sledovat 

rovněž tuto proměnnou. Měřit míru behaviorálních problémů můžeme opět skrze celou 

řadu dotazníků. Pro můj výzkum se mi jeví jako vhodné použít dotazník SDQ (Strengths 

and Difficulties Questionnaire).

11.5 Zkreslující proměnné

Uvědomuji si, že velkým problémem mého výzkumu bude vliv rušivých (třetích) 

proměnných. S některými můžeme počítat, ale některé mohou být neznámé. Proto se budu 

snažit tématice zkreslujících proměnných v této kapitole velmi podrobně z různých úhlů 

pohledu věnovat. Podle Hendla (2004) se můžeme s rušivým vlivem těchto proměnných 

vypořádat trojím způsobem. První způsob spočívá v tom, že se je snažíme zohlednit již při 

návrhu plánu výzkumu, ať už vyrovnáváním, nebo metodou vytváření bloků. Druhý 

způsob eliminace je založen na výběru homogenních skupin pomocí mechanizmu 

randomizace. Třetí způsob vyloučení intervenujících proměnných realizujeme až při 

statistickém zpracování dat. Ve výzkumu využijeme třetí způsob skrze odpovídající 

statistické metody. Ve výzkumu provedeme několik měření. V rámci pretestu můžeme

zkontrolovat výchozí shodnost skupin. Pokud se shodnost reálně neprokáže, můžeme podle 

odborné literatury (Hendl, 2004) této shodnosti dosáhnout pomocí vhodných statistických 
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procedur, nebo využít neparametrické statistické testování. Rovněž se budeme snažit 

využít první způsob a to především tím, že srovnávané skupiny budeme vybírat ze stejného 

vzorku (základní i střední školy, dívky i chlapci, různé věkové skupiny atd.). Se skupinami 

budeme při vyhodnocování pracovat jako s celky a nebudeme srovnávat a měřit výsledky 

jejich podskupin.   

Mezi zkreslující proměnné patří především osobnost a styl práce učitele, který 

etickou výchovu vyučuje. Z tohoto důvodu jsem výzkum realizoval v průběhu projektu, při 

kterém jsem osobně po čtyři semestry ve 250 studiu vedl vzdělávání učitelů, kteří výzkum 

ve svých skupinách prováděli. Mohl jsem tak alespoň částečně napomoci k správné 

implementaci etické výchovy v jejich hodinách, nicméně vliv jejich osobnostních a 

profesních kvalit jsem v měřeních kontrolovat nemohl.  

Gavora (2000) mluví o nebezpečí Hawthornského efektu, který spočívá v tom, že 

když subjekty vidí, že jsou sledovány, chovají se jinak, než očekávají výzkumníci. 

Vzhledem k tomuto jevu jsem se rozhodl a přiznávám se, že to bylo pro mě i pohodlnější, 

že testování jak v pretestu, tak posttestu, budou provádět samotní učitelé, kteří ve třídách 

vyučují. Díky ochotě ze strany pedagogů, proběhlo testování v rámci běžných hodin a 

vzhledem ke komplexnosti otázek a délce času mezi pretestem a posttestem mi nepřipadá 

jako příliš pravděpodobné, že by se žáci v experimentální skupině snažili záměrně 

zlepšovat dosažené skóre. Učitelé byli rovněž poučeni, aby zadávání bylo neutrální a 

nedocházelo k předkládání nějakých vlastních očekávání, což se ovšem vyloučit nedá. 

Mezi další významné zkreslující proměnné určitě patří kvalita a styl výchovy 

v rodině, osobnostní profily samotných žáků, výchovné působení v daném typu školy a 

v jiných předmětech blízkých etické výchově, jako jsou např. občanská výchova, rodinná 

výchova a další výchovy. V tomto směru vidím možné ohrožení ve skutečnosti, že se 

výzkumu účastnilo několik církevních škol (27%). Je mi jasné, že s touto, podle mého 

názoru potenciální zkreslující proměnnou, musíme počítat při statistickém zpracování a při 

interpretaci výsledků.

Zajímavé a komplexní postřehy ke zkreslujícím jevům ve výzkumu efektů nového 

způsobu výuky ve srovnání s tradičním přístupem uvádí Hendl (2004). Prvním problémem 

může být selekce, kdy se v experimentální a kontrolní skupině ocitnou jedinci s nestejnými 

charakteristikami, které ovlivní výsledky výzkumu. Eliminovat tento jev se budeme snažit 

tím, že budeme vybírat jedince do všech skupin ze stejného prostředí a nebudeme nikoho 

zvýhodňovat, nebo naopak. Rovnost skupin pak můžeme zjistit pomocí statistických metod 
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při měření výsledků v pretestu. Dalším jevem je maturace. Během experimentu může 

prodělat jedna skupina změny, které nejsou ve vztahu k aplikovanému programu, a tento 

jev velmi často zůstává nezpozorován. Tato skutečnost se eliminuje velmi těžce. Po celou 

dobu experimentu jsem byl s učiteli, kteří etickou výchovu v rámci experimentu realizovali 

v intenzivním osobním kontaktu, a jako metodik jsem s nimi změny situace ve třídě 

analyzoval. Uvědomuji si ovšem, že některé skutečnosti nemusely být v souvislosti s tímto 

jevem zachyceny. 

Dalším zkreslujícím faktorem je historie. Během výzkumu může dojít k události, 

která ovlivní skupinu, ale s obsahem projektu to nemá nic společného. Vzhledem k mému 

metodickému vedení a přehledu o skupinách jsem žádný takový jev nezaznamenal, to 

ovšem neznamená, že by neexistoval. Dalším zkreslujícím faktorem může být tzv. 

mortalita. Jedná se o to, že program etické výchovy mohou třeba opustit žáci, kteří nejsou 

s výukou spokojeni, odstěhují se, nebo nebudou přítomni při druhém sběru dat, což může 

ovlivnit výsledky výzkumu. Protože se ve výzkumu jedná o vyučování, které bylo pro žáky 

nějakým způsobem závazné, považuji tento problém v oblasti opuštění výuky za 

minimalizovaný. Ostatní případy nemohu ovlivnit. V rámci zamýšleného dotazníku pro 

učitele se tedy budeme alespoň snažit vést evidenci mortality.

Regrese k průměru může rovněž výsledky výzkumu ovlivnit. Pokud by byl výběr 

žáků do experimentální skupiny dán hodnotou proměnné, která má být intervencí 

ovlivněna, jednalo by se o velmi závažný problém. Ve výzkumu takto žáci rozdělováni 

nebyli. Dalším problémem může být to, že při používání stejného testu v prvním a druhém 

testování si na něj žáci mohou zvyknout, a proto v něm dosahují lepších výsledků. Tento 

problém jsem se snažil řešit komplexností, obsahem testování a snahou o triangulaci při 

získávání dat. 

Posledním problémem tohoto výčtu může být nespolehlivost použitých měřících 

postupů. Pokud by se procedura měření během experimentu změnila, mohlo by to rovněž 

vést ke zkreslení výsledků. Učitelé, kteří prováděli sběr dat v experimentální skupině, jsem 

se snažil po celou dobu metodicky vést i v oblasti používání metod měření jak pretestu, tak 

posttestu. Otázkou je ovšem, jak probíhal sběr dat v kontrolní skupině, protože jej 

neprováděli vždy proškolení účastníci, ale i jiní učitelé ze školy. 
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12. Typ výzkumu

I přesto, že neexistuje jednoznačný názor na společné používání kvantitativního a 

kvalitativního výzkumu (Chráska, 2000), rozhodl jsem se vzhledem k povaze výzkumného 

problému, že můj výzkum bude smíšený. Smíšený výzkum bývá definován jako přístup, 

v němž se míchají v rámci jednoho zkoumání kvantitativní a kvalitativní metody, techniky, 

nebo paradigmata. Jak uvádí Hendl (2005), při stanovování metodologie smíšeného 

výzkumu je vhodné vyjasnit si odpovědi na několik problémů. Prvním problémem je 

otázka posloupnosti metod. Druhou oblastí, nad kterou je nutné se zamyslet, je otázka, jaký 

význam budeme přisuzovat kvantitativním a kvalitativním datům. Třetí problém spočívá 

v tom, kdy začneme integrovat jednotlivé typy dat. Poslední závažnou otázkou je to, zda se 

použije nějaká obecná teoretická perspektiva.

Můj osobní názor je, že oba přístupy lze využít komplementárně. Primárním 

přístupem mého výzkumu bude kvantitativní metodologie a kvalitativní bude sekundární -

doplňková. Základem a východiskem mého zkoumání bude tedy kvantitativní přístup. 

Postupuji podle hypoteticko-deduktivního modelu (Hendl, 2005), kdy jsme si nejprve 

vytvořili přehled o určitých teoriích, které se pokouší vysvětlit vztahy, které chceme

zkoumat. Následně dojde k vyvození hypotéz s jejich následnou operacionalizací a 

proběhne měření a testování hypotéz skrze proces falzifikace. Na závěr se pokusíme

zformulovat několik tezí. Kvalitativním přístupem se potom pokusíme postihnout 

diferenciaci a zvláštnosti zkoumaných jevů. Obecně můžeme říci, že se jinou metodologií 

pokusíme popsat jevy, ke kterým jsme v kvantitativní části vzhledem k povaze 

metodologie nemohli dojít. Pokusíme se tak vytvořit o něco více ucelený obraz založený 

na názorech zkoumaných osob o vlivech etické výchovy. Jednotlivé typy dat tedy budeme 

integrovat tak, že provedeme interpretaci kvantitativní části, potom kvalitativní části, kde 

již provedeme částečnou syntézu, kterou promítneme především do Inovativní části a 

Závěru.

Co se týče obecné perspektivy, vycházím z názoru, že člověk je bytost společenská, 

tzn. potřebuje ke svému životu druhé lidi. Je proto nutné během socializace zformovat 

každého člověka po stránce sociální, aby byl schopen vztahy navazovat, udržovat a 

rozvíjet. To ovšem nejde bez osobního rozvoje. Dá se tedy říci, že obecnou teoretickou 

perspektivou mého výzkumu je pokus o holistický pohled na rozvoj osobnosti žáka 

v sociálním prostředí, kdy tento rozvoj je ovlivňován celou řadou proměnných, kdy některé 



75

lze definovat, následně zkoumat a měřit. U některých je tento proces velmi obtížný a u 

některých zcela nemožný.

12.1 Typ kvantitativního výzkumu

Pelikán (2004) vymezuje dva typy kvantitativních výzkumů: ex post facto a 

experimentální. Vzhledem k povaze výzkumného problému se v našem případě bude 

jednat o experimentální výzkum. V něm budeme zkoumat kauzální vztahy mezi nezávislou 

(intervenující) proměnnou, kterou budeme měnit, a proměnnými závislými. Při výzkumu 

se budeme vzhledem k velkému množství intervenujících proměnných snažit co nejvíce 

využít určitou výhodu experimentálního výzkumu, kterou je jistá možnost ověření a 

kritické kontroly mezi experimentální a kontrolní skupinou. 

Ferjenčík (2000) odlišuje od sebe tři typy projektů výzkumu: experimenty, 

kvaziexperimenty a neexperimentální výzkumné plány. Pokud přijmeme tři Campbellovi 

(1980) podmínky experimentu, kterými jsou tvrzení, že příčina musí časově předcházet 

předpokládanému následku, že efekt a jeho předpokládaná příčina musí spolu kovariovat, a 

nemělo by existovat žádné alternativní vysvětlení změn, můžeme výzkum označit za 

experiment. Problém ovšem nastává ve výběru vzorku. Experimentální i kontrolní skupiny 

by měly být ekvivalentní. Ekvivalence se budeme snažit dosáhnout případným 

vyrovnáváním a znáhodňováním, ale od samého začátku svého výzkumu si uvědomuji, že 

výběr výzkumného vzorku není náhodný, ale řízený. 

Ve výzkumu se proto, bude-li to nutné, pokusíme o vyrovnání skupin, ale 

uvědomujeme si, že to podle některých odborníků nestačí (Ferjenčík, 2000, Disman, 2002). 

Podle některých názorů je nutné provést rovněž znáhodňování, což znamená, že existuje 

možnost, že každý zkoumaný subjekt má stejnou pravděpodobnost dostat se do kterékoliv 

pokusné skupiny, a to je v našem případě velmi obtížné. Proto budeme v následné analýze 

v případech, kdy se neprokáže stejný rozptyl obou skupin, využívat spíše neparametrické 

statistické metody zpracování dat. Jiní odborníci především na metodologii pedagogické 

vědy (Gavora, 2000) nevystupují při koncipování výzkumného vzorku tak striktně. 

Základem je, aby experimentální a kontrolní skupina byly rovnocenné a tuto rovnocennost 

můžeme u sledovaných proměnných zajistit v případě výzkumu skrze měření v pretestu. 

Pretest budeme realizovat stejnými metodami jako posttest. Myslím si tedy, že pokud se 

nám podaří dostatečně eliminovat zkreslující proměnné a pokud dojde v experimentální 
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skupině k statisticky významnějšímu rozdílu u sledovaných proměnných, budeme moci 

s určitou mírou pravděpodobnosti vyvodit závěry o vlivu nezávislé proměnné. Výzkum 

bych ovšem otevřeně zařadil vzhledem k řízenému výběru výzkumného vzorku na pomezí 

experimentu a kvaziexperimentu, kdy i nadále budeme používat označení našeho typu 

výzkumu jako experiment. 

V rámci výzkumu půjde o jednoduchý plán experimentu. Jedná se o to, že se 

budeme snažit měnit jednu nezávisle proměnnou a sledovat její vliv na více závislých 

proměnných. Jak uvádí Ferjenčík (2000), jsou jednoduché plány vzdálenější realitě, ale 

výhodou je vyšší transparentnost než u multivariačních plánů, menší náročnost na 

organizaci sestavení experimentálních procedura a vztah mezi nezávisle proměnnou a 

závislými proměnnými lze snáze interpretovat. 

Jak upozorňuje Chráska (2007), výsledky experimentu ovšem nelze absolutizovat. 

Vědecké poznávání může být úspěšné i bez experimentování, ale experimentování bez 

myšlení nemá cenu. Pokud se pokusíme náš experimentální výzkum klasifikovat, bude se 

jednat o experiment přirozený, který bude pracovat s jednou sledovanou nezávisle 

proměnnou (jednofaktorový). Kontrolu nad působením nezávisle proměnné budeme

kontrolovat technikou paralelních skupin. 

12.2 Typ kvalitativního výzkumu

Vzhledem k vymezení výzkumného problému a cílům výzkumu můžeme

kvalitativní část výzkumu volně zařadit k fenomenologickému. Podle Hendla (2005) tento 

typ výzkumu klade důraz na porozumění, jak jedinci vnímají určitou zkušenost, a volíme 

ho v případě, když chceme prozkoumat význam prožité zkušenosti účastníka výzkumu a 

studovaný fenomén se nejvhodněji zachytí pokusem porozumět jeho zkušenostem. Již 

podle názvu je evidentní, že tento přístup vychází z fenomenologie, která se snaží na 

základě metody fenomenologické redukce jev poznat tak, jak se jeví ve své podstatě. 

Shromažďování dat většinou probíhá skrze kvalitativní rozhovor, při kterém je 

účastník vyzván, aby reflektoval svoji zkušenost s daným jevem, v našem případě 

s výukou etické výchovy. Protože prostředí, kde se rozhovor koná, má vyvolávat pocit 

bezpečí, rozhodl jsem se v případě žáků pro domácí písemné zpracování odpovědi na jednu 

široce otevřenou otázku. U učitelů chci stejné písemné zamyšlení zadat na společném 

workshopu a některé bych chtěl vyzvat k odpovědi i emailem. Postupné vyjasňování 
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významu jsem se rozhodl provést metodou odpovědí různých typů skupin. Vzhledem 

k velkému množství odpovědí, které budeme moci díky zvolenému postupu shromáždit, 

jsem se pokusil zvolit metodu teoretické saturace, která je založena na principu, že 

zastavíme sběr dat, jestliže nová data již nepřinášejí další poznatky (Hendl, 2005). 

Vzhledem k tomu, že po předběžné analýze prvních odpovědí, které jsem již získal, se 

významy poměrně překrývají, zvolil jsem metodu výběru odlišných případů, což vzhledem 

k doplňkovému pojetí kvalitativní části mého výzkumu považuji za dostatečné. 

V rámci kvalitativního výzkumu je dobré zajistit kriteria hodnověrnosti (Švaříček, 

2007). K zajištění důvěryhodnosti použijeme především techniku přímých citací, pečlivý 

výběr účastníků výzkumu a v určité míře i audit kolegů. Kriterium přenositelnosti se 

pokusíme uplatnit v práci skrze reflexi subjektivity, spojení závěrů výzkumu a odborné 

literatury. Co se týče autenticity, snažíme se na problém dívat očima výzkumníka. Je 

ovšem evidentní, že vzhledem k mému aktivnímu zaangažování na implementaci etické 

výchovy musím neustále přehodnocovat svůj přístup a snažit se uzávorkovávat svoje 

předpojatosti, což očekávám, že může být obtížné. Předpojatostem chceme předejít také 

tím, že se ve výzkumu snažíme najít především případy, které vidí etickou výchovu 

v negativním světle. Od výzkumu také očekáváme, že přinese podklady pro změnu 

koncepce doplňujícího vzdělávacího oboru. Kriterium spolehlivosti se snažíme zajistit

zejména konzistencí při kódování, ke kterému využijeme techniku opětovného kódování. 

13. Hypotézy

Hypotéza bývá definována jako vědecký předpoklad a týká se výhradně 

kvantitativní části. Při jejich definování musíme důsledně vycházet z poznatků, které jsou o 

zkoumaném jevu známy, nebo z našich výzkumných zkušeností (Gavora, 2000). 

Ve výzkumu, vzhledem k omezenému množství odborné literatury na dané téma, budu

vycházet především z vlastních pedagogických zkušeností, které budu samozřejmě 

korigovat dostupnými teoriemi a přístupy. Podle Ferjenčíka (2000) bychom s hypotézami 

měli postupovat ve třech krocích. V prvním kroku bychom měli logické konstrukty rozložit 

do řady konkrétních a ověřitelných výroků – to je podstata deduktivního formulování 

hypotéz. Disman (2000) mluví a přesně popisuje způsoby, jak bychom měli naše 

předpoklady operacionalizovat do tzv. pracovních hypotéz. V dalším kroku se snažíme 
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výroky ověřovat skrze získávání empirických dat. Na závěr pak srovnáme, zda jsou 

hypotézy ve shodě s daty. Pravdivost hypotéz je vždy jen pravděpodobnostního rázu, nikdy 

se nejedná o absolutní pravdu.

Podle Kerlingera (1972) by dobrá hypotéza měla být výrokem o vztahu mezi 

zkoumanými proměnnými a měla by v sobě zahrnovat jasné podmínky pro ověřování 

těchto vztahů. Podle Pelikána (2004) by dobrá hypotéza měla splňovat tři požadavky: měla 

by být vyjádřena v podobě podmíněného výroku o vztazích mezi proměnnými, měla by být 

formulována jednoznačně, stručně a jasně, a měla by být ověřitelná. Můžeme tedy říci, že 

základem dobré hypotézy je její testovatelnost. Bez tohoto předpokladu nemají hypotézy 

smysl. Podle Gavory (2000) formulace hypotéz naznačuje, jakým způsobem se budou 

vyvracet, nebo potvrzovat. Vzhledem k tomu, že tento výzkum je orientován 

experimentálně, formulování hypotéz budeme zaměřovat na konstatování rozdílů mezi 

proměnnými. Při formulaci takovýchto hypotéz používáme slova: více, silněji, výš, 

odlišné, častěji atd. (Gavora, 2000).  

Pro výzkum jsme tedy vytvořili následující hlavní a dílčí hypotézy:

1. Žáci v experimentální skupině vykazují vyšší míru prosociálního chování než žáci 

v kontrolní skupině.

1. 1. Žáci v experimentální skupině vykazují vyšší míru pomoci než žáci v kontrolní 

skupině.

1. 2. Žáci v experimentální skupině vykazují vyšší míru spolupráce než žáci v kontrolní 

skupině.

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že pojetí Etické výchovy jako doplňujícího vzdělávacího 

oboru je zaměřeno na osvojování si sociálních dovedností, přičemž cílovou dovedností je 

prosociálnost, vidím jako důležité tuto sociální kvalitu v hodnocení spolužáků zkoumat. 

Vzájemná pomoc je řazena mezi dílčí prosociální dovednosti. Spolupráce dle některých 

autorů (Roche, 1992) s prosociálností také úzce souvisí.

2. Žáci v experimentální skupině vykazují vyšší míru důvěry než žáci kontrolní 

skupiny.

Zdůvodnění: Vzhledem ke snaze v rámci výchovného stylu o postupné vytváření 

výchovného společenství, které je založeno na spolupráci, vzájemné pomoci a důvěře, 
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očekáváme, že aplikace DVO Etická výchova povede ke zvýšení míry důvěry mezi žáky 

ve třídě.

3. Žáci v experimentální skupině vykazují nižší míru úzkostnosti než žáci kontrolní 

skupiny.

Zdůvodnění: Na základě vlastních zkušeností z výuky etické výchovy jsem došel

k předpokladu, že získávání sociálních a mravních kompetencí vede ke snižování míry 

úzkosti, strachů, obav a dalších negativních citů. Podle některých autorů (Křivohlavý 2001, 

2004, Roche 1992, 1999) rozvoj sociálních dovedností, zejména prosociálnosti, souvisí 

s eliminací negativních astenických citů. Sociální opora, která díky metodice předmětu 

etická výchova vzniká, je, jak to ukazují průzkumy, prevencí před syndromem vyhoření, 

který je s negativními emocemi spojen (Křivohlavý, 2001). 

4. Mezi žáky v experimentální skupině je lepší sociální klima než mezi žáky skupiny 

kontrolní. 

4.1. Mezi žáky v experimentální skupině jsou lepší vztahy mezi žáky než ve skupině 

kontrolní.

4.2. Žáci v experimentální skupině jsou zaujati školní prací více než žáci kontrolní 

skupiny.

Zdůvodnění: Předpokládáme, že rozvoj sociálních dovedností a mravních ctností sebou 

nese lepší sociální klima především v oblasti zlepšení vztahů. Ukazuje se, že prosociálnost 

tlumí agresivní a egoistické tendence (Roche, 1992, 1999). Vzhledem k tomu, že výuka 

etické výchovy probíhá zážitkovou formou, předpokládáme, že dojde mezi žáky k většímu 

zaujetí školní prací.

5. Žáci v experimentální skupině vykazují méně behaviorálních problémů než žáci 

kontrolní skupiny.

5.1. Žáci v experimentální skupině vykazují nižší škálu problémového chování než žáci 

kontrolní skupiny.

5.2. Žáci v experimentální skupině vykazují méně obtíží ve vztazích s vrstevníky než 

žáci kontrolní skupiny.

Zdůvodnění: Formování sociálních dovedností a mravních ctností v hodinách etické

výchovy podle předpokladu povede ke snižování problémového chování. Rozvoj 

sociálních kompetencí by pak měl vést k eliminaci obtíží ve vztazích se spolužáky.
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14. Metody výzkumu

V této kapitole nejprve vymezím metody kvantitativní části, protože z ní vycházím, 

a je pro můj výzkum konstitutivní. Následně představím metody kvalitativní části, kterými 

chci upřesnit některá zjištění kvantitativního zkoumání. Jak uvádí Gavora (2000), zatímco 

kvantitativní metody jsou založeny na číslech, zkoumají velké skupiny lidí, vedou 

k odstupu od zkoumaného a směřují ke zevšeobecnění, kvalitativní metody pracují 

s významy slov, zkoumají malé skupiny, snaží se zprostředkovat vcítění se do situace a 

všímají si jedinečnosti jevů.

14.1 Kvantitativní metody

Vzhledem ke složitosti problematiky vlivu etické výchovy na osobnost žáků a 

klima ve třídě jsem se rozhodl použít v kvantitativní části výzkumu při sběru dat 

triangulační přístup. Podle Hartla (2000) je triangulace metoda zvyšování objektivity 

výzkumu a je založena na komparaci pohledu více účastníků nebo pozorovatelů. Podle 

Ferjenčíka (2000) podstatou triangulace je využití co největšího počtu různých nástrojů, 

kterými budeme tutéž informaci zjišťovat a zároveň ověřovat. I přesto, že se s informacemi

o triangulaci setkáváme především v literatuře pojednávající o kvalitativní metodologii, 

použiji tento přístup v kvantitativní části mého výzkumu. Používám sadu pěti dotazníků, 

z nichž čtyři jsou standardizované, přičemž výpovědi chci získat od tří odlišných skupin 

subjektů. V první řadě to budou žáci, kteří budou zaznamenávat svoje pocity, postoje, 

názory a hodnocení. Dále to budou spolužáci, kteří budou posuzovat chování ostatních 

členů třídy a také učitelé, kteří rovněž na základě svého pozorování mohou určit 

charakteristiky chování svých žáků. 

Vzhledem k tomu, že základními výzkumnými technikami výzkumu budou 

dotazníky, před jejich jednotlivým představením bych rád o této výzkumné metodě obecně 

pojednal. I přesto, že někteří odborníci rozlišují mezi dotazníkem a inventářem (Pelikán, 

1998), přičemž rozdíl je dán způsobem formulování jednotlivých položek (dotazník tázací 

způsob, inventář oznamovací způsob), já osobně se přikláním k názoru, že není nutno ve 

výzkumu stavět na takových niancích a obě formy budu slučovat do termínu dotazník. 

Podle Ferjenčíka (2000) je vlastně dotazník standardizované interview předložené 

v písemné formě.
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Dotazník je asi obecně nejpoužívanější pedagogickou výzkumnou technikou. 

Řadíme ji mezi explorativní metody (Pelikán, 2008), jejímž cílem je vytěžit informace na 

základě vyjádření respondentů. Hlavní předností dotazníku je možnost oslovit velké 

množství respondentů a získat tak velké množství dat. Z těchto dat pak můžeme hledat 

základní vztahy mezi proměnnými. Dotazníky mají však na druhou stranu celou řadu 

nevýhod. Tou základní může být nízká validita. Pro zvýšení validity se proto snažím ve 

svém výzkumu použít triangulační přístup (Ferjenčík, 2000) a jednotlivé dotazníky (kromě 

nominační techniky) jsem převzal již vytvořené odbornými výzkumníky v standardizované 

podobě z Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny při Masarykově univerzitě (viz 

příloha č. 3). 

14.1.1 Nominační technika

Základem této techniky je svým způsobem dotazník, který se snaží zjistit 

preferenční postoje žáků. Dá se tedy říci, že nominační technika je nástrojem, který 

zjišťuje, jak se členové skupiny vnímají, jaké charakteristiky si připisují a jakou sociální 

pozici zaujímají. Každý člověk si vytváří názory na lidi okolo sebe. Tyto názory a následné 

postoje, které vyúsťují do konkrétního chování, jsou podepřeny objektivními osobními 

zkušenostmi, ale podléhají rovněž chybám sociální percepce. Můžeme tedy říci, že se 

jedná o určitý druh předpojatosti, která vzniká na základě subjektivního zpracování 

informací o konkrétních lidech (Pelikán, 1998). Znamená to, že lidem můžeme přiřazovat 

ne skutečné, ale předpokládané vlastnosti. To však nic nemění na tom, že uvedený sociální 

jev zásadně ovlivňuje sociální interakci. Jako první začal preferenční postoje na základě 

nominací zkoumat americký sociální psycholog F. E. Fiedler (Pelikán, 1998), který 

vytvořil pojem psychologická distance. 

Nominační technika, kterou ve výzkumu používáme, obsahuje 10 základních 

položek. Žáci mají do jednotlivých kolonek přiřadit jména spolužáků, kteří jednají tak, jak 

to uvádí charakteristika. V poslední jedenácté položce mají žáci uvést číslem počet 

spolužáků, se kterými si rozumí. Technika se běžně používá v pedagogicko-

psychologickém výzkumu, nicméně vzhledem k vlastní konstrukci položek ji jako jedinou 

v mé baterii nepovažuji za standardizovanou. 
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Nominační techniku jsem již používal ve svých výzkumech několikrát. Dá se říci, 

že pokaždé jsem zvolil jiný přístup. Jednotlivé položky mohou totiž žádat nominace 

pozitivních typů chování spolu s negativními projevy. Tentokrát jsem se po diskuzi 

s několika kolegy učiteli a odborníky z řad psychologů rozhodl, že vytvořím vlastní baterii 

položek a ve formulacích použiji pouze pozitivní projevy chování. Vybral jsem 

charakteristiky, které se dotýkají prosociálních projevů a etických ctností. Jsou to 

konkrétně: vzájemná pomoc, možnost spolehnutí na daného spolužáka, dodržování slova, 

pochopení ostatních, dělení se, uznání omylu, spolupráce, důležitost žáka pro třídu, snaha o 

chválení a ocenění druhých a empatické naslouchání. 

14.1.2 Dotazník O tvých spolužácích

Dotazník O tvých spolužácích je nový nástroj k měření kvality vzájemných vztahů 

mezi dospívajícími a byl vyvinut v rámci studie ELSPAC. Nástroj vychází z teorie 

attechmentu v adolescenci (Širůček, 2008). Dotazník byl standardizován pro dospívající od 

11 do 16 let.

Dotazník se skládá z 31 položek, které tvoří krátké výroky, kdy respondent 

odpovídá v pětibodové škále: nikdy, zřídka, zčásti, většinou, vždycky. Žáci jsou na začátku 

upozorněni, že mají volit takové hodnocení na uvedené škále, které nejvíce vypovídá o 

nich a o jejich spolužácích. Dotazník postihuje tři faktory: ambivalenci, odmítnutí a 

důvěru. Ambivalence je založena na srovnávání adolescenta s druhými a strachu z jejich 

ztráty. Dimenzi tvoří šest položek v dotazníku (12, 14, 18, 21, 29, 30). Odmítnutí zahrnuje 

ignoraci, lži, pomluvy a posměch ze strany vrstevníků. Dimenzi tvoří třináct položek 

v dotazníku (2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 22, 24, 26, 31). Důvěra zahrnuje zkušenost 

s reciprocitou, respekt druhých, vzájemnou pomoc, emocionální bezpečí a přijetí od 

vrstevníků. Dimenzi tvoří dvanáct položek v dotazníku (1, 7, 8, 11, 13, 17, 19, 20, 23, 25, 

27, 28).

Zpracování výsledků probíhá na základě součtu skórů v rámci každého faktoru a 

určení průměrných hodnot. Především vysoké skóre u ambivalence a odcizení a nízké 

skóre u důvěry ukazuje na žákovi problémy v interakci s druhými.  
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14.1.3 Dotazník O tvých pocitech

Dotazník úzkostnosti, který používám ve svém výzkumu je upravená verze metody 

ŠAD (Škála na měření úzkosti a úzkostlivosti u dětí). Teoretické vymezení této metody 

pochází od C. D. Spielberga, který je autorem metodiky STAIC (State – Trait Anxiety 

Inventory for Childern). Vývoj původních škál STAIC začal v roce 1969 (Müllner, Ruisel, 

Farkaš, 1993). Dotazník se skládá ze dvou dvacetipoložkových škál, z nichž první zjišťuje 

úzkost jako aktuální stav, druhá úzkostlivost jako rys osobnosti. Já jsem zvolil pouze 

druhou část, kterou jsem převzal od odborného pracoviště, zredukovanou z dvaceti na 

devatenáct položek. Dotazník byl standardizován na populaci dospívajících v rozmezí 10 –

15 let.

Žáci své odpovědi hodnotí na tříbodové stupnici s vymezením: téměř nikdy, někdy 

a často. Zpracování dat se děje na základě jednoduché statistiky, kdy se spočítá průměr 

jednotlivých položek. Dotazník je vhodné používat právě při experimentu a vzájemně 

srovnávat dosažená skóre při jednotlivých měřeních, která se odehrávají v určitých 

časových úsecích. Jeho výhodou je poměrně snadná administrace, která se při skupinovém 

sběru dat probíhajícím v rámci mého výzkumu, osvědčila. 

14.1.4 Dotazník CES – forma A

Mezi dalšími technikami, které ve svém výzkumu používám je dotazník CES 

(Classroom Environment Scale) jehož autory jsou E. J. Trickett, R. H. Moos a B. J. Fraser. 

Do češtiny dotazník přeložili a upravili J. Lašek a J.Mareš. Dotazník můžeme zařadit do 

přístupu sociálněpsychologického a enviromentalistického (Mareš, 2001). Jak je již patrno 

z anglického originálu, je dotazník zaměřen na subjektivní hodnocení sociálního klimatu 

ve třídě především na druhém stupni základní školy a na středních školách. Podle Mareše 

(1998) termín sociální klima označuje jevy dlouhodobé, typické pro danou třídu po několik 

měsíců či let. Tvůrci sociálního klimatu jsou žáci jako jednotlivci, jako skupinky ve třídě i 

jako celá třída, dále jednotliví učitelé stejně jako synergicky všichni vyučující, kteří působí 

na třídu.
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Dotazník CES má několik forem, přičemž ve svém výzkumu používám formu A. 

Dotazník má celkem 24 položek a postihuje šest faktorů. Jsou jimi: zaujetí žáka školní 

prací, vztahy mezi žáky ve třídě, učitelova pomoc žákům, orientace žáků na úkoly, pořádek 

a organizovanost, jasnost pravidel. Vzhledem k administraci, týkající se doby vyplňování 

celé baterie dotazníků, a experimentálním skupinám, které vznikly v daném roce např. jako 

kroužky, jsem dotazník zredukoval na 5 faktorů a položky týkající se učitelovi pomoci 

žákům jsem vynechal. Vznikl mi tak 18 položkový redukovaný dotazník.

První faktor v mém výzkumu je tedy zaujetí školní prací. Zahrnuje vynaložené úsilí 

žáka v hodině, jeho pozornost a motivaci k práci. Druhý faktor vztahy mezi žáky ve třídě 

zahrnuje zájem o druhé, vzájemnou kamarádskost a vztahovou pohodu. Třetí faktor 

orientace žáků na úkoly zahrnuje zaujetí obsahem hodiny a debatami na určené téma, 

jednání žáků je zaměřeno na dosažení cílů hodiny a snahu o vytvoření vhodné atmosféry 

v hodině. Čtvrtý faktor pořádek a organizovanost zahrnuje klid na práci a dobrou 

organizaci výuky. Poslední faktor jasnost pravidel zahrnuje míru znalostí a porozumění 

platným pravidlům ve třídě v různých situacích, stabilitu pravidel a vědomí následků při 

porušení.

V dotazníku žák odpovídá na jednotlivé položky dichotomickou stupnicí ano – ne. 

Za odpovědi ano dáváme 3 body, za ne 1 bod. Pokud je odpověď vynechána, nebo jsou 

vybrány obě možnosti, přiřadíme za odpověď dva body. Při vyhodnocování položek číslo 

3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 18 v mém redukovaném dotazníku je hodnocení obrácené. Jinak 

vytváření faktorových škál z položek probíhá postupně. V mém případě faktor zaujetí žáka 

školní prací je obsažen v položkách 1, 6, 11, 16, faktor vztahy mezi žáky ve třídě 

v položkách 2, 7, 12, 17 atd. Z údajů za celou třídu se vypočítá suma a běžný aritmetický 

průměr pro každou kvalitu, se kterými se dále statisticky pracuje.  

14.1.5 Dotazník SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire)

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) můžeme řadit mezi behaviorální 

dotazník, který je určen pro posouzení psychického přizpůsobení dětí a dospívajících 

(Goodman, 1997). Tento nástroj má několik forem, kdy já jsem zvolil tu základní s 25 

položkami. Dotazník je určen pro posouzení žáků učitelem. Vzhledem k tomu, že se 

v rámci etické výchovy zaměřujeme na sociální dovednosti použil jsem základní verzi 
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doplněnou o dalších šest položek zaměřených na dalším zjišťovaní a upřesňování problémů 

v chování žáků. 

Položky můžeme sloučit do pěti faktorů, mezi které patří: škála emocionálních 

symptomů (položka 3, 8, 13, 16, 24), škála problémového chování (položka 5, 7, 12, 18, 

22), škála hyperaktivity a nepozornosti (položka 2, 10, 15, 21, 25), škála obtíží ve vztazích 

s vrstevníky (položka 6, 11, 14, 19, 23) a škála prosociálního chování (položka 1, 4, 9, 17, 

20). Ke každému žáku ze třídy či skupiny zpracovává učitel jeden dotazník. Administrace 

se jeví krátká, může jít okolo 5 minut. V jednotlivých položkách učitel žáka hodnotí na 

trojstupňové škále: není to pravda, někdy je to pravda, určitě je to pravda. Při následném 

vyhodnocení je nutné dát pozor na to, že položky 1, 4, 7, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 25 jsou 

formulovány pozitivně a položky 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24 naopak 

negativně. I doplněné položky od 26 do 31 jsou rovněž formulovány negativně. Převaha 

negativních formulací může činit učitelům, kteří provádí posuzování problémy. Je proto 

vhodné tuto skutečnost eliminovat vhodným úvodním slovním, či písemným komentářem. 

Velkou výhodou dotazníku je, že R. Goodman poskytuje svoje nástroje zkoumání a další 

práce volně na internetu na http://www.sdqinfo.com pro odborníky a na 

http://www.youthhinmind.net pro širokou veřejnost.

14.2 Kvalitativní metody

Jak jsem již uvedl, ve svém výzkumu používám pouze jednu kvalitativní metodu, 

protože se jedná o jeho doplňkovou část. Myslím si ovšem, že metoda může splnit svůj 

účel, který spočívá v tom, že díky jinému výzkumnému pohledu má dojít k získání dalších 

informací a pohledů na stejnou věc. Také si myslím, že zvolená metoda přinese inspiraci 

pro kapitolu Inovativní část, která má za úkol přinést doporučení pro další rozvoj etické 

výchovy jako součásti Rámcově vzdělávacích programů. 

14.2.1 Dotazník s otevřenou otázkou

Jak uvádí Hendl (2005), tento typ dotazování se používá k osvětlení interpretací 

získaných jinými typy dotazování. Dotazník s otevřenou otázkou se tak jeví jako vhodná 

technika pro větší vhled a porozumění výsledkům metod kvantitativní části výzkumu. 

http://www.sdqinfo.com/
http://www.sdqinfo.com/
http://www.youthhinmind.net/
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Základem této techniky je dotazník s jednou, nebo více otevřenými otázkami. Respondent 

má co nejlépe na otázky odpovědět. K tomu je nutné na rozdíl od dotazníků kvantitativní 

části výzkumu zajistit poměrně delší čas na odpovědi. 

V našem případě jsme v dotazníku formulovali jednu poměrně širokou otázku: „Co 

Vám etická výchova dala a co vzala.“ Otázka má dvě části. V první se ptáme na přínosy 

etické výchovy, ať už se jedná u žáků o absolvované hodiny, nebo u učitelů o absolvované 

dlouhodobé 250 hodinové kurzy Etické výchovy v rámci celoživotního vzdělávání 

pedagogických pracovníků a samozřejmě také o vlastní výuku oboru ve škole, kterou učitel 

realizuje. Druhá část otázky je formulovaná ve smyslu vzala, abychom zaznamenali, co 

všechno etická výchova v životě žáka nebo učitele eliminovala. Nechtěl jsem se tedy ptát 

pouze na negativa, ale ve formulaci jsem zvolil větší významovou šíři. Při zadávání jsem 

samozřejmě upozornil, že takto formulovanou otázkou očekávám také uvedení negativních 

zkušeností a postojů. 

Vypracování dotazníku bylo v písemné formě, protože jsem se snažil žákům a 

učitelům poskytnout „bezpečné“ prostředí na rozdíl od přímého hloubkového rozhovoru. 

Dalším důvodem byla úspora času a energie. Uvědomuji si nevýhodu způsobu použití 

techniky, která spočívá v tom, že získávám obsahové informace, ale informace o formě 

sdělení, mi zůstávají neznámé. Dalšími nevýhodami může být větší korekce odpovědí u 

účastníků výzkumu, nemožnost poskytnout zpětnou vazbu a možná povrchnost informací, 

protože získaná data nelze bezprostředně prohloubit dalším dotazováním.    

15. Výzkumný vzorek

Důležitým bodem každého výzkumu je vytvoření výzkumného vzorku. Velmi 

citlivý k této skutečnosti je především kvantitativní výzkum, ve kterém je nutné si nejprve 

vymezit základní soubor, což je množina všech prvků, které patří do okruhu osob, nebo 

jevů, které mají být ve výzkumu zkoumány (Pelikán, 2004). Je jasné, že až na výjimky 

není možné zkoumat celý výzkumný vzorek, a v mém případě tomu samozřejmě není 

jinak. Z tohoto důvodu je proto nutné vytvořit výběr ze základního souboru, což může být 

velkým problémem. Tato podmínka neplatí pro výzkum kvalitativní. Ve našem smíšeném 

výzkumu máme tedy logicky provedeno odlišné koncipování výzkumných vzorků pro část 

kvantitativní a kvalitativní, a proto se jimi budeme zabývat odděleně.
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15.1 Výzkumný vzorek kvantitativní části

Vzhledem k vymezení výzkumného problému a experimentálnímu pojetí 

kvantitativní části výzkumu je výběr zkoumaných osob skutečně velkým problémem. I 

přesto, že bych se chtěl ve svém zkoumání zaměřit na obecné efekty etické výchovy jako 

doplňujícího vzdělávacího oboru, uvědomuji si, že se jedná o cíl velmi náročný. Jak jsem 

již dříve uvedl, v případě výzkumu se bude jednat o řízený výběr (výběr oslovených škol), 

kdy validita získaných dat ve vztahu k základnímu souboru bude závislá na míře možné 

odlišnosti výběrového souboru od základního. S tím budeme počítat především při 

vyhodnocování dat. 

Na nereálnost vytvoření náhodného výběru pro experimentální i kontrolní skupinu 

poukázal již předvýzkum (bude pojednáno v další kapitole Předvýzkum). Po jeho realizaci 

jsem se vrátil ke své osvědčené zásadě, že je potřeba dělat nejen to, co je dobré, ale také to, 

co je možné. Proto jsem využil své aktivní účasti na projektu pod názvem Centrum 

podpory etické výchovy v Olomouckém kraji a vzorek pro své zkoumání jsem vytvořil ve 

spolupráci s organizátory a frekventanty dlouhodobého kurzu etické výchovy, který byl 

realizován v rámci projektu.

Do účasti na projektu se mohla přihlásit kterákoliv škola Olomouckého kraje, která 

se rozhodla, že začlení etickou výchovu do svého školního vzdělávacího programu buď 

jako samostatný předmět ve formě povinného, povinně volitelného, nebo volitelného 

předmětu, nebo integrovaně do stávajících předmětů. Škola mohla vyslat jednoho, nebo 

více učitelů, kteří se budou výukou etické výchovy na škole zabývat. Ti ale museli 

absolvovat 250 hodinový akreditovaný kurz v rámci dalšího vzdělávání pedagogů, který je 

vybavil potřebnými dovednostmi pro výuku. Motivací k účasti na projektu mohlo být 

100% hrazení nákladů účastníků, získání certifikátu z univerzity, který učitele opravňuje 

vyučovat etickou výchovu a metodická podpora. Demotivací a překážkou k účasti mohly 

být požadavky na prokazatelné zavedení etické výchovy do edukace na škole v rámci ŠVP, 

paralelní školení ve 250 hodinovém kurzu Etické výchovy, které prováděl jiný subjekt, a 

pravděpodobně také vnímání realizátora projektu, kterým byla církevní škola. 

Projektu se účastnilo 25 učitelů ze 14 základních a středních škol. Pro výzkum se 

podařilo vytvořit podmínky na 11 školách, což je 79% ze všech účastnických škol. Tři 

školy, které se neúčastnily, jsou vesnické, a proto nám ve výzkumném vzorku zůstala jen 
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jedna malá škola. Ukázalo se, že na menších školách se podmínky pro výzkum mohou 

tvořit velmi obtížně. Do výzkumu se účastníci hlásili na základě dobrovolnosti, především 

vzhledem k podmínkám, které na škole měli. Na školách, kde výzkum probíhal, jsem se 

snažil ve spolupráci s učiteli vytvořit také paralelní kontrolní skupiny, což se podařilo u 5 

škol. Jak tedy z výše uvedeného textu vyplývá a také vzhledem k podmínkám výzkumu, 

jedná se o řízený výběr oslovených škol. 

Samotného experimentu se zúčastnilo 337 žáků z 11 škol Olomouckého kraje, mezi 

které patří (obce rozděleny podle velikosti do 5 000, do 20 000, do 50 000 a nad 50 000 

obyvatel): škola A (gymnázium, město nad 50 000 obyv.), škola B (gymnázium, město do

50 000 obyv.), škola C (gymnázium, město do 20 000 obyv.), škola D (základní škola, 

město do 50 000 obyv.), škola E (střední odborná škola, město nad 50 000 obyv.), škola F 

(základní škola, obec do 5 000 obyv.), škola G (základní škola, město do 50 000 obyv.), 

škola H (základní škola, město nad 50 000 obyv.), škola Ch (základní škola, město do 

20 000 obyv.), škola I (střední odborná škola, město do 50 000 obyv.), škola J (střední 

odborná škola, město do 50 000 obyv.). Ve výzkumném vzorku bylo 126 chlapců a 211 

dívek. 

Tabulka č. 1: Složení experimentální skupiny

škola počet celkem
počet 
dívek

počet 
chlapců

průměrný věk 
celkem

A 34 19 15 13,3

B 47 20 27 14,4

C 22 13 9 14,5

D 13 5 8 14,5

E 5 3 2 17

F 11 6 5 12,9

G 13 6 7 12,7

H 48 29 19 13,4

Ch 8 8 0 9,6

I 15 12 3 16,5

J 23 23 0 15,7
celkem za 
celou 
skupinu 239 144 95 14,05

Experimentální skupinu (viz tabulka č. 1) tvořilo 239 žáků s průměrným věkem při 

pretestu 14,05 let. Z toho bylo 95 chlapců a 144 dívek. V kontrolní skupině (viz tabulka 

č. 2) bylo 98 žáků s průměrným věkem při pretestu 13,66 roku. Z toho bylo 31 chlapců a 

67 dívek. Vzhledem k problémům při tvorbě kontrolních skupin (neochota učitelů, 
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nedostatek času, finanční náročnost atd.), byly tyto skupiny vytvořeny na 5 školách: škola 

B, C, F, G, J. 

Tabulka č. 2: Kontrolní skupina

škola počet celkem
počet 
dívek

počet 
chlapců

průměrný věk 
celkem

B 31 22 9 12,4

C 27 17 10 13,6

F 10 7 3 12,7

G 10 2 8 12,8

J 20 19 1 16,8
celkem za 
celou 
skupinu 98 67 31 13,66

Gavora (2000) uvádí, že pro výzkumy založené na dotaznících stačí rozsah 100 

respondentů. Pokud se vzorek skládá z podskupin, je potřeba, aby v každé z nich bylo 

minimálně 50 respondentů. Z tohoto hlediska by tedy náš vzorek měl být vyhovující. 

Samostatnou otázkou jsou pak poměry mezi chlapci a dívkami, žáky z vyšších gymnázií a 

středních škol a žáky ze základních škol a z nižších gymnázií. Vzhledem k tomu, že 

nebudeme srovnávat ani výsledky věkových podskupin, ani podskupin podle vzdělávací 

úrovně, ani podskupin podle pohlaví, nemyslím si, že by bylo nutné v této oblasti provést 

zásah do skupin, který by vedl k jejich vyrovnání. K případnému vyrovnávání hodnot 

sledovaných proměnných přistoupím na základě odpovídajících statistických procedur až 

po získání výsledků v pretestu.  

15.2 Výzkumný vzorek kvalitativní části

Výběr výzkumného vzorku v kvalitativní části je rovněž velmi důležitý a podle 

Hendla (2005) rozhodnutí o výběru nemusíme udělat hned na začátku. Výzkumný vzorek 

během zkoumání můžeme měnit a upravovat a to je příklad mého výzkumu. Prvním 

důležitým momentem je sběr dat. Zde se rozhodujeme, od koho budeme data získávat. 

V našem případě jsem se rozhodl vzhledem k použité metodě sebrat větší množství dat 

především v prostředí, kde se pohybuji – na gymnáziu. V další fázi jsem si uvědomil, že 

bude nutné data sebrat i v jiných typech skupin. Druhou úroveň výběru vzorku můžeme 

najít při interpretaci získaných dat. Rozhodujeme se, které části dat použijeme a které ne. 
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V našem případě se jednalo o opakované pročítání dat a hledání odlišných typů. Třetí 

úroveň můžeme hledat při prezentaci výsledků. I tady se rozhodujeme, které výsledky 

použijeme při dokladování našeho výzkumu, a které ne (Flick, 1995). V našem případě 

nepředpokládám, že by v této fázi k zásadní úpravě výběru dat došlo.

Hendl (2005) uvádí tři varianty výběru výzkumného vzorku. Na začátku výzkumu 

jsem se rozhodl pro variantu tzv. postupného určení výběrové struktury. Vzhledem 

k poměrně velkému množství informací, které jsem mohl díky zvolené metodě kvalitativní 

části výzkumu shromáždit, mi tato metoda výběru připadala logická. V průběhu výzkumu 

jsem ovšem došel k tomu, že tato metoda je vzhledem k vysoké frekvenci překrývání 

informací neefektivní, a přešel jsem ke kombinovanému účelovému vzorkování, při kterém 

jsem se pokusil o triangulaci zdrojů, a pokusil jsem se hledat odlišné případy. Uvědomil 

jsem si, že cílem kvalitativního výzkumu není shromáždit co největší množství dat jako u 

kvantitativní metodologie, ale jde především o hloubku informací a vhled do problematiky. 

K jednotlivým odlišným případům jsem došel postupným opakovaným tříděním případů, 

kdy jsem se zaměřoval především na negativní vnímání. Po celém komplikovaném třídění, 

kdy jsem nabyl přesvědčení, že již další odlišné případy v mém souboru nejsou, jsem došel 

k počtu 21 žáků a 6 učitelů. 

16. Výzkumný postup

16.1 Předvýzkum

Na počátku mého doktorského studia, kdy jsem předkládal Rozšířenou anotaci 

disertační práce, jsem měl poměrně idealistické představy. Chtěl jsem měřit efekty etické 

výchovy po jednom a dvou letech výuky, uskutečnit sběr dat strukturovaně podle velikosti 

obce po celé České republice (cílem bylo vybrat dvě školy vesnické, dvě z města od 

10 000 do 40 000 obyvatel a dvě z měst nad 40 000 obyvatel) a u každého desátého 

účastníka provést sběr dat pomocí kvalitativní metody polostrukturovaný rozhovor. Tyto 

idealistické představy vzaly za své během předvýzkumu.

Předvýzkum jsem se rozhodl provést v rámci projektu zaměřeného na implementaci 

etické výchovy do škol, který realizovala obecně prospěšná společnost Etická výchova 

o.p.s. na základních školách jednoho města v ČR. Projekt měl několik částí a jednou z nich 
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bylo i zhodnocení výsledků. Výběr vhodných metod pro hodnocení jsem na základě 

stanovených cílů provedl ve spolupráci s pracovníky Institutu pro výzkum dětí, mládeže a 

rodiny při Masarykově univerzitě. Mojí snahou bylo použít validizované a standardizované 

metody, což se tedy díky institutu podařilo.

I přesto, že proběhlo několik pracovních schůzek s řediteli a testování bylo součástí 

širšího projektu, museli jsme sběr dat zastavit. Prvním důvodem byly výrazné obavy škol 

ze srovnávání, které bude publikováno. Roli zde pravděpodobně sehrál fakt, že celý projekt 

podporoval zřizovatel škol, a to mohl být hlavní důvod, proč nebylo možné obavy 

rozptýlit. Další problém nastal v tom, že administrace všech dotazníků je poměrně časově 

náročná. Především učitelé nebyli ochotni vyplňovat ve svém volném čase dotazník SDQ o 

svých žácích. Dalším problémem bylo stanovení experimentálních a kontrolních skupin. 

V experimentálních skupinách nebylo zajištěno, že výuka bude probíhat podle dané 

koncepce doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova, čímž by došlo k zásadnímu 

zkreslení experimentu. Pro administraci dotazníků v kontrolních skupinách nebyla 

motivace a ani jsme de facto neměli prostor tyto skupiny vytvořit. V této situaci pak 

provádět polostrukturovaný rozhovor s každým desátým účastníkem mi nepřipadalo vůbec 

možné, jak z důvodu celkové atmosféry, ve které výzkum probíhal, tak z důvodu mého 

času a případných finančních nákladů. Celá zkušenost mě vedla k přehodnocení realizace 

výzkumu a k uvědomění si toho, že je nutné výzkumný postup zjednodušit. 

16.2 Vlastní výzkum

16.2.1 Kvantitativní část

Na základě zkušeností z předvýzkumu jsem si uvědomil, že je nutné hledat školy, 

kde bude existovat alespoň částečná motivace pro realizaci výzkumu, mít možnost 

kontrolovat způsob aplikace etické výchovy v experimentální skupině, že není nutné 

požadovat pouze formu samostatného předmětu, ale pokud možno lze využít i formu, kdy 

jsou témata etické výchovy integrovány do stávajících předmětů, a že je potřeba vhodně

pojmout kvalitativní část výzkumu jako doplňkovou a realizovat ji na jiném výzkumném 

souboru, než v kvantitativní části.
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Vhodné podmínky pro můj výzkum se naskytly v rámci projektu Centrum podpory 

Etické výchovy v Olomouckém kraji. Cílem projektu bylo podpořit změnu chování žáků k 

vědomému dodržování základních etických principů tak, aby vyrůstali v prosociální 

osobnosti, v pozitivně laděné, zdravě sebevědomé a charakterní lidi, kteří jsou schopni 

kvalitních vztahů s druhými. Obecně lze tedy říci, že cílem projektu bylo vytvořit centrum, 

které by poskytovalo metodickou podporu učitelům etické výchovy v Olomouckém kraji.

Školy, které se projektu chtěly účastnit, určily jednoho, nebo více učitelů, kteří 

během dvou let prošli 250 hodinovým vzděláváním, a kteří po prvním roce dostali ve škole 

časový prostor minimálně na jeden školní rok pro výuku etické výchovy ve formě 

volitelného, povinně volitelného, nebo volitelného předmětu, nebo 33 vyučovacích hodin 

pro integraci témat Etické výchovy do stávajících předmětů, které vyučují. Znamená to, že 

časová dotace pro témata etické výchovy byla minimálně jednu hodinu týdně. Integrace 

musela být provedena v součinnosti s odbornými metodiky a muselo dojít ke změně ŠVP. 

Vzhledem k tomu, že jsem se projektu účastnil jako lektor 250 hodinového kurzu a 

metodik, mohl jsem svůj výzkum začlenit jako nástroj evaluace projektu. Znamenalo to, že 

vedení škol i samotní učitelé – frekventanti kurzu a následně realizátoři výuky etické 

výchovy – od začátku počítali s provedením výzkumu a postupně pro něj vytvářeli 

podmínky. Přesto se je ale nepodařilo vytvořit ve všech školách. Jak jsem již uvedl, 

projektu se účastnilo 25 učitelů z 12 základních a středních škol. Pro experiment se 

podařilo vytvořit podmínky na 10 školách, což je 83% ze všech účastnických škol. 

Kontrolní skupinu se podařilo vytvořit na 5 školách.

Výzkum se konal ve školním roce 2011/2012. Na všech deseti školách, kde se 

výzkum konal, došlo k vytvoření experimentálních skupin, ve kterých vyučovali učitelé –

účastníci projektu témata etické výchovy podle koncepce doplňujícího vzdělávacího oboru 

RVP ZV a RVP G. Vedle toho na pěti školách došlo k vytvoření kontrolních skupin. Byla 

to vždy paralelní třída, ve které etická výchova nebyla realizována. Ukázala se opět 

zkušenost z předvýzkumu, že pro provedení zkoumání je důležitá motivace, a ta byla 

evidentně pro vytvoření kontrolních skupin nižší.

První sběr dat proběhl koncem září a v průběhu října. Dotazník SDQ pro učitele 

v experimentální skupině administroval vyučující etické výchovy, v kontrolní skupině to 

byl třídní učitel. Posttest proběhl na konci května a v průběhu června. Administrace u obou 

měření probíhala buď písemně na papíře, nebo elektronicky, vždy podle možností 
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jednotlivých škol. Přepis dat z papírové podoby do elektronické prováděli sami učitelé 

nebo členové projektového týmu, za což jsem jim velmi vděčný.

16.2.2 Kvalitativní část

Sběr dat pomocí dotazníku s otevřenou otázkou jsem prováděl písemně mezi žáky 

gymnázia (město do 50 000 obyv.), kteří ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013 

absolvovali výuku etické výchovy v rámci povinného předmětu s dotací dvě hodiny týdně 

v prvním pololetí prvního ročníku čtyřletého studia. Odpověď na otázku odevzdávali ve 

formě eseje, jehož rozsah byl minimálně jedna normostrana. Esej byla povinným výstupem 

a žáci ji zpracovali během ledna příslušného školního roku. V jednotlivých třídách jsem 

etickou výchovu vyučoval já osobně. U žáků třetích a čtvrtých ročníků byly informace 

anonymní a žáci je sepisovali v jedné z vyučovacích hodin.

Další skupinou, ve které jsem provedl sběr dat, byli učitelé etické výchovy, kteří se 

účastnili setkání pro absolventy 250 hodinových kurzů. Odpověď na otázku měli účastníci 

setkání vytvořit písemně na místě během určeného času. Učitele, kteří se setkání 

neúčastnili, jsem následně obeslal elektronicky a požádal je o písemnou odpověď.

Poslední skupinou, v které jsem provedl sběr dat, byli žáci základní školy (město do 

50 000 obyv.), kteří mají etickou výchovu v 7., 8. a 9. ročníku jako povinně volitelný 

předmět. Sběr dat proběhl anonymně ve školním roce 2012/2013 v červnu v rámci výuky. 

Vyučující byla kolegyně, která je kvalifikovanou učitelkou pro výuku etické výchovy. 

Ukázalo se, že na rozdíl od středoškoláků měli žáci základní školy problémy s písemným 

odpovídáním na poměrně obecnou otázku. Odpovědi byli značně schématické. Bohužel 

vzhledem k závěru školního roku jsem nemohl zareagovat a sběr dat provést jiným 

způsobem. I přesto však několik odpovědí bylo možné k dalšímu zpracování využít.   

16.3 Etické otázky výzkumu

Vzhledem k tématu mé práce je samozřejmostí, že se v empirické části budu 

zabývat etickými aspekty, což je ve společenskovědním výzkumu důležitá záležitost. 

Subjekty výzkumu jsou lidé a výzkumník by měl respektovat jejich důstojnost, základní 

práva a svobody. Podle Švaříčka (2007) bychom vždy měli zvažovat důsledky svého 
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výzkumu. Týká se to především uveřejnění závěrů. To jsem si nakonec ověřil již 

v předvýzkumu, kdy celý průběh sběru dat byl poznačen strachem z použití výsledků ke 

srovnávání a svým způsobem toto výzkum znemožnilo.

Prvním aspektem etického přístupu ve výzkumu je zachování důvěrnosti. Znamená 

to, že nebudou zveřejněna žádná data, která by umožnila čtenáři identifikovat účastníky 

výzkumu (Švaříček, 2007). Jak upozorňuje Hendl (2005) pouhá anonymita nemusí stačit, 

protože některé údaje lze odhalit ze souvislostí. V rámci mého výzkumu byly údaje 

v rámci kvantitativní části přísně anonymizovány. Učitelé etické výchovy a třídní učitelé 

přiřadili svým žákům kód, pod kterým po celou dobu výzkumu vystupovali, a které znali 

pouze oni. V kvalitativní části jsem nejprve shromažďoval data od svých žáků jmenovitě 

s tím, že informace zůstali výhradně v mém držení, a že zpracování dat a jejich prezentace 

probíhala výhradně pod kódy. V další fázi sběru dat jsem pak i v kvalitativní části přešel 

k anonymnímu sběru dat. V tomto směru jsem také zvažoval, zda odkrýt identitu škol, 

které se výzkumu účastnili. Původně jsem měl školy, které se účastnili v experimentální i 

kontrolní skupině jmenovitě v práci uvedeny. Pak jsem ovšem došel k názoru, že by bylo 

možné skrze seznam dohledat konkrétní třídy a žáky, a proto uvádím školy pod písmeny.

Dalším etickým aspektem výzkumu je informovaný souhlas. Znamená to, že 

účastníci výzkumu vyjádří v nějaké formě (nejlépe písemné) souhlas s výzkumem. Souhlas 

je založen na otevřených informacích o povaze výzkumu a o všech důsledcích, které 

vyplývají z účasti na výzkumu. I v tomto bodě mohu konstatovat, že vedení škol již při 

svém vstupu do projektu byla seznámena s předpokladem, že se budou účastnit 

závěrečného zhodnocení. Učitelé, kteří výzkum realizovali spolu se mnou, byli průběžně o 

výzkumu informováni. Vzhledem k pravidelnému setkávání měli účastníci rovněž možnost 

se kdykoliv zeptat na nejasnosti ohledně výzkumu. Učitelé se pak zařídili každý podle 

„místních zvyklostí“ v otázce získání souhlasu od zákonných zástupců nezletilých žáků. 

Toto dle domluvy zůstalo v jejich kompetencích. Instrukce také byla, že je nutné zdůraznit 

žákům, že účast je dobrovolná. Co se týče informovaného souhlasu v první fázi kvalitativní 

části, uvědomuji si, že z mé strany informace o výzkumu přímo nezazněla. Problém jsem 

se snažil vyřešit dodatečným vysvětlením při zpětné vazbě.

Dalším etickým aspektem je reciprocita. Vzhledem ke komplexnosti a náročnosti 

výzkumu jsem se především vůči učitelům, kteří mi aktivně pomáhali s jeho realizací, cítil 

zavázán. Určitým způsobem mohly recipročně působit moje další role v rámci celého 

projektu. Nabídl jsem všem zúčastněným metodickou návštěvu ve výuce, osobní 
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konzultace k problémům při výuce etické výchovy a sepsal jsem pro účastníky metodiku 

zaměřenou na implementaci tohoto oboru do jednotlivých škol. V tomto dokumentu jsem 

předal učitelům své dlouholeté know how. Také z našich setkání bylo patrné, že učitelé 

recipročně přijímají moji roli lektora dlouhodobého vzdělávání, kde jsem se opět snažil co 

nejlépe předat své dlouholeté zkušenosti. Předpokládám, že všem účastníkům z řad 

pedagogů poskytnu tuto svoji práci.     

17. Způsob zpracování

17.1 Kvantitativní část

Měření, které jsme prováděli ve svém výzkumu, můžeme zařadit mezi metrické -

konkrétně mezi intervalové. Při statistickém zpracování dat můžeme tedy určit: aritmetický 

průměr, směrodatnou odchylku a použít: Studentův t-test, párový t-test, F-test, analýzu 

rozptylu, Pearsonův koeficient korelace atd. (Chráska, 2007, Hendl, 2004). Podle Chrásky 

(2007) je vhodné při zpracování výsledků pedagogických výzkumů nejprve uspořádat data 

a sestavit tabulky četnosti, následně znázornit naměřená data, poté vypočítat 

charakteristiky polohy (aritmetický průměr v mém případě) a dále spočítat charakteristiky 

rozptýlení (v případě mého výzkumu se bude jednat o určení směrodatné odchylky a o 

použití F-testu, Studentova t-testu, párového t-testu)

Po zapsání všech dat do tabulek za použití programu Excel, provedeme třídění dat 

podle skupin (kontrolní, experimentální) a podle fáze sběru dat (pretest, posttest). Následně 

vypočítáme aritmetické průměry a směrodatné odchylky a určíme, zda soubor má u 

jednotlivých proměnných normální rozdělení, nebo ne. 

Při dalším statistickém zpracování dat nejprve použijeme Fischerův – Snedecorův 

F – test, abychom zjistili, zda v souborech dat experimentální a kontrolní skupiny 

v pretestu je přibližně stejně velký rozptyl a mohli jsme tak použít Studentův t-test, ve

kterém bychom zjišťovali, zda obě skupiny mají stejný aritmetický průměr. Pro srovnávání 

výsledků pretestu a postestu v experimentální i kontrolní skupině použijeme párový t-test. 

Následně provedeme komparaci dat mezi experimentální a kontrolní skupinou, které jsme

získali v posttestu. 
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Pokud bude F-test ukazovat hodnoty, které povedou k zamítnutí nulové hypotézy o 

rovnosti rozptylů, přejdeme k neparametrickému zpracování dat. I přesto, že podle Hendla 

(2004) lze za neparametrický test při větších výběrech použít i t-test (podle mého názoru se 

to týká i mého výzkumu), protože jeho platnost je zaručena působením centrálního 

limitního teorému, budeme při zpracování dat používat standardní neparametrické metody. 

U nezávislých výběrů v pretestu použijeme Mann-Whitneyův U-test a výsledky ještě 

budeme kontrolovat Wald-Wolfowitzovým testem, který potvrdí, nebo vyvrátí u 

proměnných nulovou hypotézu. Při statistickém měření vývoje proměnných mezi 

pretestem a posttestem v experimentální a kontrolní skupině použijeme Wilcoxonův test. 

Výsledky budeme srovnávat s dosaženými skóry u t-testu. Tam, kde dojde k překrytí 

statistické významnosti výsledků, budeme je chápat jako relevantní k interpretaci. 

17.2 Kvalitativní část

Jak uvádí Šeďová (2007), není cílem kvalitativního výzkumu jen poukázat na 

zajímavost sesbíraných dat, ale materiál podrobit systematické analýze a interpretaci. Ve 

své práci budu data kvalitativní části analyzovat podle realistického přístupu, při kterém se 

považují výpovědi respondentů za deskripci určitých skutečností (Silverman, 2005). 

Analýzu dat začneme otevřeným kódováním, které je poměrně efektivní a univerzální 

(Šeďová, 2007). Analyzovaný text si tedy rozdělíme na jednotky, které budeme tvořit 

podle významu. Následně každé jednotce přiřadíme kód a provedeme systematickou 

kategorizaci. Další zpracování dat provedeme technikou „vyložení karet“. Znamená to, že 

kategorie vzniklé v předchozí části výzkumu uspořádáme do určitého systému, na základě 

kterého sestavíme text, který bude převyprávěním obsahu jednotlivých kategorií. 

Uvědomuji si, že není nutné použít všechny kategorie, ale spíše je vhodné se zaměřit na ty, 

které se vztahují k výzkumné otázce, v našem případě tedy k tomu, jak vnímají žáci a 

učitelé etickou výchovu a podle čeho ji hodnotí. Názvy jednotlivých kategorií se stávají 

názvy jednotlivých kapitol, obsahem deskripce a interpretace odpovídajících kódů 

(Šeďová, 2007). V rámci prezentace výsledků provedeme jejich primární interpretaci.
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18. Výsledky
Výsledky nejprve zpracujeme v kvantitativní části a následně v kvalitativní. 

18.1 Kvantitativní část

V kvantitativní části budeme při prezentaci výsledků postupovat podle jednotlivých 

použitých metod a představíme pouze signifikantní výsledky a ty, které se vztahují 

k falzifikaci hypotéz. 

18.1.1 Nominační technika

V nominační technice máme 11 proměnných. Při aplikaci F-testu v prvním měření, 

jsme došli u všech položek k velmi vysokým hodnotám (F = 2,026 až F = 2,956). Ve všech 

případech jsme tedy museli zavrhnout nulovou hypotézu o rovnosti rozptylu mezi 

experimentální a kontrolní skupinou a použít neparametrické testování. U nezávislých 

výběrů v pretestu jsme použili Mann-Whitneyův U-test a Wald-Wolfowitzův test, které 

potvrdily u všech proměnných nulovou hypotézu, že mezi oběma skupinami nejsou 

statisticky významné rozdíly, což byl také výsledek t-testu, kromě proměnné „Jsou v naší 

třídě důležití“ a „S kolika spolužáky si rozumíš?“. 

Dále tedy u nominační techniky představíme jenom statisticky významné výsledky

(viz tab. č. 3). První výsledek se týká proměnné „Když něco potřebuji, ochotně mi 

pomáhají“, kde statisticky významný posun nastal u kontrolní skupiny na rozdíl od 

experimentální, kde byla potvrzena nulová hypotéza. V kontrolní skupině byla v pretestu 

hodnota průměru 4,364 a v posttestu 5,838. Hodnota t = -2,521 a p = 0,013. Výsledek 

potvrzuje i neparametrický test s hodnotou z = 2,82 a p = 0,005. 

V experimentální skupině došlo k zamítnutí nulové hypotézy ve třech proměnných. 

V porovnání s kontrolní skupinou jsme rozdílný výsledek zaznamenali u dvou. První je 

proměnná: „Pro ostatní mají pochopení“. V pretestu jsme dosáhli hodnoty průměru 3,092 a 

v posttestu 4,933. Hodnoty t-testu jsou: t = -4,425 a p = 0,000. Výsledek potvrdil i 

neparametrický test: z = 3,119 a p = 0,002. Druhou proměnnou, u které se projevil 

statisticky významný posun v experimentální skupině, je proměnná: „Jsou v naší třídě 

důležití“. V pretestu vykazoval průměr hodnotu 3,329 a v posttestu 5,996. Hodnota 
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t = -5,217 a p = 0,000. Neparametrický test potvrdil výsledky hodnotami z = 3,338 a 

p = 0,000. Proměnnou, u které jsme zamítli nulovou hypotézu v experimentální i kontrolní 

skupině, je „Rádi s ostatními spolupracují“ (viz tabulka č. 3).

Tabulka č. 3: Statistické zpracování výsledků nominační techniky

ochotně 
pomáhají

experimentální skupina kontrolní skupina

pretest posttest pretest posttest

průměr 3,683 3,875 4,364 5,838

směrod. odch. 7,024 7,702 10,295 10,904
Wilcoxonův 

test z = 1,945; p = 0,052 z = 2,82; p = 0,005

pro ostatní 
mají 

pochopení

experimentální skupina kontrolní skupina

pretest posttest pretest posttest

průměr 3,092 4,933 3,5 4,545

směrod. odch. 7,119 9,063 10,287 10,997
Wilcoxonův 

test z = 3,119; p = 0,002 z = 1,745; p = 0,081

spolupracují

experimentální skupina kontrolní skupina

pretest posttest pretest posttest

průměr 3,758 5,25 4,323 7,04

směrod. odch. 7,488 9,188 10,77 12,232
Wilcoxonův 

test z = 2,137; p = 0,033 z = 3,732; p = 0,000

jsou v naší 
třídě důležití

experimentální skupina kontrolní skupina

pretest posttest pretest posttest

průměr 3,329 5,996 7,01 7,636

směrod. odch. 6,72 8,19 12,711 12,733
Wilcoxonův 

test z = 3,338; p = 0,000 z = 1,486; p = 0,137

18.1.2 O tvých spolužácích

Odmítnutí

Vzhledem k tomu, že v prvním faktoru Ambivalence nebylo dosaženo zajímavých 

výsledků, zabýváme se druhou proměnnou dotazníku, kterou je odmítnutí. 

V experimentální skupině v pretestu jsme získali hodnotu průměru = 25,827 a s = 8,826. 

V kontrolní skupině jsou v této fázi měření hodnota průměru = 25,196 a s = 7,562. 
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Hodnota F = 1,362, takže platí nulová hypotéza. Hodnota t = 0,615 a p = 0,539 opět 

potvrzuje nulovou hypotézu.

V posttestu vykazuje v experimentální skupině průměr hodnotu 27,247 a s = 8,217. 

Po aplikaci párového t-testu vykazuje t = -2,533 a p = 0,012, takže nulovou hypotézu 

zamítáme. V kontrolní skupině v posttestu dosahuje průměr hodnoty 26,041 a s = 7,197. 

Po provedení klasické procedury t = -1,094 a p = 0,277. Je nutné přijmout nulovou 

hypotézu na rozdíl od experimentální skupiny (viz tab. č. 4).  

Důvěra

Posledním faktorem dotazníku je důvěra. V pretestu u experimentální skupiny jsme 

skrze statistické zpracování získali průměr = 41,19 a s = 8,804. V kontrolní skupině jsme 

v této fázi získali hodnotu průměru, která činila 43,247 a směrodatnou odchylku s = 8,313. 

Hodnota F = 1,122 (p = 0,524) svědčí pro potvrzení nulové hypotézy o rovnosti rozptylů, 

takže můžeme použít Studentův t-test, který vykazuje hodnotu t = -1,963, což opět 

znamená, že přijmeme nulovou hypotézu.

V posttestu v experimentální skupině základní charakteristiky vykazují hodnoty: 

průměr = 40,212 a s = 8,803. Po aplikaci párového t-testu docházíme k hodnotě t = 1,575 

(p = 0,117), což značí potvrzení nulové hypotézy. V kontrolní skupině přijímáme nulovou 

hypotézu taktéž, jak lze vysledovat z tabulky č. 4. 

Tabulka č. 4: Statistické výsledky O tvých spolužácích

odmítnutí

experimentální skupina kontrolní skupina

pretest posttest pretest posttest

průměr 25,827 27,247 25,196 26,041

směrod. odch. 8,826 8,217 7,562 7,197

párový t-test t = -2,533; p = 0,012 t = -1,094; p = 0,277

důvěra

experimentální skupina kontrolní skupina

pretest posttest pretest posttest

průměr 41,19 40,212 43,247 42,918

směrod. odch. 8,804 8,803 8,313 8,394

párový t-test t = 1,575; p = 0,117 t = 0,363; p = 0,718
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18.1.3 O tvých pocitech

Po sečtení hodnot u všech položek experimentální skupiny v pretestu je průměr 

34,30 se směrodatnou odchylkou 6,72. V kontrolní skupině se opět jedná o normální 

rozložení dat s průměrem 33,91 a směrodatnou odchylkou 6,71. Po provedení srovnání

experimentální a kontrolní skupiny pomocí F-testu a Studentova t-testu musíme 

konstatovat, že nulovou hypotézu nelze zamítnout, tzn. že neexistují významné rozdíly 

mezi oběma skupinami, protože hodnota F = 1,40 a hodnota p = 0,068, hodnota t = 0,698 a 

hodnota p = 0,485.

V posttestu je v experimentální skupině průměr 33,75 se směrodatnou odchylkou 

8,19. Po provedení párového t-testu v experimentální skupině mezi pretestem a posttestem 

jsme došli k hodnotě t = 1,89 a hodnotě p = 0,06. Na hladině významnosti α = 0,061 se 

jedná o statisticky významný rozdíl. V posttestu kontrolní skupiny je průměr 32,95 se 

směrodatnou odchylkou 6,84. Po provedení párového t-testu v kontrolní skupině mezi 

pretestem a posttestem je hodnota t = 1,216 a p = 0,227. Statisticky významný rozdíl se 

v měřené hodnotě v kontrolní skupině neprokázal. Konstatujeme tedy, že v oblasti snížení 

míry úzkostnosti mezi prvním a druhým měřením existuje statisticky významný rozdíl ve 

srovnání experimentální a kontrolní skupiny (viz tabulka č. 5).

Tabulka č. 5: Statistické výsledky dotazníku O tvých pocitech

míra 
úzkostnosti

experimentální skupina kontrolní skupina

pretest posttest pretest posttest

průměr 34,3 33,75 33,91 32,95

směrod. odch. 6,72 8,19 6,71 6,84

párový t-test t = 1,89; p = 0,06 t = 1,216; p = 0,227

18.1.4 Dotazník CES – forma A

Výsledky statistického zpracování dat v tomto dotazníku je představeno v tabulce 

č. 6. Další popis je v následujících podkapitolách.
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Tabulka č. 6: Statistické výsledky dotazníku CES

zaujetí žáka 
školní prací

experimentální skupina kontrolní skupina

pretest posttest pretest posttest

průměr 6,74 7,1 6,65 6,57

směrod. odch. 2,175 2,37 1,687 1,839

párový t-test t = -2,253; p = 0,025 t = 0,366; p = 0,715

vztahy mezi 
žáky ve třídě

experimentální skupina kontrolní skupina

pretest posttest pretest posttest

průměr 9,9 9,774 10,327 10,01

směrod. odch. 1,951 1,97 1,769 1,78

párový t-test t = 0,716; p = 0,475 t = 1,452; p = 0,15

orientace 
žáků na úkoly

experimentální skupina kontrolní skupina

pretest posttest pretest posttest

průměr 6,134 6,498 6,224 6,13

směrod. odch. 2,136 2,215 2,003 2,113

párový t-test t = -2,213; p = 0,028 t = 0,381; p = 0,704

Zaujetí žáka školní prací

Prvním faktorem, který v tomto dotazníku zkoumáme, je zaujetí žáka školní prací. 

V experimentální skupině v pretestu dosahují hodnoty průměru 6,74 se směrodatnou 

odchylkou 2,175. V kontrolní skupině je průměr 6,65 se směrodatnou odchylkou 1,687. Při 

aplikaci F-testu nám vyjde hodnota F = 1,66. Vypočítaná hodnota je menší než kritická 

hodnota (F = 1,7), proto přijmeme nulovou hypotézu, že mezi rozptyly obou skupin nejsou 

statisticky významné rozdíly, a proto můžeme použít Studentův t-test. Po jeho aplikaci 

získáváme hodnoty t = 0,3567 a p = 0,7216. Opět nelze zamítnout nulovou hypotézu a 

konstatujeme, že jak experimentální, tak kontrolní skupina mají v pretestu stejný 

aritmetický průměr.   

V posttestu je aritmetický průměr experimentální skupiny 7,1 a směrodatná 

odchylka s = 2,37. V kontrolní skupině je průměr 6,57 a směrodatná odchylka 1,839. Při 

aplikaci párového t-testu v experimentální skupině mezi pretestem a posttestem jsme došli 

k hodnotám t = -2,253 a p = 0,025, takže můžeme konstatovat, že na hladině významnosti 

α = 0,05 došlo k statisticky významnému posunu v měřeném faktoru, a nulovou hypotézu 

můžeme zamítnout. Naopak v kontrolní skupině při aplikaci párového t-testu mezi 1. a 2. 

měřením jsme došli k hodnotám t = 0,366 a p = 0,715, což znamená, že v tomto případě 

nelze nulovou hypotézu zamítnout na rozdíl od skupiny experimentální. 
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Vztahy mezi žáky ve třídě

Druhým faktorem, který v tomto dotazníku zkoumáme, jsou vztahy mezi žáky ve 

třídě. V experimentální skupině v pretestu je průměr 9,9 se směrodatnou odchylkou 

s = 1,951 a v kontrolní skupině průměr 10,327 se směrodatnou odchylkou s = 1,769. Po 

aplikaci F-testu jsme získali hodnoty F = 1,216 a p rozptylů = 0,3, což znamená, že nulová 

hypotéza o rovnosti rozptylů platí a lze použít Studentův t-test. Při jeho aplikaci jsme 

získali hodnoty t = - 1,874 a p = 0,062, což znamená, že opět přijmeme nulovou hypotézu 

o rovnosti aritmetických průměrů. 

V posttestu u experimentální skupiny je hodnota průměru 9,774 se směrodatnou 

odchylkou s = 1,97. V kontrolní skupině je v druhém měření průměr 10,01 a s = 1,78. Při 

sledování vývoje faktoru v experimentální skupině mezi pretestem a posttestem jsme 

pomocí párového t-testu došli k hodnotám t = 0,716 a p = 0,475. Můžeme konstatovat, že 

vzhledem k dosaženým hodnotám nelze zamítnout nulovou hypotézu. Ani v kontrolní 

skupině nelze vzhledem k dosaženým výsledkům prokázat u tohoto faktoru posun 

(t = 1,452 a p = 0,15), takže také přijímáme nulovou hypotézu.

Orientace žáků na úkoly

Třetím faktorem, který v tomto dotazníku zkoumáme, je orientace žáků na úkoly. 

V experimentální skupině je v pretestu průměr 6,134 a s = 2,136 a v kontrolní skupině je 

průměr 6,224 a směrodatná odchylka s = 2,003. Po aplikaci F-testu jsme došli k výsledku 

F = 1,137 a p rozptylu = 0,469, takže platí nulová hypotéza o rovnosti rozptylů. Po aplikaci 

Studentova t-testu jsme získali výsledné hodnoty: t = -0,36 a p = 0,719, což opět potvrzuje 

nulovou hypotézu o rovnosti průměrů.

Po vyhodnocení dat v posttestu jsem v experimentální skupině nabyl průměr 

hodnoty 6,498 a s = 2,215 a v kontrolní skupině je průměr 6,13 a s = 2,113. Po aplikaci 

párového t-testu v experimentální skupině mezi prvním a druhým měření jsme došli 

k hodnotám t = -2,213 a p = 0,028, což znamená, že nulovou hypotézu zamítáme, protože 

existuje statistický rozdíl mezi průměry. V kontrolní skupině jsme došli po aplikaci 

párového t-testu k výsledkům: t = 0,381 a p = 0,704 – nulovou hypotézu nelze zamítnout 

na rozdíl od vývoje v experimentální skupině.

U zbývajících dvou proměnných Jasnost pravidel a Pořádek a organizovanost 

nebylo dosaženo statisticky významných výsledků, proto se jimi dále nezabýváme.
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18.1.5 Dotazník SDQ

Jak lze vyčíst z předložené tabulky č. 7, v tomto dotazníku je nutné představit 

všechny faktory. Buď souvisí s hypotézami, nebo jejich výsledky jsou statisticky 

významné. Každou proměnnou představujeme v samostatné kapitole.

Tabulka č. 7: Výsledky statistické analýzy dotazníku SDQ

škála 
emocionálních 

symptomů

experimentální skupina kontrolní skupina

pretest posttest pretest posttest

průměr 13,167 12,432 13,909 13,551

směrod. odch. 1,992 2,648 1,569 1,736

párový t-test t = -2,184; p = 0,03 t = -0,769; p = 0,444

škála 
problémového 

chování

experimentální skupina kontrolní skupina

pretest posttest pretest posttest

průměr 12,623 13,008 14,02 14,194

směrod. odch. 3,05 2,526 1,586 1,313

Wilcoxonův test z = 2,948; p = 0,003 z = 0,779; p = 0,436

Škála 
hyperaktivity a 
nepozornosti

experimentální skupina kontrolní skupina

pretest posttest pretest posttest

průměr 10,979 11,394 11,786 12,204

směrod. odch. 2,852 2,642 2,442 2,333

Wilcoxonův test z = 2,697; p = 0,007 z = 1,007; p = 0,314

škála obtíží ve 
vztazích s 
vrstevníky

experimentální skupina kontrolní skupina

pretest posttest pretest posttest

průměr 11,775 11,979 12,694 12,429

směrod. odch. 2,517 2,344 2,098 2,086

Wilcoxonův test z = 1,577; p = 0,115 z = 1,229; p = 0,219

škála 
prosociálního 

chování

experimentální skupina kontrolní skupina

pretest posttest pretest posttest

průměr 11,75 12,157 13,092 12,684

směrod. odch. 2,377 2,412 1,324 2,162

Wilcoxonův test z = 3,154; p = 0,002 z = 1,759; p = 0,07

Škála emocionálních symptomů

První faktor, který můžeme dotazníkem SDQ sledovat je škála emocionálních 

symptomů. V experimentální skupině v pretestu můžeme na základě základních 

statistických procedur určit průměr, který je 13,167 a s = 1,992. V kontrolní skupině jsou 
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základní statistické hodnoty: průměr = 13,909 a s = 1,569. Na základě F-testu můžeme 

zjistit, že F = 1,614 a p rozptylů = 0,284. Nulová hypotéza platí a můžeme použít 

Studentův t-test, díky kterému jsme došli k hodnotám t = -1,305 a p = 0,199. Opět můžeme 

konstatovat, že nulová hypotéza platí.

V posttestu u experimentální skupiny můžeme určit základní hodnoty: průměr je 

12,432 a s = 2,648. V kontrolní skupině v této fázi mají základní ukazatele hodnoty: 

průměr = 13,551 a s = 1,736. Po aplikaci párového t-testu u experimentální skupiny 

zjistíme, že t = -2,184 a p = 0,03, takže zavrhujeme nulovou hypotézu a přikláníme se 

k alternativní, která tvrdí, že existuje statisticky významný rozdíl v aritmetických 

průměrech mezi pretestem a posttestem v experimentální skupině. Po použití párového 

t-testu v kontrolní skupině k zachycení změn mezi prvním a druhým měřením se 

dostáváme k hodnotě t = -0,769 a p = 0,444. Nulová hypotéza tedy platí na rozdíl od 

experimentální skupiny.

Škála problémového chování 

Dalším faktorem dotazníku SDQ je škála problémového chování. V experimentální 

skupině v pretestu mají základní ukazatele hodnoty: průměr = 12,623 a s = 3,05. 

V kontrolní skupině jsme došli k hodnotám: průměr = 14,02 a s = 1,586. Při použití F-testu 

jsem získal hodnotu F = 3,698 a p rozptylů = 0,0000. Vzhledem k poměrně jednoznačným 

hodnotám můžeme zavrhnout nulovou hypotézu a konstatovat, že existuje statisticky 

významný rozdíl v rozptylu experimentální a kontrolní skupiny v pretestu. Nelze tedy 

použít Studentův t-test a další statistické vyhodnocování tohoto faktoru se bude odehrávat 

v rámci neparametrického testování. Hodnoty Mann-Whitneyova testu ukázaly, že nulovou 

hypotézu o stejnosti vzorků mezi experimentální a kontrolní skupinou nelze zamítnout 

(U = 96, z = 0,422 a p = 0,673). Můžeme tedy pokračovat v dalším zpracování.

V posttestu dosahuje experimentální skupina hodnoty průměru 13,008 a s = 2,526. 

V experimentální skupině při použití Wilcoxonova testu k měření posunu proměnné mezi 

1. a 2. měřením jsme došli k hodnotám z = 2,948 a p = 0,003. U t-testu jsou hodnoty 

t = -2,931 a p = 0,004. Zamítáme tedy nulovou hypotézu. U kontrolní skupiny je průměr 

14,194 a s = 1,313. Při aplikaci t-testu je t = -0,783 a p = 0,435. U Wilcoxonova testu je 

hodnota z = 0,779 a p = 0,436. Nulovou hypotézu nemůžeme zamítnout na rozdíl od 

experimentální skupiny.
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Škála hyperaktivity a nepozornosti

Dalším faktorem dotazníku SDQ je škála hyperaktivity. V experimentální skupině 

jsme v pretestu došli k následujícím základním statistickým charakteristikám: průměr je 

10,979 a s = 2,852. U kontrolní skupiny to bylo: průměr = 11,786 a s = 2,442. Po aplikaci 

F-testu jsem zjistil, že koeficient F = 1,363 a p rozptylů = 0,08. Potvrzujeme nulovou 

hypotézu o rovnosti rozptylů mezi experimentální a kontrolní skupinou. Po použití 

Studentova t-testu docházíme k t = -2,452 a p = 0,015. Nulovou hypotézu o rovnosti 

průměrů zamítáme a v dalším statistickém zpracování u tohoto faktoru pokračujeme 

v rámci neparametrického testování. Hodnoty Mann-Whitneyova testu ukázaly, že nulovou 

hypotézu o stejnosti vzorků mezi experimentální a kontrolní skupinou v pretestu 

nemůžeme zamítnout (U = 58, z = 0,434 a p = 0,664). Můžeme tedy pokračovat v dalším 

zpracování.  

U posttestu je u experimentální skupiny hodnota průměru 11,394 a s = 2,642. Při 

aplikaci t-testu je hodnota t = -2,694 a p = 0,008. Při zpracování výsledků Wilcoxonovým 

testem docházíme k hodnotám z = 2,697 a p = 0,007. Nulovou hypotézu tedy zamítáme. U 

kontrolní skupiny je posttestu průměr = 12,204 a s = 2,333. Při aplikaci t-testu je t = 1,207 

a p = 0,230. U Wilcoxonova testu dostáváme hodnoty: z = 1,007 a p = 0,314. Nulovou 

hypotézu nelze zamítnout na rozdíl od experimentální skupiny.

Škála obtíží ve vztazích s vrstevníky 

Dalším faktorem použitého dotazníku je škála obtíží ve vztazích s vrstevníky. 

V experimentální skupině v pretestu pro provedení základní statistiky jsme došli k hodnotě 

průměru, která je 11,775 a s = 2,517. U kontrolní skupiny adekvátní data mají hodnotu: 

průměr = 12,694 a s = 2,098. Díky výpočtu koeficientu F = 1,44 a p rozptylů = 0,04 

můžeme přijmout nulovou hypotézu o rovnosti rozptylů. Co se týče aritmetických 

průměrů, můžeme nulovou hypotézu po použití t – testu zamítnout, protože hodnota 

t = -3,182 a p = 0,002. Další zpracování vzhledem k výsledkům provádím skrze 

neparametrické testování. Při použití Mann-Whitneyova U testu docházíme k hodnotám 

U = 46, z = 0,923 a p = 0,356, což jsou výsledky, které potvrzují nulovou hypotézu. 

U experimentální skupiny v posttestu docházíme k průměru 11,979 a s = 2,344. Při 

aplikaci t-testu jsou hodnoty t = -1,596 a p = 0,112. Po použití Wilcoxonova testu 

získáváme hodnoty z = 1,577 a p = 0,115. Nulovou hypotézu tedy nelze zavrhnout. U 

kontrolní skupiny v posttestu dostáváme hodnotu průměru 12,429 a s = 2,086. Při aplikaci 
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t-testu je t = 1,052 a p = 0,296. Při použití neparametrického Wilcoxonova testu je 

z = 1,229 a p = 0,219. I v tomto případě nulovou hypotézu zamítáme. 

Škála prosociálního chování

Posledním základním faktorem dotazníku SDQ je škála prosociálního chování. 

V experimentální skupině při pretestu jsme získali následující hodnoty základních 

statistických ukazatelů: průměr = 11,75 a s = 2,377. V kontrolní skupině to bylo: průměr je 

13,092 a s = 1,324. Po aplikaci F-testu jsme došli k hodnotě F = 1,324 s p rozptylů = 0,113. 

Nulová hypotéza je potvrzena a můžeme použít Studentův t-test, skrze který jsme dostali 

hodnotu t = -4,874 a p = 0,000. Nulovou hypotézu zamítáme a konstatujeme, že existuje 

statisticky významný rozdíl mezi aritmetickými průměry u experimentální a kontrolní 

skupiny. Tato skutečnost se nutně promítne do interpretace dat. Na základě použití 

neparametrických testů docházíme k potvrzení nulové hypotézy, protože z = 0,709 a

p = 0,478.

V posttestu jsme v experimentální skupině došli k hodnotám: průměr = 12,157 a 

s = 2,412. V kontrolní skupině hodnoty činily: průměr = 12,684 a s = 2,162. Při použití 

párového t-testu v experimentální skupině pro sledování vývoje faktoru mezi prvním a 

druhým měřením jsem získal hodnotu t = -3,254 a p = 0,001. Výsledky potvrzují i 

neparametrické testy (z = 3,154 a p = 0,002). Nulovou hypotézu zamítáme a přikláníme se 

k alternativní, která konstatuje, že došlo k statisticky významné změně v hodnotách 

průměru v experimentální skupině mezi měřením v pretestu a posttestu. V kontrolní 

skupině při použití stejné statistické procedury jsem došel k hodnotě t = 1,642 a p = 0,104. 

Výsledky v kontrolní skupině potvrzuje i neparametrický test (z = 1,759 a p = 0,07), což 

znamená, že nulová hypotéza v tomto případě platí na rozdíl od skupiny experimentální.

18.2 Kvalitativní část

Výsledná kostra analytického příběhu zní následovně: Žáci a učitelé vnímají a 

hodnotí etickou výchovu na základě pěti kategorií. První z nich je zajímavost obsahu 

výuky, kam spadají faktory: smysluplnost, subjektivní vnímání praktické využitelnosti, 

neobvyklost témat, konkrétní aktivity, atd. Druhou kategorii tvoří emoce, které můžeme 

vnímat jako jevy, kterými žáci výuku etické výchovy hodnotí. Na jedné straně se jedná o 

negativní směr (obavy, negativní pocity, strach, rozčarování atd.) a na druhé straně 
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pozitivní zaměření (spokojenost, uvolnění napětí, pozitivní zážitek, naděje atd.). Třetí 

kategorii tvoří potřeby, podle jejichž uspokojování či neuspokojování žáci etickou výchovu 

hodnotí. Spadají sem faktory: potřeba bezpečí, sociální opory, potřeba dialogu atd. Čtvrtou 

kategorií je osobní identita žáků a učitelů, která je podle jejich vnímání výukou etické 

výchovy různým způsobem ovlivňována. Do této kategorie patří faktory: personální a 

sociální kompetence, profesní kompetence, sebepřekonání, nedostatečné osobní 

kompetence. Poslední kategorií je kognitivní vhled žáků, který je podle nich etickou 

výchovou formován. Kognitivní vhled tvoří především změny týkající se sebereflexe a 

reflexe, nástup aha efektu, odborné informace atd. Jak je patrné analytický příběh provází 

linie výzkumných otázek, které zní: Jak vnímají žáci a učitelé etickou výchovu? Podle 

čeho hodnotí přínosy etické výchovy pro svůj život?

18.2.1 Obsahová zajímavost

Prvním, co často člověk vnímá a hodnotí, je obsah dané skutečnosti. Vnímáme, 

jestli událost měla patřičnou úroveň, jak bylo vše zorganizováno, jakou měla akce 

dynamiku a jestli nám účast něco přinesla, nebo ne. Ne jinak je tomu u žáků, kteří 

navštěvují etickou výchovu. Prvním, co na obsahu etické výchovy vnímají a co z jejich 

vyjádření většinou vyplývá, je otázka smysluplnosti, kterou vystihuje to, zda má či nemá 

navštěvování předmětu pro ně nějaký význam, zda jim výuka přináší nějakou přidanou 

hodnotu a zda se do výuky mohou iniciativně zapojit a tím ji aktivně prožít. Někteří žáci se 

shodují na praktické využitelnosti zkušeností z výuky. To ilustruje výpověď Jakuba: „Byli 

jsme spíše vedeni k diskuzi, kde sice mnohdy záleží na řečnických schopnostech mluvčího, 

na jeho charismatu a vztahu k posluchačům, ale na druhou stranu zde má každý možnost 

říci něco vlastními slovy. Člověk u toho nemusí používat odborné pojmy a cizí slova, a 

přece může na ostatní udělat dobrý dojem, oslovit je a přesvědčit velmi nenásilnou 

metodou. Měli jsme v podstatě informace využívat a předávat je dále, ne je jen čistě 

předávat, jako např. letopisy v dějepise.“ Můžeme se tedy domnívat, že smysluplnost podle 

výpovědí  žáků souvisí s praktickou využitelností, což také potvrzují výpovědi učitelů, 

kteří vidí smysluplnost vzdělávání v etické výchově především v přínosu pro osobní a 

profesní rozvoj. Podle mého názoru je dnes žák i učitel v české škole zavalen přemírou 

teoretických informací, které jsou často těžce využitelné v praxi (problém funkční 
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gramotnosti), proto výuka zaměřená na zkušenosti anebo příprava zaměřená na praktické 

dovednosti může působit takto pozitivně na některé adresáty. Smysluplnost je důležitá pro 

motivaci žáků k další činnosti, takže si myslím, že by mělo být základním záměrem učitele 

vyučovat tak, aby žáci ve výuce viděli smysl. Můžeme se také domnívat, že v této oblasti 

je důležitý přístup učitele, který se nezaměřuje jen na frontální styl výuky, ale snaží se 

předávat jakékoliv informace skrze názorný a pokud možno na zkušenosti zaměřený 

výklad.  

Otázka smysluplnosti pravděpodobně souvisí se subjektivním vnímáním (které je 

dynamické), že čas přímo strávený ve výuce, žákovi něco přinese. Vývoj v této oblasti 

ilustruje názor Lubomíra: „Musím se přiznat, že etická výchova mě nebrala dost dlouho. 

Bral jsem ji jako nadbytečnou devátou hodinu, ve které se moc nedělá a je to plýtvání 

časem. Ani nevím, kdy jsem změnil názor, ale někdy začátkem listopadu mě tyto hodiny 

začaly bavit čím dál více. Aktivity, které děláme, rozhodně utužují kolektiv a nejsou 

ztrátou času.“ Moje interpretace tohoto vývoje je, že pravděpodobně skrze výuku byla 

naplněna potřeba žáka, aby došlo k upevnění kolektivu, který se ocital ve fázi bouření, a 

žák v něm mohl ztrácet pozici. Přímo ve výuce probíhali aktivity, které tuto potřebu žáka 

saturovaly. V tomto směru si myslím, že pro nově vznikající kolektivy je vhodné zařadit 

předmět s obdobným obsahem a formou, protože žáci potřebují časový prostor na přímé i 

nepřímé řešení problémů spojených s nově vznikajícím kolektivem. To nakonec ilustruje 

výpověď Anežky: „Myslím, že v naší třídě mohlo být užitečné, když jsme sepsali třídní 

pravidla. Povedlo se nám pojmenovat asi největší problém našeho kolektivu – jsme příliš 

upovídaní, skáčeme si do řeči, neumíme si naslouchat.“ Ukazuje se tedy, že subjektivní 

vnímání dobře či špatně využitého času ve výuce, hraje důležitou roli pro další motivaci 

k aktivnímu zapojení do vyučování. Podle mého názoru je tedy důležitá subjektivnost před 

objektivností. Co naplat, že výuka je objektivně perfektně připravená, když subjektivní 

vnímání žáků je jiné. A co je rozhodující? Myslím si, že obojí, nicméně učitel by měl umět 

reflektovat očekávání žáků od výuky a měl by umět s touto skutečností vhodně pracovat. 

V tom tkví podle mého názoru jedna z rovin pedagogického mistrovství.

Dalším faktorem zajímavosti obsahu výuky je použití konkrétních aktivit. Z výše 

uvedené přímé citace žačky Anežky vyplývá, že se jí aktivita tvorby třídních pravidel nějak 

dotkla, i když podle jejího dalšího názoru, který stojí na předchozích zkušenostech ze 

základní školy, aktivita nebyla dobře provedena. Podle mého názoru je velmi důležité umět 

připravit konkrétní obsah hodin etické výchovy šitý na míru skupině, tzn. odpovídající 
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aktuálnímu rozpoložení a potřebám skupiny. Je pro mě překvapivé, jak mohou některé 

aktivity zůstat silně v hlavě žáka tak, jak je tomu v následujícím případě: „Dostali jsme za 

úkol komunikovat ve dvojicích v různých postojích – naproti sobě, zády k sobě, vedle 

sebe, do pravého úhlu, mimoto když jeden stál a druhý seděl, oba seděli nebo oba stáli. 

Možná až po tomto pokusu jsem si uvědomila to, co jsem vlastně instinktivně věděla – to, 

jak je důležitý oční kontakt a obličej na stejné úrovni. Možná, že jsem právě tehdy 

poodhalila tajemství, proč se mimo jiné při zkoušení z dějepisu cítím tak nepříjemně. To, 

že při něm stojím a učitel sedí, k tomu může také značně přispět.“ (Klára). Mé dlouholeté 

pedagogické zkušenosti ukazují, že žáci si pamatují aktivity, které v nich vyvolaly určité 

emoce. Podle mého názoru tento jev potvrzuje teorii, která říká, že si nejvíce pamatujeme 

to, co bylo spojeno právě s emocemi (se silnými obzvláště). To může být přínos 

zážitkového učení – spojování kognice a emocí.

Na druhou stranu může obsah etické výchovy připadat některým žákům jako 

obecný a tudíž těžko aplikovatelný v životě, tak jak to ilustruje další případ. „Přivítal bych 

spíše konkrétní rady do konkrétních situací.“ (Ondřej). Tyto pocity může podle mého

názoru vzbuzovat určitá jednotvárnost aktivit a povrchně vedená a nepřipravená reflexe, 

obzvláště závěrečné shrnutí, které by mělo být zaměřené na konkrétní, do praxe 

využitelnou zkušenost. Přílišná obecnost může být v etické výchově nebezpečím, které 

z předmětu vytvoří prostor pro příjemné popovídání bez praktického dopadu do života. 

Myslím si, že ke zpracování aktivit mohou žáci přistupovat na základě různých přístupů. 

Jsou žáci zaměření na teoretické poznávání, jiní naopak výhradně na praktickou 

využitelnost, jiní na vzájemné sdílení, jiní na uvolňování emocí, jiní na řešení problémů 

uvnitř sebe. Skladba výuky etické výchovy by se neměla zaměřovat výhradně na žádný 

z těchto stylů, ale učitel by se při koncepci hodin měl snažit o pestrý přístup. Je ovšem 

jasné, že bude ovlivněn vlastním přístupem a stylem. K jeho korigování by měla sloužit 

důkladná sebereflexe. 
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18.2.2 Emoce

Podle výpovědi většiny případů se jeví, že obsah etické výchovy vyvolává emoce. 

Můžeme tedy říci, že žáci a učitelé nejsou k předmětu lhostejní, ale vnímají ho tak, že 

v nich vyvolává nějaké hodnocení (podle klasických rovin: příjemné – nepříjemné, napětí 

– uvolnění, libost – nelibost), a ke kterému zaujímají nějaký emocionální vztah. To 

ilustruje případ Denisy: „Možná překvapím, možná ne. Ale etická výchova rozhodně 

nebyla jeden z mých nejoblíbenějších předmětů, jak mnozí pravděpodobně uvedou. 

Naopak. Upřímně, byl jeden z mých nejhorších. A nemyslím, že to bylo snad vinou pana 

profesora. Vinu spíše přisuzuji sobě. Nemám zrovna povahu stvořenou pro komunikaci, o 

kterou především v tomto předmětu šlo.“ Ukazuje se, že předmět vzhledem k svému 

„extrovertnímu“ zaměření může vyvolávat rozpaky a obavy z nadměrných požadavků 

především v oblasti sociálních dovedností. Jak následně vyplývá z dalších informací 

případu, žačka je silně introvertní a mnohé situace ve výuce prožívala jako nepříjemné, 

protože nemá ve zvyku navenek své prožitky reflektovat a cítila tlak, aby tak činila. Případ 

podle mého názoru ukazuje, že pro některé žáky může být zkušenostní učení obtížné. 

Může se jednat o silně introvertní žáky, o žáky, kteří se cítí ve skupině v nepohodě, o žáky, 

kteří prožívají nepříznivé životní období, o žáky, kteří svůj postoj berou jako protest atd. 

Důležitá je podle mého názoru reflexe tohoto stavu ze strany učitele. Domnívám se, že je 

potřeba začít případ kriticky vnímat a netrpět „profesní slepotou“. Následně je vhodné 

reflektovat důvod přístupu žáka. Pak se můžeme rozhodnout, jaký bude způsob řešení, kdy 

neexistuje vzor pro všechny případy, ale měla by rozhodovat individualita žáka a situace. 

Velkým nebezpečím podle mého názoru je, když začne negativismus žáka učitel vnímat 

jako útok na svoji osobu a dále věc neřeší jako problém žáka, ale jako problém svůj. Hrozí, 

že negativní emoce budou dále narůstat. Problémem je také nátlak ze strany učitele na 

žáka, aby se přizpůsobil a komunikoval proti své vůli osobní názory. 

Nepříjemné emoce a pocity ohrožení mohou vyvolávat také komplikované vztahy 

ve skupině. To se ukázalo v povinně volitelné etické výchově u třeťáků, kde se sešly dvě 

třídy. Jedna je evidentně otevřená a chce, aby i žáci z druhé třídy hluboce reflektovali své 

zážitky („Je škoda, že většina děcek je pasivních.“ , Ondra). Ti to však odmítají a napětí ve 

třídě roste („Pro naši třídu, je určitě složitější mluvit před více lidmi, tím pádem i říkat svůj 

názor. A proto bych do negativů uvedla, že se od nás očekává, že něco řekneme. Jsme tišší 

a tolik neprosazujeme své názory.“, Šárka). Podle mého názoru se zde opět ukazuje, že 

v předmětu jako je etická výchova se mohou projevit individuální rozdíly mezi žáky více 
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než ve frontální výuce. Důvodem může být způsob výuky, který je založen na skupinové 

práci a skupinové reflexi a tím pádem i na vzájemné konfrontaci a srovnávání. V tomto 

směru může opět sehrát roli i styl vedení třídy. Učitel se může podvědomě přidat na jednu 

stranu a druhá proti němu vykope válečnou sekeru. Některým typům a skupinám žáků se 

pak styl vedení může stát nepříjemný.

Nejčastějším kódem je v tomto kriteriu pocit bezpečí, který je důsledkem toho, že 

většinou ve výuce probíhaly činnosti, které žáky výrazně neohrožovaly. Tento pocit podle 

výpovědí vyvolává způsob sezení v kruhu, pohodová atmosféra, odlišný styl výuky oproti 

jiným předmětům a to, že se v předmětu klasicky nezkouší a nepíší písemky (nejčastější 

důvod a další výrazně vnímaná odlišnost od jiných předmětů). Jak jsem již výše zmínil, 

myslím si, že kognitivní výkon hraje na našich školách (obzvláště gymnáziích) 

nepřiměřeně velkou roli. Žáci se cítí být stresováni,  škola je pro ně ohrožující a vyvolává 

negativní pocity. Myslím si, že předmět, který tento stereotyp naruší a pokud žáky 

přesvědčí o svém významu, získává v jejich očích pozitivní hodnotu. Motivovat mohou jen 

podněty přiměřené (střední) intenzity. „Jinak se mi hodiny etiky líbí, jsou klidné a není 

třeba se do nich stresovat tak jako do jiných.“ (Šárka, 18 let). Jak příliš silné, tak příliš 

slabé podněty vedou dlouhodobě spíše k demotivaci a následnému ohrožení. Zkušenost 

s pocitem bezpečí v etické výchově dokládá krátce i učitelka základní školy s pětiletou 

pedagogickou praxí (učí etickou výchovu 1 rok): „Etická výchova mi dala možnost mít 

s dětmi i kolegy vztahy založené na důvěře.“ Osobně si myslím, že pocit bezpečí je 

založen také na subjektivním vnímání, které je postupně utvářeno. Setkávám se s tím, že na 

workshopech se potkávají pozitivně naladění učitelé. Jejich vzájemné zkušenosti pak 

mohou být v určité míře zobecněny a přeneseny do jiného prostředí.

Dalším výrazným kódem se jeví naděje, která představuje pozitivní očekávání 

učitelů a žáků od věcí a událostí budoucích ve spojitosti s vlivem etické výchovy. Tento 

kód zařazuji do kriteria emoce, protože vycházím z definice Hartla (2000), podle kterého je 

naděje emoční postoj charakteristický očekáváním něčeho pozitivního. Intenzivně se tento 

kód objevuje u informací od učitelů. Důvodem jsou podle výpovědí problémy s některými 

žáky a naděje se tak může jevit jako obrana, nebo naopak osobní motivace, že etická 

výchova může být prostředkem k žádoucí změně. Také můžeme nalézt ve výpovědích 

učitelů vnímání etické výchovy jako naděje k cestě ze zajetého stereotypu. Podle mého 

názoru jsou dnes někteří pedagogové vystavováni velké frustraci. Pomyslné nůžky se mezi 

úrovní jednotlivých žáků rozevírají a některým chybí bazální sociální dovednosti. Aby 



112

někteří učitelé nepodlehli syndromu vyhoření způsobeného subjektivně vnímanou 

neúspěšností, hledají nové alternativy svého přístupu k žákům. Tím může být i etická 

výchova, která naději poskytuje v tom, že se učitelé při dalším vzdělávání setkali s lidmi 

podobného ražení a obsahem, který postihuje základní principy lidského soužití, které jsme 

si zvykli brát jako samozřejmost, ale zapomínáme se o nich bavit a reflektovat je. 

Žáci podle výpovědí vnímají přítomnost naděje v etické výchově, protože jim 

naznačila možnost žádoucí změny a seberealizace. „Etická výchova dá každému něco 

jiného. Pro mě to je nejspíš ta věc, že můžu vždycky změnit svůj život k lepšímu a že můžu 

dosáhnout svých cílů, pokud se budu snažit a budu chtít.“ (František, 16 let). Podle mého 

názoru je otevřená perspektiva pro dospívajícího člověka velmi důležitá a ve své práci se 

setkávám s tím, že negativní zprávy mladé velmi ohrožují. Pozitivní myšlení jim dodává 

chuť kráčet dál. „Pevně věřím, že to co přinesla etika mně, přinese i dalším lidem a rozvine 

v dnešním světě počítačů více lidskosti,“ (studentka maturitního ročníku). 

18.2.3 Potřeby

Kriterium potřeby v sobě zahrnuje vše, co vnímají žáci a učitelé, že jim etická 

výchova pomohla získat, nebo se toho naopak zbavit. Dlouho jsem přemýšlel o sloučení 

kriteria emoce a potřeby, ale nakonec díky analýze údajů ze všech případů a informacím z 

odborných textů jsem došel k odlišnému definování obou kriterií. Je pro mě zajímavé, že 

pro některé žáky první potřeba s etickou výchovou vyvstala již před samotným zahájením 

výuky. Z důvodu různých názvů předmětu (etická výchova, prosociální výchova, mravní 

výchova), které jsou podle výpovědí žákům nesrozumitelné (žáci si nedokáží představit 

obsah výuky), a proto se v nich následně na jedné straně probouzí obavy, nebo naopak 

zvědavost. V jednom případě nesrozumitelnost zvýšila matka, která se snažila pojem etika 

vysvětlit, ale podle informace od žáka se jí to nepovedlo. Podle mého názoru se tak 

ukázalo, že název předmětu je důležitý. Je proto nutné obsah a koncepci neustále 

vysvětlovat. Jak také vyšlo najevo, všichni si myslí, že ví, co je etika a etická výchova, ale 

není tomu tak. Tuto skutečnost umocňuje i to, že existuje více pojetí etické výchovy, a 

zaměření koncepce na sociální dovednosti a prosociálnost očekává málokdo.

Další potřeba, která je vnímána v souvislosti s etickou výchovou, je sociální opora. 

Žáci uvádí, že v předmětu se naskýtá prostor pro utváření třídního kolektivu. To ilustruje 
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názor prváka Lukáše: „ Etická výchova jsou hodiny, ve kterých se člověk odpoutá od 

starostí a vyčistí si hlavu, popovídá si s lidmi, se kterými nepromluví celý týden a zapřede 

s nimi rozhovor jen díky hrám a úkolům, ve kterých jsme rozděleni do skupin. Myslím, že 

je dobré zavádět tento druh vyučování, protože dle mého slouží k posílení komunikace a 

rozvoje kolektivu.“ Je patrné, že pro dospívajícího hraje vrstevnická skupina zásadní roli. 

Podle mého názoru, mladý člověk, který díky svému zrání zažívá nejistotu, potřebuje 

sociální oporu. Školní třída je sice formální skupinou, ale vzhledem k délce času, který zde 

žák tráví, mají někteří tendenci k přetvoření třídy na neformální společenství. Díky tomu se 

snaží nejen sociální oporu hledat, ale také sociální oporu poskytovat. Z analýzy informací 

rovněž vyplývá, že roli při poskytování sociální opory hraje učitel etické výchovy. Žáci 

v dospívání přijímají především neformální autoritu a tou se, podle mého názoru, může 

učitel etické výchovy díky vhodně pojatému stylu edukace, který je založen na osobním 

příkladu a nedirektivním přístupu, stát. Učitelé ve svých výpovědích mluví o opoře 

v souvislosti se vztahy, které během svého studia v etice navázali. Jedná se především o to, 

jak již bylo řečeno, že se setkali s kolegy, kteří mají podobné vidění světa. Podle mého 

názoru se ocitají učitelé, kteří tíhnou k obdobným projektům, jako je etická výchova, na 

školách v neobvyklé situaci, a proto jsou nové vztahy založené na názorovém, postojovém 

a hodnotovém souznění tolik podpůrné. 

Další potřebu, která je podle informací z jednotlivých případů spíše saturována je 

potřeba dialogu, což dokládá následující případ: „Ve většině předmětů to tedy je 

jednostranná komunikace ze strany profesorů. Naučte se to, opakujte si, připravte se! Ale 

etická výchova - to ne. Tam takový přístup nebyl. V těch hodinách šlo o úplně jinou věc: 

především o komunikaci.“ (Jakub). Můžeme se domnívat, že žáci podle výpovědí vnímají 

etickou výchovu jako prostor, kde mohou vyjádřit svůj názor, kde jim druzí naslouchají, 

kde jim učitel dává prostor k otevřené komunikaci. V jedné výpovědi žák intenzivně 

vzpomíná na hodinu, kde mohli vyjádřit s důvěrou a bez obav kritiku na dění ve škole. 

Podle mého názoru je nutné, aby se dnes žáci naučili otevřené komunikaci, a to nejde, 

pokud se nenaučí vést dialog, jehož hlavním předpokladem je rovnocennost pozic. Dialog 

by pak neměl představovat jenom pozitivní hodnocení, ale ve správné formě vyjádřený 

kritický pohled. To obsahuje informace z výpovědi žáka maturitního ročníku, který uvádí 

zmínku o aktivitě, kdy skupina vytvořila otevřený dopis, který adresovala všem 

pedagogům školy. Na základě toho došlo k rozpoutání diskuse a to u žáka vyvolalo

vzbudilo další efekty jako např. posílení sebevědomí a ochotu angažovat se v dalších 
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veřejných záležitostech. Podle mého názoru je stále přístup některých učitelů příliš 

autoritativní. Žáci se pak stávají zbytečně submisivní, nebo naopak nepřiměřeně 

protestující a bouřící se. Dnešní svět podle mého názoru potřebuje spolupracující lidi, kteří 

se nebojí otevřeně a s úctou k druhým komunikovat a vedou s druhými dialog, a to může 

být několik faktorů, na kterých také stojí vnímání etické výchovy ze strany některých žáků 

a učitelů.

18.2.4 Identita

V kategorii identita jde o vnímání a hodnocení účastníků, jak etická výchova 

ovlivňuje jejich prožívání a uvědomování si sebe sama, své jedinečnosti a odlišnosti od 

ostatních. První oblastí spadající do identity je faktor kompetence. Někteří žáci i učitelé 

uvádí, že v etické výchově rozvinuli především sociální kompetence, dále pak kompetence 

k řešení problémů a komunikativní kompetence. Samostatnou rozsáhlou kapitolou je 

rozvoj kompetencí personálních. Toto postupné osvojování mělo vliv na sebedůvěru a 

touhu po dalším seberozvoji. Tím, podle mého názoru, mohli upevnit svoji identitu, 

protože každý vnímaný úspěch vede k posílení sebevědomí, které v dospívání často, 

vzhledem k období nejistoty, tolik trpí. U učitelů trpí sebevědomí často díky profesním 

selháním a neúspěchům, proto se v jejich výpovědích objevily informace o posílení 

pedagogických kompetencí. To ilustruje výpověď učitelky z II. stupně praktické školy: 

„Etická výchova mě obohatila o metodiku výuky a naučila mě ji využívat ke zlepšení 

vztahů v dětských kolektivech, ale i mezi dospělými.“ Podle mého názoru učitelé, kteří 

hledají nové přístupy pro svoji učitelskou praxi, tím rozvíjí své pedagogické kompetence. 

Etická výchova tedy podle vnímání učitelů klade důraz na jejich výchovný styl a dává jim 

k jeho rozvoji celou řadu námětů. 

K postupnému rozvíjení sociálních kompetencí dochází podle některých výpovědí 

v oblasti tolerance, vstřícnosti, spolupráce, vycházení s druhými, empatie a ohleduplnosti. 

Komunikativní kompetence zastupuje především rozvoj naslouchání, který je podle mého 

názoru ovlivněn stylem výuky, kdy velká část hodiny je věnována hodnotové reflexi, při 

které může mluvit v daném čase pouze jeden, a ostatní naslouchají, aby mohli myšlenku 

dále rozvinout. U kompetencí k řešení problémů se jedná o rozvahu a nové způsoby 

zvládání nepříznivých situací.
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V oblasti personálních kompetencí se podle některých výpovědí jedná především o 

prohloubení sebepoznání, zvýšení sebevědomí a sebepřekonávání, které hraje podle mého 

názoru důležitou roli v oblasti identity především u žáků. Podle jedné výpovědi bylo pro 

žákyni důležité, že si mohla vyzkoušet proslov před třídou. Protože se jednalo o 

dobrovolnou aktivitu, ke které se osmělila až po delší době, mělo to tím větší dopad na její 

sebevědomí. Podle mého názoru je lépe podporovat pomalý rozvoj podložený vlastním 

rozhodnutím, než revoluční změny, které jsou téměř vynucené a vytváří z lidí prototypní 

karikatury. To, že etická výchova může zasáhnout hluboce identitu dospělého člověka, 

dokládá Marie s osmiletou pedagogickou praxí z výuky etické výchovy: „Etická výchova 

mi od chvíle, kdy jsem vstoupila do kurzu jako účastník, začala otvírat úplně jiné obzory, 

pohledy na život a na svět. Už jako účastník jsem zaznamenala svůj vlastní osobnostní 

rozvoj.“ Dále dochází k popisu profesního i dalšího personálního rozvoje zásadně 

ovlivněného etickou výchovou, který byl spojen s růstem sebeúcty, sebehodnocení a 

sebedůvěry. Z etického hlediska necituji celou výpověď i přesto, že by byla velmi silnou a 

vhodnou ilustrací, protože by se tak mohla odkrýt identita účastnice výzkumu. Podle mého 

názoru se ukazuje, že dlouhodobé vzdělávání (v tomto případě 250 hodin) může způsobit 

celou řadu změn v přístupu učitele. To nakonec potvrzují i některé další výpovědi učitelů. 

Na druhou stranu identitu žáků ovlivňují určité stereotypy, které se během aktivit a 

skupinových diskusí mohou objevit a zasáhnout žáky, kteří se těmto stereotypům 

vymykají. Stejným efektem může působit i skupinová identita, která je v rozporu 

s hodnotami žáka a skupinová dynamika, kdy dochází k bezohlednému prosazování názorů 

a přání elit na úkor třídní většiny. Žáci, jejichž identita je negativně zasažena, mohou na 

vzniklou situaci reagovat obavami, které sníží jejich sebevědomí, nebo obrannými 

mechanizmy. To vyplývá například z rozporuplné výpovědi Lukáše: „ Myslím si, že záleží 

také na tom, z jaké rodiny člověk pochází, kolik má sourozenců, nebo v jakých poměrech 

vyrůstal. Všeobecně by se mohlo zdát, že lidé pocházející z více sourozenců budou mít 

lepší prosociální chování, protože si řešení různých situací mohli vyzkoušet se svými 

sourozenci. Ale ani počet sourozenců nemůže zaručit, že bude člověk empatický, vstřícný 

a ochotný pomoci. Já sám jsem z rodiny, ve které vyrůstám jako jedináček, a vůbec nemám 

pocit, že bych byl v oblasti prosociálního chování nějak znevýhodněn. Myslím si, že hodně 

empatický určitě jsem, jsem i ochotný pomáhat a zajímat se o starosti a problémy druhých, 

takže v tomto mě moje jedináčkovství neovlivnilo.“ Podle mého názoru žák reaguje na 

reflexe z hodin, kdy se rozebíral vliv rodiny na rozvoj prosociálnosti. Ve třídě 
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pravděpodobně převážil názor, že důležitým faktorem je počet sourozenců, a to ohrozilo 

žáky, kteří jsou sami. S touto situací se pak snaží někdy na základě ego-obranných 

mechanizmů vyrovnat.

18.2.5 Kognitivní vhled

Toto kriterium bychom mohli definovat jako soubor poznávacích procesů, které 

slouží k pochopení souvislostí mezi prožitou zkušeností a životem. Velmi rozšířený je ve 

výpovědích účastníků výzkumu zastoupen faktor, který bychom mohli nazvat aha efekt. 

Jedná se o náhlé zjištění, jak předchozí prožitá zkušenost souvisí s řešením konkrétních 

životních problémů. Z jednotlivých výpovědí žáků můžeme usuzovat, že k tomuto efektu 

došlo v oblasti mezilidských vztahů – především v oblasti vývoje vztahů ve třídě; osobních 

problémů – především v oblasti nízkého sebevědomí; v otázce hodnot – v jedné výpovědi 

zazněla silně otázka svobody, na kterou našel žák odpověď po zhlédnutí filmu o 

komunistické totalitě. Podle mého názoru je vytváření konkrétních modelových situací a 

jejich řešení jak pro žáky, tak pro učitele důležitou záležitostí. Ze začátku dochází nejprve 

k já obranám, které ještě více umocňují negativní emoce. Pokud dojde k překonání tohoto 

stádia, vytvoří se hlubší zážitek, který může přinést náhlé vynoření řešení. Často to bývá 

po určité inkubační době, takže je vhodné se k tématům vracet. Je ovšem podle mého 

názoru potřeba pohlídat to, aby výuku žáci nezačali vnímat jako stále stejnou. 

Dalším faktorem je reflexe, kterou bychom mohli chápat jako postupné zpětné 

uvědomování si vlivů prožitých zkušeností na vlastní život, což ilustruje následující 

příklad: „Další taková věc je (kterou mi etická výchova dala – pozn. autora), že ne vše co 

se nám nepovedlo je hned hrozné, ale abychom z toho vytěžili to nejlepší, co se dá, ať už je

to sebemenší věc, kterou jsme udělali. Myslím, že tohle je jedno z nejcennějších 

ponaučení, protože v životě toho zkazí každý ještě hodně, ale pokud to není vyloženě 

hrozná věc, tak ji musíme brát s nadhledem a hlavně si uvědomit, že to bylo k něčemu 

užitečné, a ne jen mrhání časem, který bych mohl využít lépe.“ (František, žák prvního 

ročníku). Podle mého názoru je žák ve škole vystavován mnoha problémům, se kterými si 

neví rady. Domnívám se, že právě proto je důležité, jak žáci vnímají ve výuce prostor, kde 

své životní zkušenosti mohou reflektovat a pro svůj život vyvozovat určité závěry, které 

mohou postupně realizovat. Důležitou součástí tohoto faktoru je rovněž sebereflexe. Podle 
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informací z výpovědí vyplývá, že žáci pozitivně vnímají skutečnost vedení k zamyšlení se 

nad životními hodnotami, nad svými názory, nad svými životními cíli a nad svými postoji. 

(„Proto jsem ráda, že v hodinách etické výchovy přišel čas na to, projít si životní hodnoty. 

Díky tomu jsem si uvědomila určité věci, které nejsou samozřejmostí. - Klára, studentka 

třetího ročníku)

Posledním faktorem jsou informace, které vedou k vědomému a cílenému 

pochopení souvislostí. Zde se informace z výpovědí žáků různí. Někteří mluví o 

informacích, které vnímají, že využijí při své profesní orientaci, jiní mluví o tom, že čekali 

suchopárné teoretické informace z občansko-vědního základu a jsou rádi, že žádné 

teoretické vstupy nezaznamenali, jiní zdůrazňují, že konkrétní informace „jak na to“ čekali 

a jsou zklamaní, že je nedostali. Vzhledem k zážitkové formě výuky etické výchovy se 

může stávat, že učitelé o adekvátních informacích, které by posílily efekt vyučovací 

hodiny, explicitně nemluví, nebo to aspoň vyvolává u některých žáků tento dojem. Podle 

mého názoru se na tomto faktoru ukazuje skutečnost, že lidé mají různé kognitivní styly. 

Ti, kteří byli pravděpodobně v této oblasti zklamáni, jsou informačně zaměření. 

Z výpovědí se ukazuje, že obohatit výuku o přiměřené množství adekvátních informací, 

které by vedly ke zvědomění určitých okolností, by bylo vhodným počinem. Ve 

výpovědích učitelů se vnímání a hodnocení oblasti teoretických informací explicitně 

neobjevila vůbec. Podle mého názoru je to způsobeno tím, že jejich primární očekávání 

jsou směřována k praktickému nácviku a ne k teorii.

19. Diskuze

19.1 Kvantitativní část

V kvantitativní části budeme postupovat při interpretaci výsledků podle 

jednotlivých hypotéz. Tento přístup podporuje i Gavora (2000), který konstatuje, že 

podstatou diskuze je konfrontace získaných dat se stanovenými hypotézami a následné 

komentování dosažených zjištění. Vzhledem k použití neparametrického testování u 

některých proměnných a k řízenému výběru výzkumného vzorku budeme výsledky 

interpretovat opatrně, kriticky a přiměřeně. Uvědomuji si, že míra zobecnění je omezená a 

validita získaných dat ve vztahu k základnímu souboru je závislá na možné odlišnosti 
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výběrového souboru od základního. Vzhledem k tomu, že tuto odlišnost je těžké 

eliminovat a postihnout, interpretace se vztahuje spíše k vzorku, který jsme vytvořili pro 

účel tohoto výzkumu. 

19.1.1 Prosociálnost

První hypotéza tvrdí, že žáci v experimentální skupině vykazují vyšší míru 

prosociálního chování než žáci v kontrolní skupině. Na základě dosažených výsledků a 

statistického zpracování, které je na úrovni neparametrického testování, se můžeme 

domnívat, že minimálně pro výzkumný vzorek našeho zkoumání došlo spíše k jejímu 

částečnému přijetí. První dílčí domněnka, která uvádí, že žáci v experimentální skupině 

vykazují vyšší míru pomoci než žáci v kontrolní skupině, byla vyvrácena. Výsledky 

ukázaly skutečnost úplně naopak. Statisticky významnější nárůst míry pomoci vykázala 

skupina kontrolní. Důvodem může být skutečnost, že v rámci etické výchovy jsou žáci 

vedeni k poměrně hluboké reflexi svých zkušeností. Pokud učitel postupuje podle 

metodiky, se kterou se seznámil při dlouhodobém vzdělávání, vede žáky k tomu, že 

vzájemná pomoc je životní normou a ne něčím výjimečným. To tedy může podle mého 

názoru vést k větší kritičnosti vůči druhým, což se také mohlo projevit u výsledků 

dotazníku O tvých spolužácích u proměnné odmítnutí. Podle Mareše (2002) jsou žáci při 

posuzování ochoty pomáhat u druhých poměrně skeptičtí. Tyto názory mohou být také 

ovlivněny věkem, kdy dospívající jsou více kritičtí k druhým než děti v mladším školním 

věku (Vágnerová, 1997). Je tedy možné, že se tento ontogeneticky podmíněný jev 

vzhledem k věkovému složení výzkumného vzorku projevil více u žáků experimentální 

skupiny než kontrolní. 

Dalším důvodem tohoto výsledku může být způsob vyplnění dotazníku 

v experimentální skupině. V této skupině se objevuje u uvedené proměnné v posttestu větší 

množství nulových nominací, které se v takové míře neobjevují v kontrolní skupině. 

Otázkou je, proč žáci tyto nulové nominace používají. Je důvodem opět větší kritičnost ke 

spolužákům, nebo neochota k vyplnění dotazníku, nebo žáci chyběli a tato informace se ke 

mně nedostala? V porovnání s dalšími proměnnými nominačního dotazníku je tendence 

k nulovým nominacím přibližně stejná. Nemůžeme tedy v této otázce vyloučit ani jednu z 

uvedených variant. 
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Ve výše uvedené souvislosti je zajímavé, že i u faktoru odmítnutí, který zahrnuje 

pomluvy, lži, hádky, nadávky a posměšky mezi spolužáky, můžeme zaznamenat

signifikantní zvýšení skóre tohoto faktoru u experimentální skupiny. Důvodem může být 

opět větší senzitivita v experimentální skupině k negativním projevům v důsledku větší 

reflexivity a jinému vnímání normality. Dalším důvodem tohoto výsledku může být také 

to, že v průběhu školního roku pravděpodobně mohlo proběhnout v rámci etické výchovy

intenzivní sociální poznávání, což snad můžeme ilustrovat informacemi z kvalitativní části, 

kdy u kriteria kognitivní vhled žáci popisují vznik aha efektu a prohloubení reflexe, která 

se týká především sociálních vztahů. Dalším vysvětlením tohoto jevu může být to, že se 

žáci ve třídách experimentální skupiny ve větší míře mohli nacházet ve fázi bouření při 

vývoji skupiny. Tato fáze se vyznačuje větší vzájemnou kritičností a mezi žáky dochází ke 

konfliktům a nepřátelskému chování (Lovaš, 1997). Je opět možné, že se tento jev 

skupinové dynamiky projevil více mezi žáky experimentální skupiny na rozdíl od členů 

skupiny kontrolní.

U spolupráce vzhledem k posunu v obou skupinách nemůžeme k hypotéze 

zaujmout jasné stanovisko. Můžeme se domnívat, že pozitivní vývoj pravděpodobně 

způsobuje nějaká další proměnná. Může to být styl výuky, který v obou skupinách směřuje 

ke kooperativnímu a skupinovému učení, nebo výsledek mohlo opět způsobit subjektivní 

vnímání žáků. Také vývojové období dospívání, které je vázáno na vrstevníky a vztahy 

mezi nimi, může žáky disponovat k větší míře spolupráce (Macek, 1999). Další vysvětlení

můžeme hledat ve fázi vývoje skupiny. Zajímavou souvislost lze získat ve spojitosti

s informacemi kvalitativní části. Na základě nich se můžeme domnívat, že žáci vnímají

etickou výchovu podle uspokojování osobních potřeb sociální opory a dialogu a zdroj 

saturace můžeme spojit právě s rozvojem sociálních dovedností v oblasti spolupráce.  

Co se týče dalších proměnných, které souvisí s prosociálností, došlo v rámci 

použitých metod k statisticky významnému posunu již pouze u experimentální skupiny. 

Další proměnnou, u které jsme zaznamenali pozitivní vývoj, je „Pro ostatní mají 

pochopení“. V této nominaci můžeme implicitně vnímat empatii. Pochopení pro druhé má 

ten, kdo se do nich umí vcítit a vžít (Roche, 1992). To je postoj, ke kterému jsou žáci 

v hodinách etické výchovy podle metodiky a výchovného stylu vedeni. Pokud přijmeme 

teorii, že empatie může být hlavní motiv k prosociálnímu chování (Roche, 1999, 

Hewstone, 2006, Janoušek, 1997), vede nás to k domněnce, že vývoj v této položce může 

být pro přijetí hlavní hypotézy významný. Roche (1992, 2004) uvádí mezi deseti typy 
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prosociálního chování snahu pochopit jiné a pochopit jejich city. Podporu naší domněnky o 

vývoji prosociálnosti v souvislosti s rozvojem empatie můžeme opět hledat také 

v informacích z kvalitativní části, kde se na základě výpovědí některých žáků můžeme 

domnívat, že vnímají etickou výchovu jako program zaměřený na rozvoj sociálních 

dovedností, prosociálnosti a empatie.

O nárůstu míry prosociálnosti se můžeme domnívat také z výpovědí učitelů. 

Učitelé, kteří hodnotili žáky v experimentální skupině, na rozdíl od učitelů, kteří hodnotili 

ve skupině kontrolní, vypovídají ve statisticky významnější míře, že během aplikace etické 

výchovy došlo u žáků k nárůstu míry prosociálnosti. Důvody této skutečnosti mohou být 

různé. Vedle objektivního vývoje se může jednat o promítnutí svých představ do 

hodnocení. Učitelé měli přístup k výsledkům prvního testování, takže je mohly ovlivnit. 

Na druhou stranu mohu ovšem předpokládat, vzhledem k 250hodinové zkušenosti s těmito 

učiteli během kurzu etické výchovy, že se podle mého názoru jednalo o zodpovědné lidi, 

kteří se řídili poměrně přesně mými instrukcemi v průběhu celého výzkumu. Vzhledem 

k mému opakovanému upozornění na možnost ovlivnění zjištěnými daty v pretestu si 

myslím, že se snažili tomuto zkreslení vědomě vyhnout. Podvědomou tendenci 

k promítnutí svých očekávání do výsledků posttestu ovšem zcela vyloučit nemůžeme.

Na zvyšování míry prosociálnosti v hodinách etické výchovy může mít kromě 

výchovného obsahu také vliv výchovný styl učitele. To tvrdí na základě svých výzkumů 

Roche (1992, 1999). Znamenalo by to, že jeden z důvodů pro potvrzení hypotézy o 

statisticky významném nárůstu míry prosociálnosti v experimentální skupině minimálně 

pro náš výzkumný vzorek, může spočívat v tom, že učitel v etické výchově žáky ve větší 

míře akceptuje, častěji používá induktivní disciplínu, více využívá pozitivních atribucí, 

častěji se snaží vytvářet radostnou atmosféru atd. (Lencz, 1998). Podle Podmanického 

(2009) je důležitý při osvojování si žádoucího chování u žáků (tedy i prosociálnosti) 

osobní příklad učitele. Jeho chování se může stát modelem pro žáka především tehdy, když 

usiluje o spravedlivé řešení konfliktů a nedorozumění, o partnerské vztahy a o porozumění, 

když vyjadřuje náklonnost, uznání, důvěru a ochotu pomáhat, když otevřeně mluví o své 

motivaci k prosociálnosti a o překážkách, které přitom musí zdolávat, a když vystupuje 

důvěryhodně a hledá pravdu. Reflexe všech těchto kvalit je součástí dlouhodobého 

vzdělávání učitele, které je založeno na praktické zkušenosti a nácviku. Pokud učitel etické 

výchovy usiluje o rozvoj svých osobnostních kvalit, můžeme se domnívat, že už jen tato 

snaha, které si mohou žáci všimnout, může mít na ně žádoucí vliv. 
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19.1.2 Důvěra

Druhou hypotézu, že žáci v experimentální skupině vykazují vyšší míru důvěry než 

žáci kontrolní skupiny, musíme na základě vykázaných výsledků zamítnout. 

V experimentální skupině podle nich u této proměnné totiž nedošlo k statisticky 

významnému posunu mezi prvním a druhým měřením. Stejný trend vykázala také 

kontrolní skupina. Důvodem může být podle mého názoru skutečnost, že rok je velmi 

krátká doba, aby došlo k posílení důvěry ve skupině. Podle Coveye (2012) můžeme sice 

důvěru získat a tvořit, ale jedná se o intimní, velmi složitý a dlouhodobý proces, který 

prochází několika fázemi. Vysvětlení můžeme také pravděpodobně hledat ve skupinové 

dynamice. Jeví se, že důvěra ve skupině narůstá především v období normování a snad i 

částečně ve fázi formování, kdežto v dalších fázích tento vývoj nemusí být tak evidentní 

(srov. Lovaš, 1997). Pokud třídy, z nichž byly vytvořeny obě výzkumné skupiny, 

procházely fázemi bouření nebo optimálního výkonu, mohlo dojít k trendu, který jsme 

zachytili tímto výzkumem.   

Ve vysvětlení zamítnutí hypotézy může pomoci i pohled vývojové psychologie. 

Dospívající, kteří tvoří náš výzkumný vzorek, prochází obdobím poměrně velkých změn 

ve všech oblastech. V sociální oblasti dochází často ke konfliktům vzhledem k jejich 

vztahovačnosti a náladovosti (Macek, 1999). Tato emoční labilita se projevuje kritičností 

ve vztazích nejen k dospělým, ale i vrstevníkům (Vágnerová, 1997), a může tedy 

způsobovat pokles nebo stagnaci v oblasti vrstevnické důvěry, což se mohlo stát i v našem 

případě. 

Určitý pohled na tuto teorii mohou přinést informace z kvalitativní části. 

V několika případech žáků je uvedeno, že vnímají etickou výchovu jako prostor, kde je 

uspokojována jejich potřeba bezpečí. Znamená to, že žáci se v tomto období mohou cítit 

ohroženi, což může ovlivňovat také prostředí školy. Podle výpovědí z této části výzkumu 

se můžeme domnívat, že žáci nemusí subjektivní pocit bezpečí ve škole saturovat. A to 

možná může být důvodem k stagnaci důvěry, nebo jen pomalému a dlouhodobému 

nárůstu, který je jen stěží odhalitelný metodami, které jsme použili v našem výzkumu.   
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19.1.3 Emoce

Další hypotéza tvrdí, že žáci v experimentální skupině vykazují nižší míru 

úzkostnosti než žáci kontrolní skupiny. Na základě získaných výsledků se můžeme 

domnívat, že hypotézu můžeme přijmout minimálně pro náš výzkumný vzorek. 

V experimentální skupině došlo k signifikantnímu snížení úzkostnosti (α = 0,061) ve 

srovnání se skupinou kontrolní. Možné vysvětlení můžeme hledat v tom, že žáci skrze 

systematickou a soustavnou práci na rozvoji sociálních a personálních kompetencí v etické 

výchově mohou upevňovat a rozvíjet svoje sebevědomí a sebehodnocení. Podle Rocheho 

(2004) v rámci etické výchovy realizujeme činnosti, které předpokládají žákovu iniciativu, 

kreativitu a asertivitu. Při opakování takových činností dochází ke zvyšování sebeúcty 

prostřednictvím vnímaného účinku. To pak může vést k zvyšování osobní jistoty, která má 

vliv na snižování míry úzkostnosti. Toto pojetí by mohlo mít souvislost s teorií, kterou 

uvádí Nakonečný (2000), že úzkostnost koreluje s emoční labilitou, sklonem k pocitům 

viny, zvýšenou úrovní vnitřního napětí, nedůvěrou v sebe sama, nedostatečnou vnitřní 

integrací, podezíravostí, váhavostí, zvýšenou vnímavostí k nebezpečí a nejistotou. S mnoha 

uvedenými faktory souvisí období dospívání, a pokud v tomto období dojde ke snaze 

pracovat na jejich usměrnění a zpracování, což je snahou výchovného stylu a programu 

etické výchovy, může dojít také ke snížení míry úzkostnosti u žáka. 

Období dospívání je tedy provázeno úzkostí a emocionální labilitou (Macek, 1999). 

Žáci v tomto období potřebují rozvinout svoji emoční inteligenci, jejíž součástí je i 

schopnost usměrňovat a zvládat svoje úzkosti (Goleman, 1997). Roche (1999) uvádí, že 

program etické výchovy se zaměřuje také na rozvoj emoční inteligence, což tedy může být 

dalším důvodem zjištěného vývoje. Jedno z deseti základních témat Komunikace citů se

soustřeďuje na identifikaci a usměrňování emocí a další téma, které hned následuje po 

něm, na rozvoj empatie.   

Můžeme se také domnívat, že o snižování míry úzkostí, strachů, nervozity a 

nejistoty u žáků během aplikace etické výchovy mohou vypovídat výsledky, které jsme 

získali ve faktoru Škála emocionálních symptomů. V experimentální skupině došlo 

k statisticky významnému snížení míry negativních emocionálních symptomů ve srovnání 

s kontrolní skupinou. Situace, které mohou tyto negativní emoce vyvolávat, jsou: ztráta 

prestiže, školní práce a zkoušky, konflikty a problémy ve vztazích (Nakonečný, 2000). 

Vzhledem k tomu, že se v etické výchově snažíme posilovat sebevědomí žáků, jejich 
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sociální dovednosti a rozvoj pozitivních emocí, můžeme se v souvislosti s výše uvedenou 

teorií domnívat, že tím může přispívat ke snižování míry úzkostnosti a některých dalších 

astenických emocí. To nakonec mohou podpořit i informace z kvalitativní části, na základě 

kterých můžeme usoudit, že žáci vnímají etickou výchovu jako prostředí, kde prožívají 

pozitivní emoce např. naději, a to může být důvodem eliminace jejich úzkostí a obav.

Další vysvětlení snížení úzkostnosti v experimentální skupině můžeme hledat v 

uplatňovaném výchovném stylu učitele etické výchovy. Podle Čápa (2001) způsob 

výchovy patří k zvlášť důležitým podmínkám ve vývoji osobnosti. Učitel etické výchovy 

by se měl snažit o uplatňování a rozvíjení sociálně integračního vztahu, jehož základem je 

emoční interakce mezi dospělým a dítětem založená na porozumění, důvěře, sympatii a 

úcty k osobnosti (srov. Roche, 1999). Výchovný styl s kladným emočním vztahem 

podporuje vývoj kladného sebehodnocení a zdravého svědomí (Čáp, 2001). Můžeme se 

tedy domnívat, že tím můžeme přispívat ke snižování míry úzkostnosti. Podle Vágnerové 

(1997) dospívající hledají u dospělých stabilitu, jednoznačnost a srozumitelnost. 

Neformální autoritu u nich získává ten, kdo jim nějakým způsobem imponuje a je laskavý, 

milující a milovaný (Čáp, 2001). Můžeme tedy vyslovit domněnku, že správně aplikovaný 

výchovný styl, ke kterému jsou učitelé etické výchovy dlouhodobě vedeni během 

vzdělávání a své další pedagogické praxe, může být významným faktorem při snižování 

míry úzkostností u žáků.    

19.1.4 Sociální klima

Další stanovená hypotéza přichází s domněnkou, že mezi žáky v experimentální 

skupině je lepší sociální klima než mezi žáky skupiny kontrolní. Opět tuto hypotézu 

nemůžeme potvrdit jednoznačně, ale na základě výsledků se můžeme domnívat, že etická 

výchova v některých faktorech, které ještě dále budeme analyzovat, může k větší kvalitě 

sociálního klimatu přispět. Výsledky výzkumu nepotvrdily předpoklad, že mezi žáky 

v experimentální skupině jsou lepší vztahy než mezi žáky ve skupině kontrolní. Jak je 

patrno z výsledků, k signifikantnímu posunu nedošlo ani v experimentální, ani v kontrolní 

skupině. Vysvětlení tohoto jevu může být podobné jako u rozvoje míry prosociálnosti. 

Podle Mareše (2001) spadá dotazník použitý ve výzkumu mezi ty, které k posouzení 

sociálního klimatu využívají subjektivního vnímání žáků. Podle Vágnerové (1997) 
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dospívající ve svém období intenzivních změn touží po stabilitě a opoře, kterou hledají 

především mezi vrstevníky, což podporují i informace z kvalitativní části o potřebě 

bezpečí. Jejich touha může tedy spočívat v tom, že spíše vnímají, hodnotí a potřebují 

stabilitu, která se týká rovněž sociálních vztahů. Změny u druhých se mohou v rámci ego-

obranných mechanizmů snažit eliminovat, nebo si jich jednoduše apriori nevšímají, 

protože v centru jejich pozornosti jsou jiné záležitosti. To může platit především pro třídy, 

které fungují již delší dobu, normy i sociální identita v nich byly již vytvořeny a změny 

v chování jednotlivců by mohly subjektivně znamenat ohrožení soudržnosti. Je také 

otázkou, nakolik se dá za jeden rok použitou metodou vysledovat signifikantní změna 

sociálního klimatu v oblasti kvality vztahů mezi žáky.

Za zajímavé zjištění, které můžeme zařadit do oblasti sociálního klimatu ve faktoru 

vztahy mezi žáky, se mi jeví signifikantní výsledek na úrovni neparametrického testování 

nominační techniky ve faktoru „Jsou v naší třídě důležití“. V experimentální skupině došlo 

k statisticky významnému posunu na rozdíl od skupiny kontrolní. Domníváme se, že 

uznání důležitosti druhých ve skupině souvisí s jejich akceptací, se vzájemnou úctou a 

uznáním jejich lidské důstojnosti. Podle Mareše (2001) můžeme rozvíjet pozitivní sociální 

klima přímo v oblasti vztahů skrze pedagogické postupy, které se zaměřují na posílení 

soudržnosti třídy, na eliminaci projevů agrese a na podporu spolupráce a kooperativního 

učení. Podle Kasíkové (2011) je kooperativní učení založeno na pozitivní závislosti mezi 

spolupracujícími žáky. Znamená to, že dochází k uvědomění si skutečnosti, že bez druhých 

nemohu v úkolu uspět. Druzí se tedy pro mě stávají důležitější, než je tomu při výuce 

zaměřené na individuální výkon. Formy kooperativního učení se podle metodiky etické 

výchovy doporučuje v hodinách intenzivně využívat. Tuto skutečnost bychom tedy mohli 

využít při vysvětlení uvedeného jevu. Vzhledem k rozporuplným výsledkům od spolužáků 

a učitelů nemohu dílčí hypotézu přijmout.

Další dílčí hypotéza výzkumu zní: žáci v experimentální skupině jsou zaujati školní 

prací více než žáci kontrolní skupiny. Na základě statistického zpracování jsme došli 

k závěru, že existuje signifikantní rozdíl mezi experimentální a kontrolní skupinou. 

Hypotézu tedy minimálně v rámci výzkumného vzorku můžeme akceptovat. Zajímavé je, 

že k statisticky významnému rozdílu došlo také ve faktoru orientace žáka na úkoly, což je 

podle mého názoru faktor, který může se zaujetím školní prací souviset. V hodnocení 

učitelů došlo rovněž k signifikantnímu snížení míry nepozornosti a hyperaktivity u žáků, 

což můžeme považovat opět za podpoření uvedené dílčí hypotézy v rámci triangulace. 
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Vzájemná souvislost těchto tří výsledků je důvodem k tomu, abychom se jejich interpretací 

zabývali současně. 

Na základě výsledků se můžeme domnívat, že způsob výuky etické výchovy může 

být pro žáky zajímavý. To také podporují informace z kvalitativní části výzkumu. Žáci se 

ve více výpovědích shodují na tom, že obsah výuky etické výchovy jim připadá 

smysluplný, protože mimo jiné získané zkušenosti mohou využít v praktickém životě, a 

proto tématům oboru věnují pozornost. Podle Palouše (1991) se v běžných hodinách 

snižuje čas na debaty o učivu. Někteří učitelé, aby ušetřili čas a síly, učivo žákům frontálně 

předkládají, což vyvolává vznik distance mezi žákem a učitelem. Žák pak nabývá dojmu, 

že to co se učí, je vytrženo z kontextu běžného života. Podle Mareše (2001) je pro změnu 

žákova pojetí učiva nutné zajistit ve výuce několik podmínek, kterými jsou: dostatek času, 

protože spěch a netrpělivost změnu ohrožují; respektování žákova pohledu na svět a jeho 

nezesměšňování, i když se jedná o miskoncepci (nesprávné a mylné pojímání učiva); 

vytvoření emocionálně příjemného klimatu, bez ohrožování žákových individuálních a 

sociálních potřeb; kladení důrazu spíše na kvalitu než kvantitu, protože je lépe probrat 

méně učiva do hloubky a vytvořit žákům funkční strukturu, než povrchně probrat velké 

množství učiva a zanechat pouze mírně modifikované miskoncepce. Pokud zanalyzujeme 

výchovný styl a výchovné metody etické výchovy, můžeme dojít k názoru, že se autoři do 

koncepce DVO uvedené poznatky snažili zahrnout (Motyčka, 2009b). Můžeme se tedy 

domnívat, že se může jednat o jednu z možností vysvětlení, proč došlo k zvýšení míry 

zaujetí prací a míry pozornosti u žáků v experimentální skupině.

Zvyšování pozornosti je podporováno celou řadou podmínek. Podle Čápa (2001) to 

jsou zejména: motivace k příslušné činnosti, střídání různých činností, celkový stav 

organizmu a návyk soustředěně se věnovat činnosti. Můžeme se domnívat, že míra 

pozornosti je kromě dědičných předpokladů ovlivňována učením, ať už záměrným, tak 

bezděčným. Na základě informací z kvalitativní části v kriteriu obsahová zajímavost, 

můžeme nabýt dojmu, že žáci v hodinách etické výchovy rozvíjejí především pozornost 

bezděčnou vzhledem ke zkušenostní výuce. To bychom mohli považovat vedle výše 

uvedených tezí za důvod trendu zvyšování koncentrace u žáků podle hodnocení učitelů. 

Co se týče signifikantního výsledku faktoru orientace na úkoly, můžeme vyjít 

z názorů Průchy (2002b), podle něhož je pedagogika věda, která se zabývá edukačními 

procesy z pohledu intencionálního učení. Znamená to, že i ve školní práci je nutné počítat 

se záměrností a plánováním. Učitelé sledují určité cíle a zadávají úkoly, které se žáci 
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s různou úrovní ochoty snaží plnit. Podle výzkumu Gráce (1985) jsou pro žáky 

v přesvědčovací situaci zaměřené na úkoly, nejvíce přitažlivé deklarativní formy vyjádření, 

méně imperativní a nejméně interogativní (tázací). Můžeme se tedy domnívat, že sociálně 

integrativní zaměření výchovného stylu etické výchovy (Motyčka, 2011), které je založeno 

také na facilitaci žáků k práci ve formě inspirativních námětů (učitel vystupuje 

v hodnotové reflexi jako moderátor), může vést k spontánnějšímu a uvědomělejšímu 

zacílení na úkoly ze strany žáků.   

19.1.5 Behaviorální problémy

Poslední hypotézou výzkumu je domněnka, že žáci v experimentální skupině 

vykazují méně behaviorálních problémů než žáci kontrolní skupiny. První dílčí hypotézu 

vztahující se k nižší míře problémového chování žáků, můžeme na základě dosažených 

výsledků přijmout. Druhou dílčí hypotézu pojednávající o nižší míře obtíží ve vztazích 

s vrstevníky však musíme zamítnout. V kontrolní skupině došlo k signifikantnímu snížení 

sledované proměnné na rozdíl od skupiny experimentální. Pro další interpretaci obou 

výsledků je vhodné si také uvědomit, že zjištění o pozitivním vývoji v oblasti 

problémového chování žáků není v souladu s výsledky v oblasti obtíží ve vztazích a se 

zjištěními z již interpretovaného faktoru odmítnutí. 

Pro interpretaci této situace je zajímavé uvést, že na základě výsledků šetření 

ohledně sociálního klimatu jsou učitelé v hodnocení kritičtější a pesimističtější než žáci 

(Průcha, 2002b), kdežto v našem výzkumu je tomu v některých ohledech obráceně. Tento 

směr hodnocení mohlo podle naší domněnky způsobit pozitivní očekávání učitelů od 

vývoje chování žáků, protože výsledky testování ukazují na úspěšnost jejich práce a slouží 

tedy k obraně proti syndromu vyhoření (Křivohlavý, 2001) a k ovlivnění osobní identity 

především v oblasti sebevědomí a sebehodnocení. Důvodem dosaženého výsledku mohou 

být rovněž zkreslená data v posttestu, protože učitelé zapisovali svá hodnocení do systému, 

kde již byl proveden zápis z pretestu. Úvaze nad tímto jevem jsme se podrobně věnovali 

při interpretaci proměnné Prosociálnost. Z důvodu rozporu výsledků v rámci triangulace 

dat a vzhledem k tomu, že data jsem dosáhli skrze neparametrické metody statistického 

zpracování, se na závěr této úvahy kloníme spíše k zamítnutí hypotézy o vlivu etické 

výchovy na snížení míry behaviorálních problémů.
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19.2 Kvalitativní část

Jak tedy ukazují výsledky, žáci a učitelé vnímají a hodnotí etickou výchovu na 

základě zajímavosti obsahu, prožitých emocích, naplněných či nenaplněných potřebách, 

způsobu ovlivnění osobní identity a způsobu ovlivnění kognitivního vhledu. Hned na 

počátku musím konstatovat, že si i přes doplňkové vnímání kvalitativní části uvědomuji, že 

v rámci použité metody písemného dotazníku s otevřenou otázkou jsem nemohl dojít 

k hlubším informacím, což nyní považuji za škodu. To totiž může tuto část výzkumu 

limitovat a ochuzovat o další zjištění. Dále si také uvědomuji, že výzkum doplňujícího 

vzdělávacího oboru etická výchova je na počátku a očekávám, že svým zkoumáním 

poskytnu více otázek než odpovědí. Na základě získaných výsledků se můžeme domnívat, 

že v kriteriu zajímavosti obsahu, emocí a identity došlo k dalšímu rozvinutí výsledků 

kvantitativní části, a tak se s určitou pravděpodobností potvrdil předpoklad o 

komplementaritě obou přístupů.    

První oblastí, které bych se chtěl dotknout, je vnímání smysluplnosti výuky etické 

výchovy. V kvantitativní části jsme došli k výsledku, že žáci v rámci etické výchovy 

vykazují vyšší míru zaujetí prací, zaměření se na úkoly a koncentrace. Co je tedy možným 

důvodem? Co si konkrétně myslí žáci a učitelé? Na základě informací kvalitativní části se 

můžeme domnívat, že žáci vnímají etickou výchovu spíše jako smysluplnou činnost. Proč 

tomu tak je? Podle Křivohlavého (1994) kdykoliv hovoříme o smysluplné lidské činnosti, 

máme na mysli určitý cíl a účel toho, co se děje. To, co směřuje k tomuto cíli, je 

smysluplné. Jeví se tedy, že někteří žáci a učitelé mohou tyto cíle, které se zaměřují 

především na sociální dovednosti, přijímat za své, vidí je jako žádoucí a hlavně jim 

rozumí. Mám-li se pro něco rozhodnout, musí to mít pro mě kladnou hodnotu (Křivohlavý,

1994). Žádoucí cíle tedy podle vnímání žáků etická výchova předkládá především 

vzhledem k jejich využitelnosti v praxi. Podle výzkumů si člověk na základě prožité 

zkušenosti zapamatuje po třech měsících až 65% poznatků, oproti pouhým 10%, které 

plynou z pouhého sdělení (Svatoš, 2005). Právě odlišnost od jiných hodin při předávání 

poznatků je ve výsledcích zmiňována. Můžeme se tedy domnívat, že zkušenostní výuka je 

pro žáky žádoucí a tudíž jim připadá také smysluplná. Získané zkušenosti si mohou podle 

mého názoru ověřovat v praxi, a tak bezprostředně kontrolovat získané informace. Tyto 
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informace se jeví jako zajímavým doplněním interpretace dosažených výsledků 

v některých faktorech sociálního klimatu v kvantitativní části.

Stejná situace v otázce smysluplnosti existuje také mezi učiteli. Příprava učitelů 

v České republice je kritizována od vzdělavatelů (pedagogické fakulty), od autorů 

výzkumů zaměřených na učitele i od samotných učitelů (Průcha, 2002a). Jedná se 

především o nedostatečnou praktickou připravenost. Dlouhodobé kurzy etické výchovy 

jsou zaměřeny především na konkrétní osobní zkušenost učitele (učitel si prakticky zkouší 

aktivity, které potom dále modifikuje a používá v hodinách) a to je skutečnost, kterou 

pozitivně učitelé vnímají a hodnotí. Získané informace korespondují s výsledky evaluace 

efektů dlouhodobého kurzu, který proběhl v letech 2010 - 2011. Podle těchto zjištění došlo 

ze strany pedagogů k hodnocení a vnímání kurzu ve třech oblastech. První se týkala 

profesních kompetencí, kdy došlo k uvědomění si nutnosti větší pozornosti k výchovné 

práci a transfer v podobě aplikace nových hledisek ve své práci. Druhá oblast hodnocení se 

týkala rozvoje poznání vlastní osobnostnosti. Zde došlo k probuzení snahy upravit nebo 

rozvinout některé své způsoby jednání a vlastnosti. Třetí oblast se týká změn mezilidských 

vztahů. Vzhledem k tomu, že bylo vzdělávání aplikováno na celou sborovnu školy, došlo 

k jednoznačné shodě u všech osob, že kurz v maximální možné míře přispěl k lepšímu 

poznání svých kolegů (Konečný, 2011).   

Můžeme se ovšem domnívat, že určitý problém může pravděpodobně vyvstávat 

v nedostatečném důrazu na teoretickou připravenost učitelů. To lze vysledovat z analýzy 

třídních knih, dlouhodobých kurzů a z výpovědí učitelů v této části výzkumu. Osobně si 

myslím, že tuto stránku by bylo vhodné při přípravě učitelů etické výchovy posílit. Ne 

ovšem na úkor praktických zkušeností, ale jako jejich větší ukotvení a zacílení. Myslím si, 

že jen ten učitel, který má v sobě to, co chce předávat, ujasněno ve všech rovinách, může 

být pro žáky srozumitelný a přesvědčivý. Nemůže totiž zapalovat ten, kdo sám nehoří.   

Jako tenká nit se výsledky kvalitativní části a interpretací kvantitativní části vine 

otázka výchovného stylu učitele. Jakou roli tedy skutečně hraje učitel při výuce etické 

výchovy? Jaké faktory jsou v jeho výchovném stylu základní? A jakou roli hraje konkrétně 

osobní příklad pedagoga v hodinách etické výchovy? Odpověď na tyto komplexní otázky 

je složitá a jistě je budeme hledat v dalších výzkumech, nicméně se jeví, že učitel patří 

mezi rozhodující činitele výchovy (Kotásek, 2004) a osobně si myslím, že v dnešní době 

špatně pochopených a jednostranných práv dětí (bez stejně intenzivního důrazu na 

povinnosti) a proměny role společenské autority (Vališová, 2010) je jeho pozice 
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v některých případech spíše oslabována. Především v etické výchově není jedno, jaký 

výchovný styl učitel zaujme. Informace z kvalitativní části výzkumu naznačují, že pro žáky 

je důležitá pedagogova vstřícnost, sociální opora, optimismus a jeho charisma. Můžeme se 

tedy domnívat, že by v tomto ohledu mohla do jisté míry platit teorie o sociálně 

integračním stylu výchovy. Tento styl je podle Čápa (1997) pro rozvoj žáků důležitý 

zejména z následujících důvodů: pedagog působí spíše příkladem, skupině dává především 

návrhy na činnosti, než by jen přikazoval a zakazoval, podporuje vlastní iniciativu dětí a je 

přístupný otevřené, ale důvěrné komunikaci. Pokud tyto teze srovnáme s informacemi 

kapitoly Výchovný styl, dojdeme k tomu, že jsou téměř totožné. Naskýtá se ovšem otázka: 

Jak a nakolik může učitel s delší pedagogickou praxí, který se vědomě rozhodl pro korekci 

svého výchovného stylu, jej měnit a rozvíjet? 

Podle Průchy (2002b) existuje několik filozofií kurikula a obsah etické výchovy 

bychom mohli zařadit především mezi aktivistické, ve kterém je žák veden k tomu, aby 

získal znalosti, dovednosti a postoje pro změnu vztahů ve společnosti. Myslím si, že na 

základě získaných informací by bylo vhodné do etické výchovy více promítnout i 

personální filozofii kurikula, která je zaměřena na vyhledávání a rozvíjení jedinečných 

nadání každého žáka. Na základě výsledků kvalitativní části se ukazuje, že žáci, kteří 

nejsou zaměřeni tolik na mezilidské vztahy, mohou být v tomto předmětu znevýhodněni. 

Jeví se, že etická výchova ovlivňuje identitu žáka i učitele, ale žádoucím směrem je to tam, 

kde jsou na žáka kladeny přiměřené, například v oblasti překonávání sociálního strachu a 

úzkosti spojených se sociální interakcí. I když dnešní doba klade poměrně vysoké 

požadavky na sociální dovednosti, je nutné respektovat identitu žáků, kteří v těchto 

schopnostech nevykazují takovou míru úspěchu, jako jejich společensky zdatní spolužáci a 

dávat jim najevo, že i oni mají stejnou lidskou důstojnost jako ostatní, i když se nezapojují 

do společných reflexí a aktivit, byť je skupinou očekáván opak. 

Co se týče potřeb, můžeme se domnívat, že výsledky mohou částečně podporovat 

platnost Maslowovy hierarchické teorie. Teorie vychází z předpokladu, že dochází 

k řetězení potřeb, při kterém musí být nejprve uspokojeny potřeby nižší, aby se mohly 

rozvíjet a aktualizovat potřeby vyšší (Smékal, 2002). Pomineme-li základní tělesné 

potřeby, které nemají s výukou žádnou souvislost, je ve výpovědích poměrně často (ve 12 

případech) přímo zmiňována prožívaná potřeba bezpečí, jako podmínka k tomu, aby žáci 

mohli uspokojovat další typy potřeb – především seberealizace. Z výpovědí žáků můžeme 

usuzovat, že pocit bezpečí není ve škole úplně běžný. Je otázkou, jak by se informace 
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lišily, kdybychom vstoupili do dalších škol. Je také otázkou, co především k pocitu bezpečí 

žáka přispívá primárně. Je to přístup učitele? Nebo to, že se v etické výchově nezkouší a 

nepíší písemky? Nebo kurikulum založené na zkušenosti? Nebo kvalita sociálního klimatu

ve třídě? Hledat odpovědi může být záležitostí dalších výzkumů, ale překvapivá je pro mě 

skutečnost, která vyplývá z jednotlivých výpovědí, jak intenzivně žák prožívá ve škole 

pocity bezpečí a ohrožení. Bylo to tak vždy, nebo je to dáno moderní dobou a jinými 

požadavky na žáky?

Výsledky vypovídají rovněž o tom, že etická výchova vyvolává v žácích i učitelích 

emoce. Na základě výsledků kvantitativní části jsme došli k přijetí hypotézy, že etická 

výchova snižuje míru úzkostnosti a škálu emocionálních symptomů. Můžeme se tedy 

domnívat, že výsledky obou částí výzkumu se vzájemně podporují. Má etická výchova vliv 

i na další oblasti emocionální sféry žáků? A jaké další konkrétní emoce žáci v hodinách 

etické výchovy prožívají? Z informací kvalitativní části je patrné, že se s etickou výchovou 

pojí spíše pozitivní emoce. Podle Nakonečného (2000) mají emoce reaktivní povahu a 

vznikají vždy, když je dáno něco významného. Na základě výpovědí se tedy můžeme 

domnívat, že žáci se v etické výchově setkávají se subjektivně významnými věcmi. Je 

zajímavé, že se objevily výpovědi, které zdůrazňovaly, že významnost spočívá v tom, že se 

ve výuce žáci zabývají základními životními principy a jevy, které by měly být všem jasné, 

ale vůbec tomu tak není a společná reflexe o těchto tématech je velmi obohacující. Moje 

pedagogická zkušenost tuto tezi podporuje. Ve výuce zjišťuji, že žáci mají mnoho dílčích 

informací, ale ty základní jim unikají. Tento jev může mít souvislost s otázkou úrovně 

funkční gramotnosti nebo negramotnosti u českých žáků (Průcha, 2000), kdy se setkáváme 

s tím, že žáci mají mnoho informací, které neumí využít v praxi, což může následně vyústit 

do dalších problémů. 

Podle Nakonečného (2000) je nápadná souvislost mezi emocemi a potřebami. 

Zatímco vznik většiny potřeb je prožíván jako nepříjemné napětí, jejich uspokojení je 

prožíváno více méně jako příjemné. Tato teorie souvisí s mými původními úvahami, kdy 

jsem přemýšlel nad spojením kategorie emoce a potřeby, protože z informací jednotlivých 

případů výzkumu vyplývala jejich vzájemná propojenost. Pozitivní city tedy mohou být 

prožívány v souvislosti s tím, že podle vnímání některých žáků etická výchova uspokojuje 

potřebu bezpečí, porozumění, sociální opory a dialogu. To může být také důvodem, že 

ve výpovědích několika žáků se objevilo téma naděje, kterou vnímají v souvislosti 

s výukou etické výchovy.
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Ve výzkumu mě zaujalo, nakolik se ve výpovědích objevilo téma personálních 

kompetencí a osobní identity. Tento trend jsem nečekal, protože toto téma je v kurikulu 

etické výchovy zastoupeno v omezené míře. Můžeme se tedy snad domnívat, že personální 

kompetence jsou propojeny se sociálními a rozvoj jedněch může pozitivně ovlivňovat ty 

druhé. To by podporovalo holistické pojetí osobnosti, které stojí na předpokladu, že člověk 

je integritou složky tělesné, psychické a sociální, kdy dění v jedné, ovlivňuje stav těch 

zbývajících. V kvantitativní části výzkumu se otázkou personálních kompetencí přímo 

nezabýváme. Původně jsem to měl v úmyslu, ale vzhledem k rozsahu administrace jsem od 

tohoto záměru ustoupil. 

Co se týče sociálních dovedností, částečně se potvrdila hypotéza minimálně pro 

výzkumný vzorek, že etická výchova rozvíjí prosociální dovednosti u žáků především 

v oblasti spolupráce a pochopení pro druhé. Jak tyto výsledky korespondují s kvalitativní 

části? Vnímají žáci etickou výchovu jako prostor pro rozvoj prosociálnosti? Na základě 

čeho se prosociálnost a další sociální dovednosti rozvíjejí? Podle získaných informací 

kvalitativní části se můžeme domnívat, že se výsledky doplňují. Někteří žáci vnímají 

etickou výchovu jako místo, kde mohou rozvíjet toleranci, vstřícnost, spolupráci, empatii a 

vycházení s druhými. Můžeme se domnívat, že toto vnímaní je poměrně obecně ve 

výzkumném vzorku rozšířeno. Můžeme vyslovit rovněž domněnku, že žáci vnímají etickou 

výchovu jako místo, kde došlo na základě aha efektu a reflexe k prohloubení vnímání 

významu a dopadu pro praktický život v oblasti sociálních dovedností. Můžeme 

předpokládat, že kurikulum zaměřené na praktický nácvik sociálních dovedností vedlo 

k hodnocení obsahu výuky jako smysluplné a zaměřené na praktickou využitelnost v 

životě. 

Jiným překvapivým zjištěním pro mě je, že se ani ve výpovědích žáků, ani u učitelů 

neobjevilo ve větší míře téma hodnot a etických kompetencí. Ani v kvantitativní části jsem 

se touto oblastí nezabýval. Zajímavou souvislost můžeme ovšem najít ve výsledcích u 

proměnné odmítání, kde došlo k signifikantnímu negativnímu vývoji. Podíváme-li se na 

formulace jednotlivých položek faktoru podrobněji, dojdeme k tomu, že kromě sociálního 

mají také etický základ (pomluvy, lži, výmluvy, nadávky, posměch). Můžeme se tedy 

domnívat, že výsledek naznačuje, stejně jako informace kvalitativní části, že by oblast 

etických kompetencí měla být posílena. V současné platné koncepci DVO jsou tato témata 

skrytým kurikulem v rámci hodnotových reflexím. Můžeme se ovšem na základě 

získaných informací domnívat, že pro žáky ani pro učitele tato skutečnost není tak zjevná, 
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jak očekáváme a tato oblast může být překryta důrazem na kompetence personální a 

sociální. Domnívám se tedy, že bude nutné a potřebné v rámci další inovace a vývoje DVO 

Etická výchova etickým tématům věnovat větší a důkladnější pozornost.

V rámci analýzy subjektivity si uvědomuji, že jsem na počátku své práce pojímal 

svůj výzkum jako potvrzení své dosavadní práce a tím pádem i sebe sama. Díky názorům 

své školitelky a informacím z odborné literatury jsem si uvědomil, že toto není vědecký 

přístup. Snažil jsem se proto hledat spíše negativní případy a v kvantitativní části jsem při 

protichůdnosti výsledků hypotézy zamítal. Při první interpretaci jsem zjistil, že i přes 

vyhledávání negativních případů jsem měl tendence jejich informace bagatelizovat a příliš 

vysvětlovat ve prospěch etické výchovy a v neprospěch jednotlivých aktérů. Přistihl jsem 

se rovněž při jakémsi mentorování během interpretace výsledků. Mojí tendencí bylo 

vysvětlovat výsledky tak, jak by to mělo být správně. Zda se mi podařilo alespoň částečně 

moji subjektivitu eliminovat, nechám na posouzení čtenářů své práce. Snad s odstupem 

času to budu moci provést i já.   
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Inovativní část

V této části své práce se chci pokusit na základě shromážděných informací 

z odborných zdrojů a zjištění z empirické části navrhnout některá doporučení pro další 

směřování implementace etické výchovy v českém školském systému.

Pokus o synergii

První námět inovace bych zařadil do oblasti filozofie implementace etické výchovy. 

Jak se ukazuje v českém prostředí, existuje několik koncepcí etické výchovy, nicméně 

konkrétní informace o jejich principech, cílech a kurikulu je velmi těžké získat. Neexistuje 

soudobá monografie nebo sborník, ve kterém by se informace soustředily. Pokud se však 

etická výchova má stát plnohodnotnou nedílnou součástí českého vzdělávacího systému, je 

potřeba vytvořit synergii úsilí a ne antagonizmus a nepochopení. Je nutné vybudovat

širokou platformu, na které by se setkaly názory odborníků a učitelů z praxe. 

Na začátku by měla podle mého názoru stát odborná konference, na které by byly 

představeny různé koncepce a přístupy k etické výchově. Měl by být připraven prostor pro 

dialog a odbornou diskuzi, která by se měla dále rozvíjet v odborném panelu, jehož 

výsledkem by měla být konsensuální doporučení k inovacím koncepce DVO Etická 

výchova. Nemělo by jít o vytvoření uniformity (to by bylo v protikladu s filozofií RVP), 

ale o synergické působení zaangažovaných aktérů při celém procesu implementace. 

Otázkou je, kdo by měl tento proces zaštítit, aby se jí především mezi odborníky dostalo 

patřičné pozornosti. Má to být MŠMT, nebo jiný státní úřad, jehož pole zájmu zasahuje 

vzdělávání? Má to být některá z univerzit, nebo jiné vysokoškolské pracoviště? Má to být 

Etické fórum ČR, nebo jiná občanská iniciativa? Výrazná pedagogická osobnost, nebo jiná 

osobnost veřejného života? Mám obavu, že tento problém představuje ohrožení celého 

potenciálního procesu. Nicméně jistý vzor můžeme hledat na Slovensku (jistě i v dalších 

zemích, možná i v jiné oblasti vzdělávacích problémů v ČR), kde v roce 2004 proběhlo 

Fórum pedagogiky, které se zaměřilo především na etickou výchovu, jako prostor pro 

rozvoj osobnosti s akcentem na život v evropském společenství. Dalším příkladem dobré 

praxe mohou být odborné konference, které probíhají pod záštitou Pedagogické fakulty 

Univerzity Mateja Béla v Banské Bystrici. 
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Rozšíření kurikula

Především výsledky kvalitativní části, ale částečně i části kvantitativní a popsané 

zkušenosti ze zahraničí ukázaly, že je vhodné koncepce etické výchovy konstituovat v 

poměrně velké šíři. Etické výchova by měla reagovat na „znamení“ doby, a tím jsou kromě 

sociálních problémů také problémy v oblasti etiky a morálky. Myslím si, že je nutné DVO 

Etická výchova rozšířit o eticko-reflexivní přístup. Moje konkrétní představa je ta, že deset 

základních témat výchovného programu by mělo být rozšířeno o jedenácté, které by neslo 

název Etické ctnosti (název by byl ještě podroben diskusi). Toto téma by se zaměřovalo na 

rozvoj mravního úsudku a reflexe, na analýzu mravnosti lidského jednání a na formování a 

rozvoj etických ctností. Při realizaci výuky by měly být zachovány zkušenostní metody 

posílené ve vyšších ročnících např. o metodu etických dialogů atd. Odborně ukotvená 

teorie, která by se vztahovala k prožité zkušenosti, by měla být především vyvozována 

jako shrnutí aktivity. Podstatou závěru jednotlivých aktivit by měla zůstat praktická

informace, která může být využita v reálném životě. Jedenáctým tématem by se zabývali 

žáci především v posledních ročnících základní školy a na středních školách.  

Dále je podle mého názoru potřeba se zaměřit při osvojování jednotlivých 

sociálních a personálních dovedností na jejich rozvoj z pozice etiky a to nejen na základě 

skrytého kurikula během hodnotových reflexí. Je potřeba se například na komunikaci 

podívat i pohledem etiky a vést žáky k analýze běžných problematických situací jako je 

napovídání, lži, výmluvy atd., které mohou mít i prosociální rozměr, ale zcela jistě ne 

etický. A tak by se dalo pokračovat v konkrétní analýze u všech zbývajících témat 

výchovného programu. 

Původně jsem uvažoval také o posílení kurikula v oblasti personálních kompetencí. 

Na základě výsledků kvalitativní části se můžeme domnívat, že tato oblast není tolik 

potlačena jako oblast etických kompetencí. Je tedy otázkou další diskuse, zda by se 

v hodinách etické výchovy bylo vhodné zaměřit více na témata související s osobní 

identitou a existenciálními zkušenostmi, jako je například otázka smrti a konečnosti 

lidského života, konkrétních osobních hodnot atd. Dále by bylo vhodné se zamyslet na 

základě informací z výuky etické výchovy v jiných zemích, zda rozšířit aplikační témata o 

další oblasti, kterými by mohly být: člověk v kulturním prostředí, člověk a jeho pracovní 

svět, člověk a jeho volný čas. Jednalo by se o pohled etiky na tyto oblasti. Samozřejmě na 

základě odborné diskuse bychom mohli dojít k dalším tématům. Moje návrhy mají spíše 

směřovat k iniciaci odborného a kompetentního dialogu.
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Odborná teoretická ukotvenost

Na základě výsledků kvalitativního výzkumu se můžeme domnívat, že především 

pro žáky zaměřené na teoretické poznání, neposkytuje etická výchova uspokojující 

podklady. Myslím si, že je nutné doplnit existující metodiky etické výchovy o informace 

různých teorií a přístupů, které s probíranými tématy úzce souvisí a mohou být využity při 

kognitivní senzibilizaci především u vyšších ročníků a jako podklady pro zobecnění na 

závěr hodnotových reflexí.

Ukazuje se také, že pokud se má etická výchova stát perspektivním vzdělávacím 

oborem, je potřeba systematicky dotvořit její didaktiku a standardy, které se dnes tradují 

spíše v ústním podání a není jim věnován ani dostatečný prostor při přípravě učitelů 

v rámci dalšího vzdělávání. Pro gymnázia a další střední školy by bylo vhodné připravit 

učebnici a další materiály.

Je rovněž nutné zahájit systematický pedagogický výzkum v oblasti etické 

výchovy. V rámci diskuse jsem naznačil několik výzkumných problémů, které by se mohli 

stát tématem např. osobnost učitele etické výchovy atd. K tomu je ovšem potřeba, aby se 

tímto tématem začala zabývat další vysokoškolská vědecká pracoviště. Podnětem může být 

vědecká konference a následný panel, který by mohl motivovat vysokoškolské vědecké 

kapacity v oblasti pedagogiky, aby výzkum podpořily. Učitelé z praxe se určitě v této 

oblasti angažovat nebudou a ani to po nich chtít nelze. Jejich úloha v implementaci etické 

výchovy spočívá ve vytváření prostoru pro konkrétní výuku témat etické výchovy 

v různých formách na svých školách. 

Příprava pedagogů

Samostatnou kapitolou je kvalitní příprava pedagogů. V této oblasti pravděpodobně 

dochází vzhledem k aprobačnímu studiu etické výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity 

Hradec Králové k rozvoji, ale výsledky mi nejsou zatím známy. Stále ovšem zůstávají 

centrem přípravy učitelů etické výchovy akreditované dlouhodobé semináře v rámci 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V kurzech by na základě výsledků 

kvalitativní části výzkumu bylo vhodné posílit teoretické informace, které by se týkaly 

všech oblastí přípravy, zejména pak etiky a morálky. Dále by bylo vhodné posílit témata 

výchovného stylu a didaktiky, která učitelé ve svých výpovědích uváděli jako důležitá pro 
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svoji praxi. Vhodné by bylo také prohloubit metodiku didaktických rozborů a forem 

zobecnění pro transfer prožité zkušenosti do reálného života.

Důležité je dále připravit vzdělávání lektorů, kteří by přípravu učitelů etické 

výchovy vedli. Je potřeba připravit odborné materiály pro lektory, obsah dlouhodobého 

kurzu, jejich přípravy a výstupy, ke kterým bychom měli při jejich přípravě dojít.
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Závěr

Sepsání této práce bylo pro mě důležité minimálně ze tří důvodů: systematicky 

jsem si utřídil dosavadní informace, rozšířil je o nové a našel inspiraci pro další směřování 

implementace etické výchovy. Domnívám se, že výzkum můžeme uzavřít konstatováním, 

že v kvantitativní části došlo minimálně v rámci našeho výzkumného vzorku k přijetí 

hypotézy, že etická výchova snižuje u žáků míru úzkostnosti a dalších emocionálních 

symptomů, obsah výuky vede žáky k většímu zaujetí prací, k větší orientaci na úkoly a ke 

snížení nepozornosti. Můžeme se také domnívat, že na základě vykázaných výsledků došlo 

k částečnému přijetí hypotézy o vlivu etické výchovy na rozvoj některých prosociálních 

dovedností. Naopak hypotézy o vlivu etické výchovy na lepší vztahy ve třídě, na snížení 

míry behaviorálních problémů a na nárůst míry důvěry mezi žáky se nepotvrdily.    

Můžeme také vyslovit domněnku, že informace získané především od žáků v 

kvalitativní části, jsou v některých ohledech komplementární k zjištěním v části 

kvantitativní, jedná se především o vnímání etické výchovy v kriteriu zajímavost obsahu, 

emoce a identita. Podle některých výpovědí v oblasti zajímavosti obsahu se můžeme 

domnívat, že důležitou roli hraje při vnímání žáka smysluplnost výuky etické výchovy, což 

je dáno především využitelností v praktickém životě. V oblasti emocí se jeví, že někteří 

žáci mají s etickou výchovou spojeny spíše pozitivní emoce, které ústí do nadějných 

očekávání životních změn a osobnostního vývoje. Pokud dochází k prožívání negativních 

emocí, je to dáno vnímanou obecností témat výuky a nepřiměřenými nároky na 

sebepoznání a sebesystém některých jedinců. V oblasti identity se podle informací 

z výpovědí některých žáků můžeme domnívat, že vnímají etickou výchovu jako prostor 

jejího rozvoje především skrze rozvoj sociálních dovedností. Na základě výsledků obou 

částí výzkumu se můžeme domnívat, že důležitou roli hraje při výuce etické výchovy učitel 

a zejména v souvislosti s výchovným stylem, který uplatňuje. 

Na základě dalších výsledků kvalitativní části se můžeme domnívat, že někteří žáci 

a učitelé vnímají a hodnotí etickou výchovu na základě naplněných či nenaplněných potřeb 

a způsobu ovlivnění kognitivního vhledu. Můžeme se domnívat, že u učitelů dochází 

k vnímání a hodnocení etické výchovy především prostřednictvím vlivu na profesní,

pedagogické a personální kompetence.

V oblasti metodologie výzkumu jsem došel k tomu, že v kvantitativní části by bylo 

vhodné použít ještě dotazník pro žáky zaměřený na hodnocení míry rozvoje sociálních 
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dovedností u vlastní osoby. V rámci triangulace dat mi při protichůdnosti zjištění od 

učitelů a spolužáků, což byla situace u míry behaviorálních problémů a u vztahů ve 

skupině, chyběl třetí pohled. Co se týče kvalitativní části, myslím si, že by bylo vhodné po 

písemném sběru informací provést ještě v některých případech hloubkový rozhovor. Došlo 

by tak k prohloubení informací a díky tomu pravděpodobně k dalším zjištěním. Jinak si 

myslím, že díky vhodně zvolené metodologii se podařilo poměrně komplexně a v zajímavé

míře zajistit řešení výzkumného problému.

Co se týče praktických dopadů mé práce, myslím si, že by v rámci implementace 

etické výchovy mělo dojít především k inovacím v kurikulu. Na základě výsledků obou 

částí výzkumu se můžeme domnívat, že díky tomuto oboru dochází v omezené míře

k rozvoji etických kompetencí u žáků, což by se mělo změnit. Také navrhuji vzhledem 

k roztříštěnosti snah při implementaci zahájit pokus o vytvoření synergie skrze vědeckou 

konferenci a následný odborný panel, který by měl vést k dalším systematickým, 

promyšleným a konsensuálním změnám v současné koncepci tohoto oboru. I přes všechny 

pochyby a problémy mohu na závěr své práce vyslovit domněnku, že hlubší implementace 

etické výchovy do českého školského systému může být potřebná a žádoucí. Její další 

průběh bude záviset na mnoha faktorech, nicméně nejdůležitějším budou její aktéři. 

Vypadá to, že to jako vždy bude především o lidech. 
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Příloha 1: Koncepce DVO Etická výchova v rámci RVP ZV

Vzdělávací obsah

1. stupeň

Očekávané výstupy - 1. období

žák
 si osvojí oslovování křestními jmény, používání vhodných forem  pozdravu, naslouchání, 

dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou 
gestikulaci

 se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných 
pravidel

 si osvojí základní (předpoklady)vědomosti a dovednosti  pro vytvoření sebeúcty a úcty 
k druhým

 si osvojí základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých
 zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, 

zájem o spolužáky
 vyjadřuje city v jednoduchých situacích
 využívá  prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
 reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc

Očekávané výstupy - 2. období

žák
 reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace,  eliminuje hrubé výrazy z verbální 

komunikace, zvládá položit vhodnou otázku
 si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení
 se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, 

pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
 identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě 

empatického vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí
 jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině a 

v kolektivu třídy
 iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit  jejich nabídky k aktivitě a na 

nevhodné reaguje asertivně 

Učivo

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
 komunikace při vytváření výchovného kolektivu – představení se, vytvoření základní 

komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace
 základní prvky verbální   komunikace v mezilidských vztazích -  pozdrav, otázka, prosba, 

poděkování, omluva
 základy neverbální komunikace- seznámení se s možnostmi neverbální komunikace, postoje 

těla, mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky
 komunikace citů – identifikace, vyjádření a usměrňování základních citů,  pocity spokojenosti, 

radosti, sympatie, smutku, obav a hněvu

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH
 sebepojetí - sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání, podpora 

sebeoceňování
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 pozitivní hodnocení druhých – v běžných podmínkách projevování pozornosti a laskavosti, 
vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce 
na pochvalu 

 akceptace druhého - zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit, 
pomocí empatie předpokládat reakci druhých

TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE
 tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření prožitků radosti pro druhé, společné plnění 

úkolů, zbavování se strachu z neznámého řešení úkolu a z tvořivého experimentování

 schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní 
pravidla spolupráce

 elementární prosociálnost – darování, ochota dělit se, povzbuzení, služba, vyjádření soucitu, 
přátelství

ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ
 iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání možnosti jak vycházet s jinými lidmi v rodině, ve třídě, 

mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá jinými, zpracování neúspěchu 
 asertivní chování – rozlišování mezi nabídkami druhých, schopnost odmítnutí nabídky 

k podvodu, krádeži, pomlouvání, zneužívání návykových látek a sexuálnímu zneužívání

2. stupeň

Očekávané výstupy 

žák
 komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci 
 respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří 

si zdravé sebevědomí
 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu
 nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem 

obhajuje svá práva
 rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory 
 spolupracuje  i v obtížných sociálních situacích
 je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich 

řešení 
 analyzuje etické aspekty různých životních situací 
 se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních 

problémů
 aplikuje  postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy 

Učivo

KOMUNIKACE
 otevřená komunikace – úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační 

chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách
 aktivní naslouchání – cíle, výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního naslouchání

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY
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 úcta k lidské osobě – lidská práva, zdroje lidských práv, svoboda, rovnost, potenciality 
člověka, pozitivní hodnocení druhých v obtížných situacích, občanská zralost

 jedinečnost a identita člověka – rozvoj sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj sebeovládání 
a morálního úsudku, selfmanagement, úvahy nad mravními zásadami, radost a optimizmus v 
životě

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ
 asertivní chování – přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, požádání o 

laskavost, stížnost, otázka po důvodu, realizace svých práv, řešení konfliktu
 obrana před manipulací - asertivní techniky – manipulace, vysvětlení a nácvik jednotlivých 

asertivních technik
 fair play – zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry, asertivita a prosociálnost v soutěživých 

situacích, prosociálnost a sport

REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY
 pozitivní vzory versus pochybné idoly – senzibilizace pro rozlišování vzorů, vliv reálných 

vzorů, prosociální vzory ve veřejném životě, vzory ve vlastní rodině, vliv zobrazených vzorů a 
vhodné literární prameny, smysl autority, vztah k autoritě

 podpora pozitivního působení televize a medií – nabídka pozitivních vzorů v médiích, 
kritický přístup k působení médií, eliminace vlivu agrese, zvládání agrese, rozlišování mezi 
realitou a pseudorealitou, účinná obrana proti manipulaci médii, media a volný čas 

 já – potenciální vzor pro druhé – smysl a cíl mého života, postoje, zodpovědný život, mé 
schopnosti a společnost, zdravý způsob života, autonomie a konformita

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST
 iniciativa a tvořivost – renatalizace, nácvik tvořivosti, prosociální aspekt iniciativy a tvořivosti 

ve školním prostředí a v rodině, psychická a fyzická pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství 
 iniciativa ve ztížených podmínkách – pozitivní formulace problému, pomoc anonymnímu 

člověku, veřejná osobní angažovanost
 uplatnění komplexní prosociálnosti – bída světa, informovanost o situaci zemí třetího světa, 

vztah k menšinám, využití prosociálnosti v multikulturní společnosti, pozitivní vztah k 
diverzitám

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA
 etické hodnoty – zdroje etiky, osobní odpovědnost, smysl života, aplikace mravních zásad a 

hodnot, ctnosti, svědomí a jeho rozvoj

 sexuální zdraví – zodpovědný vztah k sexualitě, mládí – příprava na lásku, sexuální identita,
nezralé rodičovství

 rodina – poznání vlastní rodiny a jejích pravidel, práva a povinnosti v rodině, role v rodině, 
formulace nevyslovených pravidel a očekávání, hodnota rodiny, zlepšení atmosféry v rodině, 
komunikace v rodině, úcta k členům rodiny, úcta ke stáří

 duchovní rozměr člověka – obrana proti sektám, tolerance k lidem s jiným světovým názorem, 
informace o různých světonázorech 

 ekonomické hodnoty – rozumné nakládání s penězi, zájem o otázky národního hospodářství, 
vztah mezi ekonomikou a etikou, rozvíjení ekonomických ctností – šetrnost, podnikavost

 ochrana přírody a životního prostředí – úcta k životu ve všech jeho formách, citový vztah 
člověka k přírodě, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody, zodpovědnost za životní prostředí 
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Příloha 2: Koncepce DVO Etická výchova v rámci RVP G

Vzdělávací obsah

ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ, KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Očekávané výstupy

Žák

 si osvojí schopnost vytvářet a respektovat komunikační pravidla skupiny

 zvládá metody aktivního naslouchání, navracení porozumění v třídním kolektivu i běžných

životních podmínkách

 jasně a přesně formuluje svá sdělení

dokáže formulovat , přijmout a pozitivně zpracovat konstruktivní kritiku

uplatňuje tvořivost při společném plnění úkolů

dokáže využívat empatie, asertivních technik a dovedností ke spolupráci

umí vyjádřit a obhájit svá stanoviska

 tvořivě přistupuje k problémům

 reguluje své chování a jednání

Učivo

� vytváření pravidel skupiny – práce ve skupině, vedení a moderace skupiny, jasné a přesné

vyjádření názorů a oprávněných požadavků, respektování druhých a jejich názorů, otevřená

komunikace

� základní dovednosti verbální i neverbální komunikace - autenticita, soulad verbální

i neverbální komunikace, komunikace činy, komunikace tichem, aktivní naslouchání

a navracení porozumění, identifikace citů druhých, empatie, empatické naslouchání, asertivní

dovednosti a asertivní techniky

� komunikace citů - prožívání citů, emoce a jejich vyjádření, usměrnění emocí, zvládání agrese,

vyšší city a jejich rozvíjení

� řešení konfliktů a krizových situací – obrana před manipulací, reakce na konflikt, pravidla

řešení konfliktu, pozitivní formulace problému, reakce na stres, deprese a její prevence,

relaxační techniky

OSVOJENÍ POSTOJŮ, HODNOT, MRAVNÍHO CHOVÁNÍ

Očekávané výstupy

Žák
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uznává důstojnost lidské osoby

uznává a respektuje hodnoty rodiny, tradic, společnosti

orientuje se v základních sociálních a morálních dilematech doby

přijímá zodpovědnost za své chování a za svá rozhodnutí

 je si vědom svých práv a povinností

 respektuje pravidla vzájemného soužití

váží si přírody a chrání ji

 zodpovědně se připravuje na své životní role

 identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory

má vybudován vlastní žebříček hodnot a dokáže jej přiměřeně formulovat a obhájit

osvojí si zdravý a bezpečný životní styl

 je vnímavý k celosvětovým problémům, v kontextu své situace a svých možností je řeší

umí analyzovat etické aspekty různých životních situací

Učivo

� osobnost člověka a jeho charakter – úcta k člověku, Deklarace lidských práv, Deklarace

práv dítěte

� morální hodnoty a postoje ve vztahu k sobě – sebeúcta, svědomí, vlastní pravidla jednání,

zvnitřnění a upevnění mravních norem

� morální hodnoty a postoje ve vztahu k druhým – hodnoty rodiny, společnosti, tradice,

média a jejich působení, ekonomické hodnoty, národní hospodářství

� ochrana přírody, zodpovědnost vůči životnímu prostředí – úcta k životu ve všech jeho

formách, myšlení v globálních souvislostech, zodpovědnost za životní prostředí

� sociální a morální dilemata doby, v níž žiji – svoboda, demokracie, rasizmus, politika,

aktuální trendy doby

� etika a zodpovědnost – přijetí zodpovědnosti za své jednání a postoje, systematičnost

a organizace svého času, práva a povinnosti vyplývající ze životních rolí

� zdraví jako etická hodnota – zdravý postoj k životu, sexuální výchova, sexuální identita,

návykové látky

SPOLUPRÁCE, PŘÁTELSTVÍ, PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ, TOLERANCE

Očekávané výstupy

Žák

 si uvědomuje svou identitu

 zvládá základní prvky sebeúcty a úcty k druhým

umí reflektovat své chování a přiměřeně sdělovat svůj názor
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 reaguje jasně, otevřeně, s empatií a se zaměřením na spolupráci

má vytvořen pozitivní vztah k lidem, skupině

 zvládá budování hodnotných vztahů ve vrstevnické skupině i ve vztazích s dospělými

uplatňuje tvořivost v oblasti spolupráce

 zvládá situaci soutěže i konkurence

dokáže se angažovat ve prospěch druhých i ve prospěch společnosti

 zasazuje se pro liská práva, toleranci, respektuje rozdílnost v otázkách víry a náboženství

 spolupracuje s druhými, umí svůj názor prosadit i ustoupit z něj s ohledem na druhé

uznává sociální spravedlnost a demokracii

Učivo

� vědomí vlastní identity – osobnost člověka, rovina tělesná, psychika, emoce, hodnotová

orientace, osobní kvality jako přínos společnosti a skupině, sebeprezentace

� pozitivní hodnocení druhých – ve ztížených podmínkách a zátěžových situacích, odpuštění,

schopnost ocenit druhé a vyjádřit uznání

� tvořivost v oblasti spolupráce – hledání nových variant řešení v práci skupiny, fluence,

flexibilita při řešení úkolů, senzitivita, intuice, elaborace a jejich využití v praxi

� základní prosociálnost – podpora přátelských vztahů ve skupině, podmínky spolupráce,

sdílení se, vyjádření soucitu, pochopení

� komplexní prosociálnost – angažovanost, vztah k menšinám, obrana slabších, tolerance,

demokracie, svoboda vyznání, solidarita, pomoc zemím třetího světa, adopce na dálku,

sociální spravedlnost, humanita, mír, nenásilí
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Příloha 3: Metody sběru dat v kvantitativní části výzkumu

O TŘÍDĚ

JMÉNO A PŘÍJMENÍ                                 

POHLAVÍ                ROK NAROZENÍ          

TŘÍDA                   DATUM                    

Následující věty popisují, jak se mohou různí lidé chovat. Zamysli se nad tím, jak se 
chovají Tvoji spolužáci a každé větě připiš celé jména těch, pro které věta platí. Neboj se 
napsat každé jméno, které Tě napadne – záleží jen a pouze na Tvém názoru.

1. Když něco potřebuji, ochotně mi pomáhají

2. Nejvíce se mohu spolehnout na

3. Své slovo dodržují

4. Pro ostatní mají pochopení

5. Rádi se s druhými rozdělí

6. Když nemají pravdu, umí to uznat

7. Rádi s ostatními spolupracují 

8. Jsou v naší třídě důležití

9. Umí druhé pochválit a ocenit
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10. Dokážou druhé trpělivě vyslechnout

S kolika spolužáky si rozumíš? (napiš prosím jen číslo): ……........

O TVÝCH SPOLUŽÁCÍCH

JMÉNO A PŘÍJMENÍ                                 

POHLAVÍ                ROK NAROZENÍ          

TŘÍDA                   DATUM                    

U každé z následujících vět označ, do jaké míry věta platí o tobě a Tvých spolužácích. 
Opět označ u každé věty vždy jen jednu jedinou odpověď – tu, která tě napadne jako 
první.

nikdy    zřídka    zčásti    většinou   vždycky

Zajímá je, co dělám.

Snaží se rozhodovat za mně.

Pomlouvají mě.

Lžou mi.

Dávají mi najevo nesouhlas s mým chováním.

Když je o něco požádám, vymlouvají se.

Berou mě vážně.

Rozumí mi.

Pomlouvám je.

Hádáme se spolu.

Jejich názory jsou pro mne důležité.

Podřizuji se jim.

Udělám si na ně čas, když potřebují.

Mám strach, že bych o ně mohl/a přijít.

Nadávají mi.

Odmítají mne.

Udělal/a bych pro ně cokoliv.

Bojím se, že mne zradí.

Chápou moje pocity.
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Můžu se jim svěřit.

Mám strach, že se za mne stydí.

Když něco podnikají, neřeknou mi o tom.

Mohou ke mně být upřímní.

Posmívají se mi.

Jsou se mnou, když se cítím osamělý/á.

Ignorují mne, když něco chci nebo navrhuji.

Říkám jim pravdu.

Naslouchají, když to potřebuji.

V ničem se jim nevyrovnám.

Stydím se před nimi.

Reagují agresivně, když jim řeknu, že se mi něco nelíbí.
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O TVÝCH POCITECH

JMÉNO A PŘÍJMENÍ                                 

POHLAVÍ                ROK NAROZENÍ          

TŘÍDA                   DATUM                    

Následujícími větami lze popsat, jak se lidé v různých situacích mohou cítit. Přečti si 
pozorně každé tvrzení a zamysli se, jak často v poslední době uvedené pocity zažíváš. U 
každé věty zakroužkuj jednu ze tří nabízených možností: téměř nikdy – někdy – často. 
Nepřemýšlej dlouho o jednotlivých odpovědích a uváděj vždy tu, která tě napadne jako 
první.

téměř nikdy    někdy     často

Mám strach, že udělám chybu

Je mi do pláče

Jsem nešťastný

Těžko se rozhoduji

Nesnadno řeším své problémy

Dělám si moc starostí

Doma se necítím ve své kůži

Stydím se

Doléhají na mě starosti

Nemohu se zbavit zbytečných myšlenek

Škola mi dělá starosti

Těžko se rozhoduji, co mám dělat

Buší mi srdce

Bojím se, že by se něco mohlo stát
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Mám strach o své rodiče

Potí se mi ruce, i když není teplo

Těžko večer usínám

Mívám zvláštní pocity kolem žaludku

Trápím se tím, co si ostatní o mně myslí

Dotazník CES – forma A
(Classroom Environment Scale)

    Autoři: E. J. Trickett (Yale University), R. H. Moos ( Stanford University) 1973, B. J. Fraser (Western 
Australian Institute of Technology)1982

    Překlad a úprava: J. Lašek (Pegagogická fakulta VŠP v Hradci Králové), J.Mareš 
(Lékařská  fakulta UK v Hradci Králové) 1988

Jméno žáka/žákyně:                                                                  Škola:

Třída:                                                                                         Obec:

Dnešní datum:

1. Žáci z naší třídy vkládají do školní práce poměrně dost úsilí, 
energie.

Ano - Ne

2. Žáci se v naší třídě navzájem dobře znají, vědí o sobě dost věcí. Ano - Ne
3. V naší třídě věnují žáci více času debatování o mimoškolních 

věcech, než debatám o učivu a učení.
Ano - Ne /

4. Naše třída je velmi dobře organizovaná. Ano - Ne /
5. Naší třídě byla jasně řečena pravidla, která se mají dodržovat 

během hodiny (při   zkoušení, při písemkách, atd…).
Ano - Ne

6. Žáci v naší třídě při vyučování rádi sní, přemýšlejí o úplně jiných 
věcech.

Ano - Ne

7. Žáci z naší třídy nemají moc chuti se víc zajímat o druhé. Ano - Ne /
8. Žáci z naší třídy se snaží, aby za nimi byl po hodině vidět kus 
práce.

Ano - Ne /

9. V naší třídě jsou žáci téměř stále potichu. Ano - Ne
10. V naší třídě se příliš často mění pravidla hry a potom nevíme,co 

se může a   nemůže.
Ano - Ne

11. Žáci naší třídy se obvykle nemohou dočkat konce hodiny. Ano - Ne
12. V naší třídě se žáci mezi sebou dost kamarádí. Ano - Ne /
13. V naší třídě se žáci při vyučování moc nenamáhají. Ano - Ne /
14. V naší třídě se při vyučování mohou dokonce i flinkat. Ano - Ne
15. Učitel(učitelka) nám vysvětlil(a), co se stane, když porušíme Ano - Ne
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„pravidla hry“.
16. Většina třídy dává při vyučování pozor. Ano - Ne /
17. Naše třída je spíš zábavným prostředím, než místem, kde se 

člověk něčemu naučí.
Ano - Ne /

18. Naše třída je při vyučování velmi často hlučná. Ano - Ne

PŘEDNOSTI A PROBLÉMY

POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ CHARAKTERISTIKY SLEDOVANÉHO DÍTĚTE

Ohodnoťte dané dítě pokud možno ve všech položkách pomocí níže uvedených škál. Má-li dítě 
nějaké speciální pedagogické potřeby, uveďte je prosím pod dotazníkem. Máte-li dojem, že je
třeba uvést o dítěti cokoliv důležitého, neváhejte se vyjádřit volným textem – ale i v tom případě 
prosím vyplňte všechny položky.                   Děkujeme za spolupráci.

Jméno a příjmení dítěte:                                        Datum:

Zvolenou odpověď pečlivě vyčerněte měkkou tužkou. Pokud se spletete, odpověď vygumujte a 
vyčerněte znovu. Lze použít také fix a opravy dělat korektorem. Ke značení odpovědí 
nepoužívejte křížky, ani zakroužkování – pouze vyčernění.

                                                                              1 = není to pravda
                                                                              2 = někdy je to pravda
                                                                               3 = určitě je to pravda

1      2      3     

Bere v úvahu pocity jiných lidí

Je neklidné, hyperaktivní, nevydrží být dlouho v klidu

Často si stěžuje na bolesti hlavy, žaludku nebo se cítí nemocné

Ochotně půjčuje ostatním své věci (pomůcky,hračky, tužky atd.)

Má časté výkyvy nálady nebo je zlostné

Je spíše samotářské, hraje si spíše samo

V podstatě je poslušné, obvykle udělá, co mu dospělý řekne

Hodně se bojí, často vypadá vystrašeně

Snaží se pomoci, když je někomu ubližováno
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Pořád se vrtí nebo kroutí (ošívá)

Má alespoň jednoho dobrého kamaráda

Často se pere s jinými dětmi nebo je k nim neurvalé

Je často nešťastné, skleslé nebo plačtivé

Je oblíbeno mezi ostatními dětmi

Snadno se dá rozptýlit, je nepozorné, duchem nepřítomné

Je nervózní nebo nejisté, v nových situacích ztrácí sebejistotu

Je laskavé k mladším dětem

Často lže nebo švindluje (šidí)

Často je napadáno nebo provokováno ostatními dětmi

    
Často dobrovolné pomáhá jiným ( rodičům, učitelům, ostatním dětem)

Předtím než něco udělá, rozmyslí si to 

Bere (krade) věci z domu, ze školy, odjinud

Vychází lépe s dospělými než s dětmi

Hodně se bojí, snadno se nechá vyděsit

Vnímá úkoly v posloupnosti – od začátku do konce

Je zlomyslné, ubližuje jiným dětem

Posmívá se jiným dětem

Žaluje často na jiné děti

Závidí ostatním dětem

Snaží se na sebe upozornit

Žárlí na ostatní děti
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