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I. Přílohy  

 

A. Nestrukturované pozorování 
 

1. Pozorování  

 
1.HODINA 

Po zvonění vcházíme s uč do třídy, uč mi ukazuje k prázdné lavici vzadu u koberce (kt stojí mimo lavice dětí), 

jdu si sednout, děti se po mně zvědavě otáčejí, Andrea mě pozdraví (sedí u dveří), několikrát se za mnou otáčí. 

Uč „dobrý den“, děti „dobrý den“, uč „můžeme pozdravit i dozadu“, všichni se otočí a pozdraví, usmívám se a 

také zdravím. Ve třídě je rušno, uč se snaží zjednat klid „Nastěnko, sundej si židličku. Daniel se posadí .“ 

Děti se pořád neuklidnily, uč mluví o penězích za fotky, kluci se okolo ní sbíhají (ona stojí u svého stolu), 

pokřikují na ní „Já už sem to zaplatil.“. Postupně si jdou sednout, Adam zůstává stát u stolu, i když už není třeba 

(ledabyle tam postává), uč mu po chvíli mile řekne „Adame, posaď už se.“. Adam pomalu odchází, dělá jakoby 

nic. Holky chodí platit pomalu a potichu, moc se neozývají, uč mezitím mluví ke všem dětem najednou „Měly 

jste zaplatit minulý týden, kdy to teda uděláte, takhle fotky nedostanete...“ Kluci na každou učitelčinu větu 

nahlas reagují (aniž by reakci směřovali přímo k ní), jen tak prohodí „No já nevim.“. 

Uč „Co vše se učíme o slovesu, Vojtíku?“, Vojta nejistě vyjmenovává (nevim který!), uč „Myslíš, že tě můžou 

slyšet děti vzadu?“, Vojta trochu zesílí hlas, s pobavením v hlase (možná aby se necítil blbě) zkouší další 

možnost. Uč se ptá dál, Adam se neustále hlásí, „Barunko“, ví to všechno, ale odpovídá nejistě a potichu. Uč 

„Co je to zvratné sloveso, Adame?“, A neví, něco zabrblá, „To už bys měl vědět, to už umíme dávno. Kačko“, 

K zřetelně odpovídá „To je takovýto si se.“. 

Uč „Viktore, začni první větu.“, V sedí sám v poslední lavici, začne trochu mumlat, „ Nahlas, ať tě všichni 

slyší.“, V trochu s parodií v hlase (to je vopruz) začne číst hlasitěji. Uč se ho na něco doptává, odpovídá (zkouší 

to), mluví trochu dětsky, roztomile (pdbízivě?koketně?). Kačka opět odpovídá správně (nahlas a zřetelně), uč jí 

upozorní, že část odpovědi je špatně, K „Ne?“ opraví se (pořád mluví zřetelně, nepřipadá mi, že by se styděla, že 

to řekla špatně), nakonec řekne „Aha“. David odpovídá, trochu šaškuje, legračně intonuje, protahuje slova 

„osooobaaa eeee třetííí“ (zní to, jako by přemýšlel a nevěděl), vždy odpoví správně. Odpovídá Jakub, taky 

protahuje slova, jakoby hádá, nechá uč, aby ho vedla „A osoba? A způsob?“. Uč „Michale, kde jsme?“, M „Jo“, 

uč „Tak čti.“, M čte nahlas a zřetelně (je jistější než ostatní, uč „Výborně.“ (říká to často, skoro pokaždé, jen si to 

nestíhám psát). Uč „Jirko“, začne číst, uč „Počkej, počkej, ještě v té větě máme sloveso.“, J „Jo“, potom ale neví, 

nakonec to vymyslí. Když odpovídá, směřuje odpověď jako otázku (přímo, ne ze srandy), uč ho podporuje 

„Říkáš to správně.“. Uč „Tak Tomíku“, T je pomalejší, váhavý, dělá více chyb, uč k němu ale přistupuje stejně 

jako k ostatním (chválí ho, povzbuzuje). 

(už byli skoro všichni kluci a holky skoro vůbec nevyvolává!) Všichni (i kluci) potichu sedí, koukají do sešitu, 

nikdo neruší. 

Uč „Michalko“, M neví, uč se doptává, nakonec to řekne správně. Uč „Hanička“, H je sebevědomější, odpovídá 

jasně a správně. Uč „Andrejko, ještě tam je sloveso.“, A „By...“ váhavě, uč „Ještě něco k tomu.“, A „eeee 

vybavilo“ říká potichu, uč „Anoooo“. Uč se ještě ptá na osobu a čas, A odpovídá úsečně, jednoslovně (jakoby to 

byla soutěž). 

Uč „Kdo nemá DÚ, postaví se.“ uč „Matěj.“ (stojí i Filip, Gábina, ještě někdo, nestíhám zapisovat), dál stojí, 

Matěj se mezitím nahlas lajdácky protahuje. Uč „Filip mi dá žákovskou, už tu má 5 pětek.“ (řekne to rozhodně, 

ne přímo přísně, ale je to nepřijemný). Ve třídě je rušno, uč „Otevřete si... Začnetě pracovat...“. Děti pracují. 

Kačka „Paní uč, máme dělat celou stránku?“ (řekla bych že se trošku podbízí, ale nevyznívá to tak), uč „Ano, 

celou stránku.“. Uč jde za Filipem, nakloní se mu přes rameno, něco s ním řeší „To bys měl odevzdat ke 

kontrole.“. Gábina sama vstává a jde se na něco ptát uč (zdá se, že stojí o kontakt s ní), uč jí odpoví a odchází 

(prochází okolo všech dětí, u některých se zastavuje, kouká všem přes rameno, jak pracují). Uč „Tomíku, jdi se 

podívat do skříňky, jestli to tam nenajdeš.“ (asi nemá sešit), T beze slova vstává a jde dozadu ke skříňkám, po 

chvíli se vrací. Uč „Tomíku, našel jsi?“ (mile, ale trochu bez emocí?), T potichu „Jooo, našel“. Uč se sklání nad 



Nasťou, N se jí na něco ptá, ale hodně potichu (neslyším to). Viktor „Paní uč, můžeme odevzdat?“, uč „Kdo má, 

může.“, V (asi) „To mám už dávno.“, s hlukem se zvedá a odevzdává. 

Děti stojí po obvodu třídy tvářemi ke zdem „na íčka“ (hrají na češtině, uč ríká věty, kde jsou i/y počká, děti mají 

chvíli, aby zvedly ruce jako Y nebo je nechaly dole jako I, kdo to má špatně, jde si sednout, to určuje uč). David 

běží a volá „Já jdu na svoje místo.“ (zřejmě vždycky stojí na tom samém), uč „Davide, pojď si sem“ a ukazuje 

mu na místo poblíž sebe, David tam rychle jde, kulhá „ Aaaa, já jsem se kop do holeně.“ (simuluje, přehání to, 

předvádí se), uč na to nereaguje.Uč se ještě než začnou na něco ptá, jako první se hlásí Viktor, odpovídá s ironií 

v hlase (ale myslí, že sprváně), je to špatně, V „Ahááá“. Už hrají. Uč „Vojta sedá, Jirka sedá.“, Vojta si jde 

sednout, při tom mává rukama (dělá divadýlko). Uč „David sedá“, D „Aaaa, sakra.“, dělá blbosti a jde si 

sednout. Filip si mezitím něco dodělával v sešitě, už má hotovo a může se připojit ke hře, zvedá se z lavice, 

nejistě popochází (neví, kam si stoupnout), celou dobu se dívá na uč, čeká na její svolení a instrukce (i když by si 

podle mě mohl stoupnout kamkoli). Uč „Filipe, můžeš se postavit vedle Barči.“, F nic neříká a dojde tam, po 

chvíli (když správně „odpoví“) zvedá ruce a hlubším hlasem volá „Jooo.“. Hra končí, uč „Všichni, kdo zůstali, si 

napíšou malou jedničku.“, F volá zezadu (kde stál) přes celou třídu „Já ne, p uč, já jsem přišel v půlce.“ (je 

snaživý, asi by byl rád, kdyby ho učitelka pochválila, že si toho všimnul a že je čestný), uč ale nereaguje, možná 

kývne, to nevidím (podle mě je zvyklá Filipa do jisté míry ignorovat, často vykřikuje jen tak, upozorňuje na 

sebe, stojí o její pozornost). Uč „Kdo má jedničku, připraví si žákovskou na stranu.“ Uč obchází děti a píše jim 

známky, právě je u Báry, Filip se za nimi pořád otáčí (sedí před Bárou). 

Pokračuje výuka, uč děti opět postupně vyvolává, když se dostane na Báru, uč milým hlasem říká „Barunko“, ale 

Barunka hned neodpovídá, uč jí tedy povzbuzuje „Taaaak Báro“ (zní to jako když mluví na úplně malé dítě a 

říkáte „no ty si ale šikovná:)“), B odpovídá nejistě, tázavě a hodně potichu. Na řadě je Filip uč „Filipe“, 

odpovídá hlasitě a potěšeně (jakoby byl rád, že může odpovědět „By se mi líbilo“, uč moc neopětuje jeho 

nadšení a pouze ho opravuje „jenom by se líbilo, mi je zájmeno“. Uč „Gabčo“, G mile, středně hlasitě odpovídá, 

uč „Ano“. Martin i Daniel odpovídají zřetelně. Uč „Hani“, H čtě nahlas a zřetelně, krásně intonuje (ale nezní to 

přehnaně snaživě a vlezle). 

PŘESTÁVKA 

Hodina končí, Filip za mnou sám přijde a ptá se, jestli s nimi půjdu i na angličtinu, říkám mu, že ne, že jsem 

s nimi jenom na hodiny u nich ve třídě. Na konci hodiny si měli angličtináři odnést třídnici, třída se vyprazdňuje, 

Jirka přijde za uč k jejímu stolu, podává jí třídnici a vysvětluje jí, že angličtinářka neví jak zapsat (mluví úplně 

normálně, mile a v klidu, hezky komunikuje, vůbec nevypadá nervózně, nejistě ani provokativně). Uč se nad tím 

podivuje, nakonec řekne, že si jí tedy vezmou španělštináři, Jirka vidí, že vyřešil, co měl, a odchází. Potom 

přichází ke stolu uč Karolína a s ní Esterka (ta celou dobu stojí kamarádce po boku, sem tam se usměje, ale 

neřekne ani slovo), Karolína přišla uč říct, že něco má v době školy v přírodě, ale nepamatuje si, jaké přesně je to 

datum (asi závody), naklání se trochu nad stolem a několikrát to opakuje (působí jako vzorná školačka, blonďaté 

dlouhé vlásky do culíků, velké modré oči, mluví mile a něžně, je milá a tichá, zároveň ale ví, co chce říct, působí 

maličko pyšně), uč jí říká, že by byla škoda, kdyby kvůli tomu nejela, že by jí rodiče mohli přivést (nebo pro ní 

dojet), opakuje to několikrát, K vždy reaguje stejně, zopakuje, že neví, které je to datum, ale že kdyby to bylo 

toho 12, že by to bylo v pořádku (působí to na mě tak, že si K potřebuje připadat a působit na ostatní důležitě). 

Nasťa přijde po hodině za uč a něco jí podává, stojí blízko u sebe, obě se naklání nad tím, co drží Nasťa v ruce 

(působí to přátelsky, hodně intimně, mají společné tajemství, které je cenné a něco znamená), N „Paní učitelko, 

to jsem vám přivezla“, uč se naklání nad dárkem, něžně ho si ho bere, usmívá se a moc děkuje, uč „A kde že jste 

to byli?“, N už na odchodu říká „na kanárech“, očividně potěšena uč zájmem a celou situací.  Nasťa je mnohem 

urostlejší a působí vyspěleji, než ostatní holky (myslím, že je starší - v rozhovoru s uč). Yin přinese uč 

omluvenku, nejde ke stolu ze strany jako ostatní děti ale naklání se přes první lavici a stůl a podává uč žk. 

Nesměle se přitom usmívá (je neuvěřitelně něžná, nesmělá a milá, působí jako éterická víla). Uč se jí doptává, 

kde byla, jestli byli na dovolené, Y něco zamumlá, má tenoučký hlásek a já jí vůbec nerozumím, uč se usměje, 

podává jí zpátky žk a říká „Dobře“. 

První přestávka mezi dětmi, odhodlala jsem se zbořit všechny ledy, vcházím mezi děti, zastavuju se u hloučků, 

povídám si s nimi, samotné za mnou přicházejí (hlavně Kačka, Gába, Vojta K a Jirka, ale i další). Zjišťuju, že 

když přestanu řešit co a jak dětem říkat a úplně normálně se s nimi bavím (jako bych se bavila s kýmkoli jiným), 

má to neuvěřitelný úspěch. Za prvé se mezi nimi cítím uvolněně, můžu je lépe poznat, navazovat s nimi vztahy, 

na všechno se jich ptát.. Za druhé mají tento pocit zřejmě i děti (velkou roli v tom zřejmě hraje to, že jsem „velká 

atrakce“), tvoří okolo mě hloučky, překřikují se, bojují o každou vteřinu mojí pozornosti, neustále mi něco 

ukazují, vykládají, ptají se mě na něco, předhánějí se. Vůbec to nestíhám sledovat, neustále musím někoho 

odmítat, abych mohla poznat všchny děti a abych si stihla aspoň něco zaznamenat. 



2.HODINA 

Začíná hodina, uč šla dozadu otevřít okno, jde za ní Gába, kterou doprovází Karolína, G si v učebně 

jazyků něco zapomněla, uč jí dovoluje, aby si pro to zaběhla „Tak běž.“, Karolína kňourá a nadšeně prosí 

„Můžu jít s ní?“, uč „Ona to zvládne sama.“ Holky se chytí okolo pasu a žadoní „Prosíííím, prosííím.“, uč „ Tak 

běžte.“. Holky nadšeně odběhnou. Za chvíli jsou zpátky, uč „Našly jste?“, G „Nenašly.“ kroutí se u toho, usmívá 

se. Karolína jde důležitě za uč a na něco se jí ptá (tváří se u toho významně, mám pocit, jakoby s ní potřebovala 

probrat každou blbůstku). 

Uč diktuje, všichni potichu píšou. Filip hodně nahlas a drze (až nepříjemně) „Cože?!“. Uč „Vynechte si tři 

řádky.“ a diktuje dál. Stojí u lavice Daniela a trochu nepříjemně říká „Říkám tři řádky si vynechte, pak se v tom 

nikdo nevyzná.“. Adam si to komentuje nahlas „Ahaaa!“, Jakub taky, uč vždy reaguje „Pššššt.“. Viktor 

několikrát číslo opakuje a ujišťuje sám sebe, že slyšel správně. Kačka to taky komentuje „To je hrozný.“ (zřejmě 

má pocit, že taky musí něco řict,k protože sedí mezi klukama a přede mnou). Vojta T. se vzorně zeptá „Paní uč, 

mohla byste zopakovat ten poslední příklad?“.  David „Pí uč, a co se stane, když už to mám?“, Kačka „On už to 

má?“, uč „Tak to odevzdej.“. Hotovo mají: David, Jirka, Adam, Tomík, Vojta - seběhnou se u stolu uč. Až po 

čase odevzdávají holky, v naprostém klidu, do toho z lavice vyletí Viktor, běží, všechny předběhne, křičí a 

prudce zastaví u stolu, kam položí sešit, uč „No tak Viktore.“. Holky v klidu stojí okolo uč stolu. 

Uč „Narýsujeme si tři kružnice.“ Viktor si z toho dělá srandu „A vedle sebe, nad sebe, pod sebe nebo do sebe?“. 

Dál vše nahlas komentuje, šaškuje, uč si toho vůbec nevšímá. Viktor hledá v penálu kružítko, dělá prudké 

pohyby, naschvál to přehání, předvádí se, opět to komentuje „Ježi pí uč, mně se to všechno vysypalo, eeeh.“. Uč 

„Dane, jak to držíš kružítko?“. Jirka se zvedá a jde se na něco zeptat uč., stejně tak Jakub. Joan „Zlomky, to se 

učili.“ říká nahlas, ale nikdo si toho nevšímá. Ve třídě je ruch, Filip blbne, vystřihl si kružnice jako díry na oči, 

dává si papír před obličej a otáčí se do třídy a na mě. Volá „pančelko“ a ukazuje jí vystřižené kruhy, volá znovu, 

uč nereaguje. David „Pí uč, mně to okradlo o kružnici.“, chechtá se uč „Tak si jí musíš sebrat.“. Andrea „Pí uč, 

já jí mám úplně přesně.“, ukazuje kružnici, uč kývá. Uč „Adame“, A „Co?“, „Schovej ty kartičky.“. Yin jde za 

uč, má u ní svůj sešit. Filip nahlas řeší, kde je v učebnici ten příklad, zjišťuje, že má špatnou, nijak nedává 

najevo, že by se styděl (že by mu to bylo blbý), uč je trochu rázná. Kluci zlobí, blbnou, uč se je snaží uklidnit, 

vůbec neposlouchají, holky jsou hodné, v klidu sedí. Andrea s Kačkou se hlásí, zatímco kluci vůbec nevědí, na 

co se uč ptala. David dál blbne, i když už se třída relativně zklidní. Pořád mu něco padá, směje se tomu (asi to 

dělá naschvál), uč „Davide, ty se předvádíš teda.“, David se usmívá, ale nic neříká a sedá si. 

Uč vysvětluje zlomky, stojí u tabule, ptá se dětí, hlásí se jich hodně „Kájo“, K odpovídá snaživě a správně 

„Jedna polovina“. Uč „Co se dá rozkrojit na poloviny?“, Viktor okamžitě volá „Citrón“, v zápětí Adam 

„Hruštičky“, uč „Co?“, A „Hrušky“, Kačka „Citrón“, zarazí se „eee, to už jsme řikali, já jsem chtěla říct 

pomeranč.“ (je v rozpacích). Uč „Teď budeme čekat, až si Michal otevře učebnici.“. Děti pracují. Adam volá 

„Hotovo“, David opakuje „Hotovo“. Uč se na něco ptá „Barunko?“, B odpoví mile a snaživě. Uč „Jakub má 

trest. Filip má trest.“, Filip ublíženě „Prooooč?“. Andrea „Já jsem se chtěla zeptat..“, popisuje příklad, který uč 

vysvětlovala, snaží se ho pochopit, prá se na to, čemu nerozumí, říká „To je strašný.“, uč jí vše trpělivě 

vysvětluje. Tomík „Pančelko, mám to.“ a ukazuje sešit. Uč „Ještě ti chybí jeden.“. Jirka natahuje ruku a ukazuje 

sešit „Já už to mám.“, UČ „Ano“. Uč se ptá „Matějí“, M „Z osmi“, uč „Ano“ , M je rád, že odpověděl správně, 

radostně se pohupuje. Viktor něco komentuje, uč se ho snaží nasměrovat na výuku, chytá se. Uč se ptá, Jakubovi 

ihned vystřelí ruka, uč „Jakube“, J „Deset“ rychle a správně. Uč „Michalko“, M „Šest“ taky docela jistě, uč 

„Výborně“. Uč „Viktore, ty se dneska teda nějak předvádíš.“ (je jasné, že tím naráží na mojí přítomnost), Filip 

významně „No Viktoreeee.“ (jakoby říkal „i ty jeden proutníku...“). Uč „Filipe“. Uč „Kačko“, K „Devět“, hlásí 

se vždy okamžitě (odpovídá, jakoby to bylo jasný, trošku s opovržením v hlase „to je primitivní“). Uč se sklání 

nad Martinem „Tak co, rozumíš tomu?“, M se na ní otočí „Jo“ (nezní to úplně jistě, ale zřejmě by nepřiznal, že 

tomu nerozumí). Uč prochází dál mezi lavicemi, nakloní se nad Nasťou „Nasťenko a ty už to chápeš?“, N „Ne“, 

uč „A čemu na tom nerozumíš?“, uč jí látku vysvětluje, N se to snaží pochopit (vypadá, že je jí trochu trapně). 

Uč se zastaví u lavice přede mnou „Adame, rozumíte tomu?“, A něco zabrblá. 

Uč „Viktore, já jsem říkala, že to budete vybarvovat pěkně.“, Viktor se směje, „Tak to doma vybarvíš pořádně, 

za dú.“, Viktor se směje a zároveň kňourá (fňuká, předstírá, že brečí, je hroznej chudáček, že to za trest musí 

udělat doma), zvedá sešit a ukazuje Filipovi, jak to vybarvil, F se tomu směje. Jirka „Pani učitelko, já se taky 

vůbec nesnažim a čmárám“ (od Jirky to zní trochu legaračně, není typický rošťák – asi by jím chtěl být, naopak 

na mě působí jako milý, chytrý a komunikativní). Andrea „Pí uč, a kdo to ještě nevybarvil, můžeme to ještě 

vybarvit?“ říká to nadšeně (asi se chce zavděčit, ale možná jí to jenom baví), uč „Ano, máte ještě chvilku.“ Uč 

„David má hotovo, rozdá sešity.“, Filip a Vojta K se zvedají a volají, že mají taky hotovo, uč „On to zvládne 

sám.“, David říká jednomu z kluků „Já to zvládnu sám, víš, já jsem silák!“ a směje se (o Davidovi všichni včetně 

uč říkají, že je to třídní šašek, navykla jsem si ho také tak vnímat, většinou to ani jinak nejde, protože snad nikdy 



nemluví vážně, v tenhle moment jsem ale trochu zapochybovala – tohle alespoň trochu vážně znělo, otázka je, 

jestli ostatní Davida ještě někdy vážně berou, pokud ne, musí to pro něj být hodně těžké).  Uč stojí za svým 

stolem, soustředěně si něco rovná. Filip volá vyčítavě a ukřivděně „ Pí uč, vy jste se vůbec nekoukla na můůůj.“ 

(uč obcházela třídu a kontrolovala, jak si děti podle zadání vybarvují, nevím, jestli Filipa opravdu vynechala), uč 

nereaguje, možná Filipa vůbec neslyší, ve třídě je rušno. Viktor pořád blbne, uč jde k jeho lavici a trochu káravě 

říká „Máš zapsaný dú?“, Viktor si bere sešit, uč „Matěji a ty?“, Adam „A co mám dělat s tímhle?“ 

PŘESTÁVKA 

Ve třídě trávím jenom první část přestávky. Všechny holky až na Andreu odešly, je mi to divné a ptám se kluků 

„Kluci, kde jsou všechny holky?“, pár kluků přede mnou stojí v hloučku, jeden přes druhého říkají „ Ony chodí 

furt na záchod a poslouchají tam nějaký písničky.“, potom předvádějí, jak holky poslouchají a jak tancují, 

parodují to. 

3.HODINA 

Uč zkouší na známky, sedí za svým stolem, pokládá otázky, děti se hlásí a ona je vyvolává. Nejdřív jenom 

opakují, Karolína a Andrea vědí, kluci taky (Adam). Karolína mluví o Karlu IV., většinu věcí ví, uč se jí ale 

zeptá na něco, na co nezná odpověď, je z toho trochu nešťastná, odpoví Hana. Filip se hlásí „Můžu, pí uč?“, uč 

„Filipe“, odpoví správně.  Andrea jediná řekne to, co ostatní nenapadne, uč je ráda „Výborně“, doptává se jí, ona 

přemýšlivě odpovídá (je vidět, že o té věci uvažuje). Uč „…a byl to dobrý král nebo byl… Haničko“, H „Nebyl, 

byl rozmazlenej.“ Říká rázně a usmívá se, uč se tomu také směje. Uč „Co se stalo pak,. Adame“, A odpovídá, u 

toho dělá kraviny, houpe se, mluví legračním hlasem, nakonec říká „…to ho pozval ňááákej Zikmund na 

ňááákou Kostnici…“, uč „To nebyla ňáká Kostince, a kdy to bylo?“, A neví, odpovídají ostatní. 

Nastě se něco stalo s prstem (jenom škrábnutí), jde si to od uč nechat ošetřit. Uč Nastě jen tak mimochodem 

ošetřuje prst (obě stojí za učitelčiným stolem), mezitím mluví a dál vede hodinu, N nevystupuje nijak zvlášť 

ublíženě (dovedu si představit, že kdyby se to stalo jiným holkám, uč by je musela utěšovat a uklidňovat). 

 

2. Pozorování 

 
1.HODINA 

Vcházím do třídy se zvoněním, sedám si na své místo (poslední lavice, místo u uličky, za Adamem). Přijde ke 

mně Michal s taškou na zádech, je moc milý (roztomilý) a říká „To je škoda, já zrovna musim jít, to není fér.“ 

Usměju se na něj a uklidním ho, že přijdu zase v pondělí. Sotva si vyndám věci na lavici, vchází uč, stoupá si za 

svůj stůl a čeklá, až se děti uklidní. Adam ještě chodí po třídě a hledá botu „Kde je moje bota?“, celá třída na něj 

čeká, ale on jí hledá nedbale (lážo plážo), potácí se mezi lavicemi. Uč působí trochu napjatě, ale čeká a nic 

neříká. Adam botu našel (válela se mezi lavicemi) a sedá si. 

Uč dětem zadala práci. Uč „Matěji, začni. Přestaň svačit konečně.“, „Co jsem to říkala Andrejko?“, A „Já nevím, 

já vás neslyšela.“ Po chvíli se ozve nějaký zvuk (asi mobil), všichni vyčítavě „Andreo!“ Jasmína se přihlásí, uč 

„Jasmíno, co potřebuješ?“, J vážně a zároveň pobaveně volá „Já to řekla blbě.“, uč „Tak povídej.“, J opět trochu 

pobaveně (zní to legračně) a nahlas říká správnou odpověď, uč „Ano.“ Uč „Vojtí“, V odpovídá roztomile, uč 

„Ano, výborně.“ Filip s pohoršením v hlase volá „Ty jo, kdo má zase otevřenou tu skříňku?“, uč „Pššššt!“ Uč 

„Jirko“, J váhavě odpovídá „eeee, vstáváš, ty, druhá osoba?“, uč „Ano, výborně.“ Uč „Tohle cvičení si 

napíšeme.“, Joan, Adam a Filip skučí „Neee.“ Uč „Tak, kdo má sešit, začne psát cv. 45.“ Viktor jen tak do větru 

říká „Celé?“, kouká u toho do sešitu, uč ho slyšela a říká „Ano, celé.“ David si jde pro sešit do skříňky, všichni 

ostatní píšou, dělá u toho hluk, plácá o sebe sešitýma, sedne si zpátky na místo a říká provokativně „A to máme 

dělat celé samiii?“, uč ironicky odpovídá „Ano, sami, to už zvládnete.“ Filip „A jak to máme dělat?“ (přijde mi, 

jako by prostě potřeboval něco říct), uč mu to vysvětlí, F „Ahaaa, a co pak?“ Uč se mu po chvíli koukne přes 

rameno a opravuje ho, F provokativně „A jakto? Jak to vím?“, uč „Filipe a nepředváděj se.“, F „Já se 

nepředvádim, já to nechápu.“ (asi to vážně nechápu, ale jeho vystupování působí skoro permanentně 

provokativně), uč „Ale to už máš dávno chápat, to jsme dělali na začátku třetí třídy!“, Joan se směje, uč „Joane, 

to není k smíchu.“, některá z holek říká „To je spíš k pláči.“, uč „Ano, to je k pláči. To se na to asi budeš muset 

podívat doma, Filipe.“ Filip odvětí „My jedem na chatu.“, uč „Tak si to vezmeš s sebou.“, F se brání a říká „Já 

mám turnaj.“, uč „To už je na tobě, co je pro tebe důležitější.“, všichni „Turnaj.“ 



Kačka se otáčí na uč „Paní učitelko…“ a na něco se ptá, uč se k ní naklání, mile jí říká, že se přeci mají přihlásit, 

když něco chtějí, potom jí odpoví. Uč chodí mezi dětmi, kouká jim přes rameno, zastaví se u Karolíny a říkám 

„A co je kořen slova?“, Karolína neví, zaraženě mlčí (možná se ze sebe něco snaží vymáčknout, nejsem dost 

blízko), uč jí to vysvětluje. Potom se uč zastaví u Dana „Dane, dej si ten sešit rovně, ať nepíšeš ve vzduchu, 

šup.“, Dan si nechá sešit narovnat a nic neříká. Uč „Andrejka nemá uklizenou skříňku, o přestávce si jí uklidí.“, 

A na to nic neříká. Joan si nahlas komentuje, co dělá, nikdo si ho nevšímá, uč po chvíli s otázkou v hlase 

„Joane..?“, J „Ano?“ dodává pouze jako řečnickou otázku, zdá se, že ví, co tím uč myslela a ztiší se. Kačka „Už 

můžeme odevzdat?“, uč „Ano.“, K se dívá na uč a starostlivě a se zájmem říká „Pí uč, něco vám na krku 

prasklo.“,  uč „Neprasklo, to je řetízek.“ (učitelka se mi permanentně zdá nečitelná, trochu emočně plochá, 

působí mile a jemně, zároveň ale mluví skoro pořád stejně neutrálně, bez výraznějších emocí, bez prožitku, když 

se zlobí, zvýší hlas ale nikdy nekřičí – v porovnání s ostatními lidmi), K „Aha, a můžu vám to teda odevzdat?“, 

uč „Ano, Kačko, na stůl, jo.“ Neříká to protivně, ale nijak zvlášť nadšeně (opravdu je těžké popsat učitelčiny 

projevy). Uč se opře o Danovu lavici „Celé to cvičení, Dane, tak to můžeš dělat znovu.“, zůstává opřená o lavici, 

Dan má skloněnou hlavu a píše. Děti, které mají hotovo, odevzdávají, šeptem si povídají, naklánějí se k sobě, 

sesedávají si, uč je nechává. Adam si sedne na lavici (myslím že proto, aby si mohl povídat s holkama – Kačkou 

a Jasmínou), jinak je neslyší), uč říká vyčítavě „Adameee, na místo se posaď.“, ale polohlasem odmítavě 

odpovídá „Ne!“, ale sedá si. Uč „Kdo má hotovo, může si zapsat dú do úkolníčku.“ Adam „Ne.“, Andrea (jako 

jediná holka) zpruzené říká „Co to je za stranu? Neee.“ Filip „Obě dvě? 18 i 19?“, uč „Ano, ale je to jen 

doplňování.“, Andrea „Ahaaa, pí uč, jenom tohle a tohle?“ zvedá sešit a ukazuje, uč „Ano.“, Andrea zvedá sešit 

nad hlavu a volá „Jooo.“ Joan jde se sešitem dopředu za uč (stojí za svým stolem) a ptá se, kde je ten dú. Uč mu 

to vysvětluje, listuje jeho sešitem, po schíli Joan vepředu před celou třídou jásá, zvedá ruce nad hlavu a volá 

„Juchuuu, já už to mám doplněno.“, někdo se ptá „Jakto?“, uč „Protože má trošku jiný sešit.“ (Joan přišel do 

třídy asi před dvěma týdny, trochu obtížně se začleňuje – říkala to i učitelka, snaží se působit jako frajer, dělá o 

hodině vtípky, je trochu neposlušný, děti ho moc neberou, zřejmě hraje roli i jeho původ – myslím, že je 

z Ruska, Nejvíc si rozumí s Filipem – sedí blízko sebe a mají okolo jenom holky a Honzu.) 

Všechny děti pracují, Andrea si nahlas komentuje, co dělá, David něco říká, Adam „Co zas?“, neříká to se 

zájmem, spíš „z povinnosti“ (jako by měl potřebu zapojit se a nezůstat pozadu za žádným rušením). Kačka se 

nahlas ptá „Co je to pardál?“, Nasťa „Pivo.“, uč se usmívá „Ano, pardál je pivo.“, jde ke Kačce a říká „Ukaž, 

v jaké to máš souvislosti?“, kouká se do sešitu „Tak to je šelma, ne.“ Nasťa „Ale je to pivo, ne, pí uč?“, uč „Ano, 

to je, ale je to i šelma.“ Po chvíli David křičí „A co ej to pardáááál?“, uč (trochu ironicky?) říká „Před chvíli se 

na to ptala Kačka, třeba ti to vysvětlí.“, K zvedá hlavu od sešitu „To je takový zvířátko.“ Děti dál pracují, Gábina 

polohlasem (jen tak do větru?) „A pí uč, máme dělat i…“, Andrea „ty už to máš?“, G „Ne, ale už na to jdu.“, uč 

si něco rovná na stole, nevnímá. Esterka (cynicky?) „Pí uč, to máme dělat stranu 17, 18, 19…“, vyjmenovává 

strany (působí to jako by se ani neptala), uč „Ne, jen 17.“ Uč jde k Ester a říká (suše, bez emocí) „Ale jestli už to 

máš, můžeš si třeba dát do tašky úkolníček.“, navrhuje jí nějakou činnost. 

O hodině za mnou přijde Jasmína, Kačka a Adam (sedí všichni řadě přede mnou), Jasmína „Můžu se podívat?“ 

ukazuje na zasedací pořádek, který leží na lavici vedle sešitu s poznámkami. Ukazuji jim zasedací pořádek (který 

mi napsala učitelka, já jsem si tam velkým tiskacím písmem pro lepší orientaci napsala křestní jména, uč napsala 

všechna jména v základním tvaru, já si některá zkrátila do zdrobnělin), Adam „A kde jsem já? Jo tady.“, Kačka 

„A já tady, Jo, jsem Kačka!“, Jasmína „Ale já jsem všude Jasmína.“, K „Mně pani učitelka říká někdy Káčo a to 

nemám ráda.“, já se povzbudivě kouknu na Jasmínu a říkám „Tak vidíš.“, J posmutněle a vyčítavě odvětí „Ale 

mně všichni říkaj jenom Jasmíno.“,  K chlácholivě „Já ti říkám Jasmínčo.“, J pořád posmutněle „No ty jo…“, 

K se na mě podívá „tak jí tam napište Jasmínča.“, usměju se na Jasmínu a říkám „Tak já ti tam napíšu Jasmí, 

jo?“ (vzpomněla jsem si, že na ní tak Kačka jednou volala), J kývne a usměje se, má radost. 

Děti hrají íčka (stojí okolo třídy). Po druhém slově se Jasmína otáčí na uč „Ale to jsme teď dělali.“ (mluví úplně 

spontánně, nijak provokativně ani podbízivě), uč „No právě, aspoň to budete mít procvičené, To jsem zvědavá, 

kdo bude dělat chyby.“ David se několikrát za sebou pisklavým hláskem ptá „A pí uč, budeme za to mít 

známky? Budeme za to mít známky?“, uč se k němu po chvíli otáčí a nevzrušeně mu odpovídá. Andrea s Kačkou 

stojí u interaktivní tabule, uprostřed hry Andrea volá „Pí uč, ono tam něco je.“, a ukazuje na tabuli. Uč se se 

zájmem ptá (potěšeně, že je Andrea pozorná) „je to počmáraný, Andrejko?“, A potěšeně odpovídá „jsou tam 

červený flíčky.“, uč „To jsou ty vaše barvy.“ Kačka se snaží zapojit, mezitím co uč mluví s Andreou, se naklání 

nad tabulí a něco říká, nikdo na to nereaguje. Hraje se dál, uč čte větu „Kozy byly naloženy pytli.“, (spoustu dětí 

už vypadlo ze hry, včetně Adama, který sedí na lavici u Viktora) Viktor má záchvat smíchu, pořád dokola 

opakuje Adamovi „Kozy byly naloženy pytli.“ (nejsem si jistá, jestli to Adam chápe a taky se směje, ani jestli se 

Viktor směje dvojsmyslu nebo prostě jen podivné větě). 

  



PŘESTÁVKA 

Po skončení hodiny za mnou dozadu přijde učitelka, na něčem se domlouváme, stojíme vzadu u mé lavice. Filip 

celou dobu klečí u našich nohou a dělá pejska (jakoby chtěl pohladit), já jsem z toho nesvá, uč ho ignoruje. 

Jasmína s Kačkou hrajou o přestávce jako jediné z holek hru s klukama na koberci. Lezou po čtyřech, pošťuchují 

se, perou se, často se dostávají do hodně intimních pozic – válí se po sobě nebo jeden druhého drží. Adam drží 

zezadu Jasmínu pod paží, na nohách jí leží Vojta T. Jasmína se směje. Po chvíli Adam leží na zádech a Jasmína 

na něm obkročmo sedí, Adam zvedá ruce nad hlavu a něco volá. Adam se pere s Kačkou, Vojta T. táhne za ruce 

Jasmínu, když se na ní podívám, začne se smát a ječet. Když si toho všimne Adam, nechá Kačku a leze 

k Jasmíně. Jasmína po chvíli volá „Aaaaau, tys mi málem zlomil nohu.“, ví, že je pozoruju, předvádí se, snaží se 

na sebe upozornit.  Mezitím Vojta T.  a Kačka drží Adama, ten se vzpouzí. Filip drží Jasmínu, Jakub jí něco dělá, 

Jasmína se naštve a kope Filipa. 

Přijde ke mně Kačka a ptá se „A co píšete?“, odpovídám „Co děláte, říkate, co hrajete, co se vám líbí a co ne…“, 

K „Jasmí, radši nic neřikej, pani učitelka si to všechno píše.“ Uklidňuju je, říkám jim, že jen chci vědět, co mají 

rádi a co ne a jak to dneska vypadá ve škole. K „A na co?“, já abych věděla, jaký jsou dneska děti a jaký je to ve 

škole. Nemusíte se bát, to nikdo neuvidí.“, J „Ani paní učitelka?“, já „Ani ta ne, nikdo.“, J „Tak to jo, tak o 

přestávce to vypadá takhle…“ a vrhá se zpátky na koberec. Kačka zůstává u mojí lavice, přidává se Nasťa a 

Míša (s tou jsem se ještě nebavila), K si všimne bužírek na mojí lavici „Jeeee, vy budete plést bužírky?“, já 

„Jo.“, K „A vy to umíte?“, já „Ne, ale vy mě to naučíte. Pletla jsem je když jsem byla menší, ale už si to moc 

nepamatuju.“, K „Já vás to naučim!“, Nasťa „Ne, já!“, já „Ale já už to slíbila Viktorce. Ale vy mě taky můžete 

učit, každá mě můžete naučit něco jinýho.“, N „tak já vás naučim náramek.“, K trochu zklamaně „Hm, tak já 

kolečko.“ Přijde Jasmína „A máte tam i Kačku?“, já „No jasně, mám tam všechny.“, J „Aha, takže i ty, co nejsou 

na koberci?“, já „No jasně.“, J „Aha“ a odchází s úlevou na koberec. 

Na konci přestávky se děti vracejí do lavic, přede mnou si na svoje místo sedne Kačka, otočí se na mě a říká „Pí 

uč, podívejte, co mi udělal iron man.“ a ukazuje mi ruku. Já „A kdo to je?“, K „Jakub“, já „A proč zrovna 

Jakub?“, K „Protože iron man je nějakej superhrdina a je to kluk.“, já „A proč to není třeba Adam nebo Joan?“ 

(taky byli na koberci), K „Protože Jakub chtěl taky hrát a neměl postavu.“, já „Aha, a co hrajete?“, K „No, že 

kluci jsou jako vetřelci a my chráníme planetu.“, přidá se Jasmína „Jakože my jsme mimina a kluci nás 

napadaj.“, K „Jo, a my jsme vyhráli!“, Adam „Ne, my jsme vyhráli!“Adam jde za Viktorem a ptá se ho „A chceš 

bejt s náma nebo s holkama?, chvíli spolu mluví, dohadujou se a plánujou, jak budou hrát. Potom jde Adam za 

Jakubem a oznamuje mu „Jakube, budeš s holkama.“ Ptám se Adama „Proč?“, A mě neslyšel, odpoví mi Kačka 

„Protože chtěl hrát a nebylo pro něj místo.“ Když zachytím Adamův pohled, prám se znovu „A proč bude Jakub 

s holkama?“, A „Protože je to lama.“, já „Ale nene.“, Kačka „To říká o všech, celá třída je lama.“, já se dívám na 

Adama a trošku provokativně říkám „Keci, prdy.“, A se usmívá „Jojo, všichni jsou lamy.“, já „Sám seš lama, 

Adame.“, A „Všichni jsou lamy a já jsem borec.“ 

2.HODINA 

Adam provokuje a říká „Jeee, chudáček Jasmínka, protože jí skolim.“ (mluví o hře na koberci), Jasmína „Tssss.“ 

Uč „Na konci hodiny si rozdáme fotky.“ Jasmína „Já tam budu vypadat jako blbec.“   

Uč zkouší na známky. Matěj odpovídá nejistě, ale nějak to dá dohromady. Adam odpovídá sebejistě, ale krátce. 

Uč „Chci to trochu podrobněji.“ Jasmína (celou dobu se hlásila) dlouze odpovídá, vše vysvětluje a mezi věty 

vkládá „já nevim/nějak/no prostě“. Uč to opět nestačí, chce to pořádně vysvětlit, vyvolá Nasťu. Filip se zlobí, že 

ho uč nevyvolala, uč „Když na mě křičíš Filipe, tak tě nevyvolám.“ Nasťa odpoví správně, ale pořád opakuje to 

samé, jako ostatní děti, uč „To už jsme slyšeli.“ Uč vyvolá Míšu, ta se doposud neprosazovala, přitom odpoví 

správně (mluví jako „hodná žačka“), uč „Ano, výborně, to jsem chtěla slyšet.“ 

Uč „Tak, Karolínko, začni číst.“ K čte krásně, plynule, snaživě a s přednesem, má milý holčičkovský hlas, jemný 

a něžný. Uč spokojeně přitaká „Esterko pokračuj.“ Ester čte také hezky, ale ne tak vzorně jako Karolína (a nemá 

tak roztomilý a příjemný hlas), hlas má trochu hlubší a (vždycky) zní, jako když má rýmu. Ester čte, všichni jsou 

potichu a koukají se do učebnic, celou dobu se hlásí Adam, Míša a Vojta T. Uč opět spokojeně přitaká a potom 

řekne „Michalko.“ 

Uč promítá obrázky a fotky zbraní z doby husitské, holky si zbraně pečlivě vymalovávají do sešitu, kluci si 

zbraně také malují, ale zároveň hlasitě to komentují, hlavně Joan a Filip „Ty jo, ta je hustá!“, dělají bojovné 

zvuky a předvádějí, jak by se zbraněmí bojovali. Uč: „To je samostříl.“, Michal se předvádí, dělá si z toho 

srandu „Ty jo, to jako střílí samo, jak to je hustý!“, uč trošku pohoršeně „Ne, Michale, to nestřílí samo, to se 

musí natáhnout.“ Kačka se na mě (už poněkolikáté za dny strávené ve třídě) otáčí „A už nám to přečtete, co tam 



je?“, já „Já vám to nikdy nebudu číst, já vám jen řeknu, co si píšu a už jsem vám to říkala, tak zas o přestávce, 

jo?“ Adam se kouká do mých poznámek a říká „Něco nekonkrétního.“Uč pouští na youtube husitský chorál, 

dohraje, Filip: „Pusťte tam něco srandovního.“, Nasťa: „Jooo!“ Uč hledá Jiřího z Poděbrad, Nasťa: „Jooo, to 

první, lovci mamutů.“, uč ji okřikuje „Nasťo!“ David říká jen tak do éteru „Já jsem lovec Nastěnek!“ 

PŘESTÁVKA 

Jirka za mnou sám přijde , když si píšu poznámky, položí přede mě knížku a oprvadu mile a kamarádsky 

(šikovně komunikuje) říká „Já tady mám takovou knížku, ta je o vědě, tam jsou všechny experimenty.“, řeknu 

mu, že to je super a že se za ním přijdu podívat, aby mi ji ukázal, až to dopíšu. (Už se k tomu nedostanu, což mě 

kvůli jirkovi mrzí.) 

Chodím po třídě, všimnu si Karolíny a Ester, se kterými jsem se ještě neskamarádila, jsou uzavřené, stydlivé, 

chodí pořád spolu. Eseter za mnou občas přijde sama, ale Karolína nikdy. Přijdu k nim a se zájmem říkám „Jé, 

holky, vy máte bužírky? A co děláte?“, ukazují mi náramky, K je očividně potěšena, že se může pochlubit, 

trochu zastíní Ester, ta přinese všechny svoje bužírky, protože K chybí jedna barva (poprosila jí, aby jí jednu 

dala). Já: „Taky jsem dělala bužírky, ale to už je dlouho, ale ještě je mám doma. Mohla bych plést s váma, ale 

teď tu žádný nemám“. Slyší to Jirka, přiběhne a upřímně a se zájmem (kouká se mi přímo do čoí) říká „Chcete? 

Já mám, já vám dám!“, nabízí mi bužírky, beru si dvě, ptám se, jestli taky plete „No, já to moc neumim, holky 

mi to vždycky začnou a já to dopletu.“ a ukazuje mi rozdělanou buřírku, která mu visí u pasu na klíčích. Já „A 

ještě nějaký kluci pletou bužírky?“, J „Já nevím, já žádný neznám, asi ne.“ Mezitím přijde Vikroka, s tou jsem se 

ještě nebavila. Stojí a poslouchá, otočím se na ní „Taky se mnou bude plést?“, V „Já bych chtěla, ale nemám 

bužírky.“, já „Jirka ti určitě taky dá.“, V říká sebejistě „Tak já se ho jdu zeptat.“, Jirka dá ochotně i Viktorce, tak 

mu říkám, že je moc hodný. Řeknu V, že jdu na záchod a že až přijdu, budeme plést, potom si ale musím něco 

zapsat a sedám si do lavice. Po nějaké době za mnou Viktorka přijde „Tak já vás to naučim, podívejte, mám 

úplně stejný barvy jako vy.“ hrozně se snaží, já si ale potřebuju něco dopsat, nerada jí odmítám, ale řeknu jí, že 

za ní přijdu, až to dodělám. 

Bára s Yin se se mnou skoro nebavily, ale občas přijdou, když je okolo mě hloučej, očividně stojí o kontakt, ale 

nevědí si rady, pořád jen mlčí a když si jich zrovna nevšímám trochu zklamaně odcházejí. Jdu tedy o přestávce 

za nimi a snažim se se s nimi sblížit. Připravují se na hodinu výtvarky, nic neříkají, ale Y drží barevný igelit a 

Bára ji postrkuje tak, abych si ho všimla. Má hezký kytičkovaný vzorek, pochválím ho a ptámse, na co ho 

potřebují. Snažím se navázat rozhovor, ptám se, co malují,  jestli mi ukáží svoje obrázky atd. Odpovídají hodně 

váhavě a stydlivě, strašně potichu, skoro je nesylšim, často se musím ptát „Cože?“ 

Ostatní (většina dětí) za mnou chodí sami, ukazují mi obrázky, navazují kontakt sami od sebe, kromě Míši, 

Karolíny, Esterky a Hanky. Ester se občas přidá k ostatním, vyjímečně přijde sama. Míša přisla sama, jen když 

viděla, že se bavím s Andrejkou. Karolína opravdu nikdy sama nepřišla. Andrejka se na mě často usmívá, je 

vidět, že mi něco chce říct, ale že neví, jak na to. Hanka, ta většinou zůstává úplně mimo ostatní děti (je taková 

samotářka, ale nezdá se, že by jí to nějak trápilo), nikdy nepřišla sama, ani když u mě už byli ostatní. Z kluků 

nikdy nepřišel Daniel, ještě jsem s ním vůbec nemluvila. Martin se se mnou nebaví, motá se okolo, ale do 

skupinky kolem mě se nikdy nepřidá. David mě často provokuje ( opakuje „Dobrý den!“ pořád dokola), 

normální rozhovor se s ním moc vést nedá, neustále křičí, směje se, dělá kraviny, nic nebere vážně. Jakub jde do 

kontaktu sám, ale jedině když je u mě nějaký jiný kluk. Tomík přichází vyjímečně. Viktor trochu „v odporu“, 

baví se, snaží se upoutat pozornost, ale zatímco ostatní se mi snaží zavděčit, Viktor na sebe neustále strhává 

pozornost, ale zároveň se vůči mně vymezuje. Otázka je, jestli to nedělá proto, že nechce otevřeně přiznat, že má 

zájem (potřebuje bejt frajer). 

 

3. Pozorování  

 
PŘESTÁVKA 

Děti mají jazyky, čekám na ně v prázdné třídě než se vrátí. Viktoka za mnou hned přijde na koberec a ukazuje mi 

kartičky z alberta, je hodně extrovertní. Jakub vběhne s nějakým klukem do třídy, ten říká „Hele, už je tu zase.“, 

J „Jeeee...“ (jakože „to je vopruz“). Jasmí jde okolo mě a říká „Ahoj.“ (jako bych byla nějaká kamarádka). 

Potom si vedle mě ukládá věci do skřínky Kačka, říkám: „Ahoj Kačko.“, K „Ahoj.“, chvíli si s ní povídám. 

Potom vběhne do třídy hlouček kluků, všichni křičí posměváčsky „Janička, Janička...“ Filip si mě všimne, jde za 

mnou na koberec „Vy jste tu zas?“, prohodí se mnou pár slov, pak se nadšeně otáčí a odbíhá, přes rameno ne mě 



ještě volá „Honza je Janička“, já „Proč?“, F „Protože na jedné fotce vypadá jako holka.“, já „Na jaký?“ Vedle 

mě má skřínku Nasťa, jde si pro něco a zdraví mě jako kamarádku „Ahoj.“, povídám si s ní a ptám se, proč kluci 

řvou na Honzu „Janičko“, N „Protože na jedný fotce vypadá jako holka“, říkám „Ukažte mi tu fotku. Máte ji?“ 

Filip naprosto konsternovaně „Jo! Jo! Nasťo, ty ji máš, můžu ji ukázat?“, N „Jo“, F mi přinese fotku, směje se a 

ukazuje na Honzu „Má dlouhý vlasy, vypadá jako Janička, haha!“ Sedne si ke mně Gába, podívá si se mnou, já 

se podivuji (kluci strašně křičí, perou se, dělají si srandu z Honzy), říkám „Co to ty klucí dělaj?“, Gába „Perou 

se.“, já „A to je normální?“, G „Tady asi jo.“, Já „Proč řikaj Honzovi Janičko?“, G ukazuje fotku „Protože tam 

má dlouhý vlasy, vypadá jako holčička.“, já „Ale nene, Adam má taky dlouhý vlasy.“, G „Ale ne tak, je to prostě 

divný.“ 

Na konci přestávky se bavím s Honzou, já „Víš, co klukům nedošlo? Víš, kdo má dlouhý vlasy a je fakt hustej?“, 

Honza nezaujatě „Ne.“, já „Jack Sparrow“, Honza „Hm.“, já „Ten je dobrej, ne?“, H „No jo, ale ty vlasy sou 

hrozný.“, já „Ty sou právě super s těma dredama a tím kloboukem.“, H „No jo.“, já „Já to řeknu klukům.“, H 

„Ale oni to nepochopěj, ty sou blbý.“, já „Já jim to vysvětlim.“, H „To ne.“ 

Jdu si sednout a potkám Jirku, protože je hrozně milý a komunikativní, říkám „Hele, to je hloupý, jak se smějete 

tomu Honzovi.“, Jirka „Já vim, já se mu nesměju.“, usměju se na něj, J „To dělaj ostatní.“, já „Tak to je fajn, že 

to něděláš.“ 

1.HODINA 

Vchází uč „Vy jste si nevšimli, že je hodina? Tak já vám řeknu známky.“,  Filip zařve, uč „Filipe, jdi za dveře.“, 

F nesouhlasně bručí a odchází. Uč „Známky nedopadly vůbec dobře, jaktože jste se na to nekoukli? Kačka 

jednička bez chyby.“, všichni tleskají, Kačka se strašně raduje, jásá a rozesmátě si jde pro sešit. Uč „Jedničku má 

Martin (potlesk), Matěj (potlesk, Honza: „Hezky, Matěji!“), Vojta K. (potlesk).“ Potom dvojky... uč „Jasmína 

dvojka s vykřičníkem“,j „Jupí, já mám 2!“ Uč „Andrejka dvojka s vykřičníkem.“ Mezitim uč říká, že Kačka a 

Jasmína vedle sebe nemají sedět a ať se K vymění s Matějem, J něco namítá, uč: „Já jsem to takhle řekla, 

Jasmíno.“, přesednou si. Trojky... uč „Filip tři.“, F „Juchuuu.“ (nahlas, ale trochu se zklamáním, pateticky). 

Čtyřky... uč „Gábina čtyři.“, G nic neříká a bere si sešit. 

Uč „Rozdejte si sešity, zopakujeme si násobení.“, ve třídě je rušno. Kačka se na mě otáčí „Víte, mně se to moc 

často nestává, že bych měla nejlepší práci.“, já „Ale nene...“, K „Možná ve druhý nebo třetí třídě, ale ve čtvrtý 

tolik ne.“ pochválim ji a řeknu, aby te%d dávala pozor. Uč je rozzlobená, že povídají a že neuměli látku v 

písemce, i když o tom věděli „Teď budeme procvičovat, když to neumíte.“, Filip říká do prázdna „Čtyřka není 

tak špatná“, uč „Tak já ti ji dám na vysvědčení, Filipe.“ 

Uč „K tabuli půjde počítat...“, polovina dětí pištíí a hlásí se, mezi prvními byl Michal, uč „Michal.“ 

Michal počítá, má nahlas říkat, jak postupuje, říká to s nadsázkou, jako že „je to přece jasný“, uč „Co to je za 

číslo?“, M „To má být dvojka.“, uč „Tak proč je to trojka?“, M „No jo.“, maže a přepisuje. Uč „Tak, přečti nám 

výsledek.“, M přečte dlouhé číslo, uč „ano“, M jde si sednout. Uč: „Na tabuli napíšu pět příkladů, budete je 

počítat na známky, teď jsme si zopakovali, jak se to dělá.“, uč píše „Pšt, Michale, nebav se.“, David na to 

pobaveně reaguje, říká něco jako „Drž pusu se říká.“ a usmívá se, uč se na něj pohoršeně otáčí „Pššš.“ Děti 

počítají, uč si píše známky z testu „Matěji, tys měl 1?“, M „Jo.“ Uč „Vojto, tys to měl celé špatně, ty bys měl 

doma trénovat a nejsi sám.“, Jirka s úsměvem dodává „Já taky.“ Uč „Tomíku, ty nemáš pravítko na podtrhávání? 

Podívej se, jak vypadá ten sešit.“ David se posouvá na židli, tak hlasitě, že bouchá o zem, uč „Davideee.“, D 

omluvně „Se posouvám.“, uč „Podívej se, jaký máš na té lavici nepořádek.“ Uč napomíná Nasťu „Nasťo!“,  N 

„Nooo?“ (nezní to nijak provinile, jen tázavě), uč „Ty už to máš hotový?“, N se sklání zpátky nad sešit. Uč 

obchází lavice a podepisuje ŽK „Dane, tašku si pověs.“ David neustále provokuje, všechno paroduje, dělá 

šaškárny, uč pokaždé „Pšššt.“ nebo „Davide!“ Filip na druhé straně třídy také dělá blbosti a pořád na sebe 

upozorňuje, ale toho si právě teď uč nevšímá, je na straně u Davida. Michal se otáčí na Davida a nahlas se 

chechtá, uč „Michale!“, M pokračuje, uč důrazně „Michale!“, M drze „Co?“, uč „Máš hotovo?“, M „Ne.“, uč 

„Tak že si vůbec dovoluješ se bavit.“, M „Já se jenom směju.“, David se tomu nahlas zasměje, uč „Davide.“, D 

něco provokativně prohodí, uč „Kluci, asi vám to napíšu do ŽK, rušíte ostatní.“ Trochu se zklidní. Uč je u Nasti 

a Filipa, Michal zase zlobí, uč „Michaleee!“, M „Ale on opisuje.“, směje se a postrkuje Jirku. Uč „Martineee!“, 

Dan se k němu otáčel a mluvil s ním, uč „Daniel nemá hotovo, má vypočítané dva příklady.“, D se otáčí zpátky. 

David volá jako papoušek „Já taky, já taky.“, uč: „Ty se nemáš čím chlubit!“, David rozesmátě „Já vím.“ Uč 

„Pšššt, tak dokončujte příklady.“, Filip se chytá za hlavu „Do hnoje.“ (očividně chce, aby si ho ostatní všimli), 

uč na to nereaguje. Uč se sklání k Danovi „Tak Dane, jak? Ty chceš, abych ti dala čtyřku? Já ti ji klidně dám na 

vysvědčení.“ Potom jde napsat známku Filipovi, ten popadne ŽK a schovává ji, uč: „Dej mi ten sešit.“ F 

rezignovaně pokládá ŽK na stůl, mračí se a zůstává k uč zády. Andrea se důrazně, trochu drze ptá „Co je to 



vypočítej?“, uč „To je DÚ, Andrejko.“, A „Ale co je to vypočítej?“, uč „To máš vypočítat.“ Uč rozzlobeně 

„Ššššš.“, ale nepomohlo to, uč „Jasmíno!“, J reaguje úplně v pohodě (jakoby nedělala nic špatného) „Ano?“, uč 

„Zavřete ty pusy!“ 

PŘESTÁVKA 

Karolína s Ester stojí za učitelčiným stolem, něco dělají s papírem, jdu k nim a ptám se, co dělají. Vysvětlují mi, 

že mají nějaký úkol na výtvarku, řeší, jak ho každá provede. Úkol není na dnešek, holky působí velice snaživě, 

nevšimla jsem si, že by si ostatní děti o úkolu povídaly, rozhodně ne tak okatě - K a E si jdou stoupnout za 

učitelčin stůl.  

Všimnu si Hanky, sedí sama na lavici, působí zamyšleně (už dříve jsem si všimla, že je samotářská). Když jsem 

jí oslovovala, čekala jsem, že bude reagovat odtažitě, nejistě (když se tolik nezaúojuje mezi ostatní děti). Hanka 

naopak působí jistě, klidně, je moc milá a otevřená, povídá mi, co dělala o víkendu. 

K, J a Nasťa sedí na lavici, povídají si, přiběhne za mnou rozjuchaná J „a jak se jmenuješ?“, „Natálie“, vrací se k 

holkám a volá „Natálka!“ sedám si k holkám, v ruce třídní fotku, K: „Vy máte svoji fotku?“ Přisednu si 

k holkám, povídáme si nad třídní fotkou, K a J si začnou ztěžovat, že na fotce vypadají blbě, po chvílí se stočí 

řeč na Andreu, holky prohlásí, že jí to na fotce moc neluší, že si měla rozpustit (nebo naopak stáhnout do 

culíku?) vlasy, to že jí sluší mnohem víc. 

Na lavici u okna a koberci sedí Nasťa s Kačkou, jdu za nimi, po chvíli přijde Gába, nakonec přijuchá Jasmína. 

Povídáme si o kamarádství, N, K a J říkají, že se nejvíc kamarádí spolu, ale že J bohužel nechodí do družiny, 

takže se s ní vídají míň. Ptám se jich na Karolínu, odpovídají, že si vždycky  najde jednu kamarádku a s nikým 

jiným se nebaví. 

2.HODINA 

Hlásí se K „Kačko, co je?“ „Pí uč, můžete otevří oko?“ „Ano, můžeš ho otevřít sama“ 

Uč „K tabuli na zkoušení půjdou tři lidé, podle data: Vojta T., Filip, Gábina.“ Joan ze zadu volá a vysmívá se 

„Dáma jde první!“ Kluci stojí poblíž uč stolu, vedle sebe, opírají se zády o tabuli, Gába stojí dál, bokem k tabuli, 

čelem k uč, hraje si s křídama, často se otáčí čelem k tabuli, promýšlí si zadání, zatímco Vojta je zkoušený. Vojta 

muví, snaží se pořád něco říkat, i když to neví přesně, dívá se střídavě na uč a do třídy,  rukou si podpířá bradu a 

usilovně přemýšlí, uč mu pomáhá, V mluví, ale nezná látku přesně, uč „Vojto, učil ses?“, V „No, moc ne.“ 

Všichni se hláší a chtějí odpovídat, Uč „Honzo.“ Vojta se ke konci chytí líp a už odpovídá správně (V mluvil 

potichu, pokorně, snažil se). Filip je zkoušený, nestojí tak blížko uč jako V, mluví nahlas a vše paroduje, šišlá, 

blbne, říká hlouposti, všichni se smějí „Byl holej..., byl bez toho oka…, přišel o něj v nějaký bitvě...“, uč „V 

jaký?“, F „No to bych taky rád věděl.“, uč „Filipe, jdi si sednout, napsala jsem ti poznámku za nevhodné chování 

v hodině.“ Filip se směje a šaškuje, jde si sednout. Místo něj jde k tabuli Andrejka, A „Můžu začít od začátku?“ 

Snaží se, ale obča neví, uč ji doplňuje (vidí, že se snaží). Filip „No a jí to poradíte!“, uč „Protože nedělá blbosti 

jako ty!“, F se houpe na židli a říká „To není fér!“ Andrea neví, uč „Esterko.“, E potichu kuňká, uč „Vy to máte 

pomotaný, dyť už jsme si to říkali tolikrát.“, uč „Katko.“, K mluví nahlas a je si jistá, řekne správně to, v čem 

měli ostatní zmatek, uč „Výborně.“ Potom K řekně něco špatně, Uč ji opraví, K se snaží pokračovat v odpovědi, 

ale zasekne se. Uč „Karolínko.“, K vzorně odpoví, uč „Správně.“Uč se doptává dětí, vždyť to víte, říkali jsme si 

to, uč „Jasmíno.“, J přátelsky a otevřeně mluví, moc hezky, přirozeně, uč ji přeruší, pochválí. „Tak Michalko.“, 

M neví. Uč „Tak Daniel toho určtiě hodně ví.“, Dan ospovídá, brblá si pod vousy, uč „Nahlas, já tě vůbec 

neslyší.“, D malinko  zvyší hlas, ale vůbec mu není rozumět. Uč „Haničko.“, H odpoví správně, uč „Výborně.“ 

Učitelčina pozornost se vrací ke G, „Gábino, Jiří z Poděbrad.“, G něco zamumlá, uč „Učila ses?“, G „Ne.“, uč 

„Tak žákovskou.“, G zklamaně odchází. UČ: „Kájo.“ Ta odpovídá krásně, s intonací, snaživě, holčičím hláskem, 

vzorně to umí (šprtka), mezitím stojí G stydlivě u učitelčina stolu, založené ruce, uč jí píše špatnou známku. Uč 

potěšeně říká „Karolínko, dej mi žákovskou knížku, jo?“  Uč „Tak kdo bude pokračovat po Karolínce, Joane?“ , 

J mluví nahlas, sebevědomě, vypadá to, že tomu rozumí (mluví mnohem vyspěleji, než ostatní děti). Uč Ano, ale 

ještě dokonči toho Jiřího z Poděbrad.“, uč vidí, že už to Joan na konci motá, tak ho opraví a říká to za něj, on se 

snaží ji doplňovat, ale mluví mimo téma, ona: „Prosímtě, nepleť to, nech mě to dopovídat. To už říkala 

Karolínka.“ 

UČ: „Dnes si řeknemě něco o Rudolfovi, Jasmíno, začni číst.“, J čte nahlas, s nadšením, energicky, s hezkým 

přednesem, uč po chvíli zopakuje a vysvětlí, co přečetla, J nadšeně „Můžu ještě číst?“ Skočila uč do řeči, ta to v 

klidu dopovídá. Uč „Esterko.“, E čte, víc mumlá, zasekává se, potichu kuňká. Uč „Tak Matěji a pořádně nahlas, 

aby to bylo slyšet.“, M čte hezky nahlas a pozorně, vůbec nešaškuje jako ostatní kluci, ani náznak ironie, uč 

„Ano, Daniel pokračuje.“ D čte taky hezky, ale je asi nejistý, čte mnohem potišeji, uč ho nechá číst mnohem 



kratší dobu. Uč „Haničko.“, H čte moc hezky, trochu roztomile, ale nahlas, sebevědomě a trochu zapáleně. Uč 

„Tak a o Golemovi nám přečte Karolínka.“, K čte jako vzorňačka, snaživka, citlivě, mile, středně hlasitě. 

Uč vykládá látku, celou dobu se hlásí Tomík „Pani učitelko“, ona ale pokračuje, T to znovu zkouší, uč to ale to 

chce dokončit. Když se uč ve výkladu dostane k první veřejné pitvě, kluci se začnou ozývat. Michal „A oni měli 

nějakou mrtvolu, nebo někoho zabili?“, uč „Mrtvolu.“, M se otáčí na Míšu „Vidíš, měli mrtvolu.“ Uč dál 

vykládá, Viktor: „To je i film.“, uč „Ano, to je i film.“ Uč něco rozdává, podává Míše dva papíry „Michalko, 

podej to i Davidovi.“, M si papíry bere, nic neříká. Všichni začínají stříhat, Jirka nemá nůžky a motá se za stolem 

uč, která mu řekla, že mu nůžky půjčí. J je nemůže najít (je roztomilý). Uč ukazuje na hrníček „Tady jsou“, J si 

bere nůžky a jde stříhat. Honza se zvedá a jde za uč „Paní učitelko...“ (má vysoko kalhoty a do nich zastrčené 

třičko, všichni ostatní kluci, až na pár vyjímek, ho mají vystrčené). Holky, když o hodině chodí po třídě, jsou v 

klidu a potichu, většina z nich zůstává v lavicích až na Jasmínku, ta běhá, poskakuje, je živá a veselá. Právě 

jediná jako jediná z holek stojí Andrea, ta poskakuje na místě. Jinak po třídě chodí jen kluci, věšina běhá nebo 

alespoň dělá opičky (mávají rukama, dělají obličeje atd.). Ve třídě je teď volnější režim, protože si všichni 

vystřihují. F „Pí uč.“, uč „Filipe, co potřebuješ?“, F jí to vysvětluje. 

Děti se dívají na video, všichni jsou ticho, zaujati filmem, líbí se jim. Často se smějí, kluci to sem tam komentují 

(Filip, Jakub, Joan). Všichni v prvních lavicích (kromě Dana) sedí na lavicích, aby lépe viděli, po čase si na ni 

sedá i Míša. 

PŘESTÁVKA 

Gába píše na tabuli barevnými křídami a hezkým písmem to, co uč na konci hodiny řekla, že si mají připravit na 

další hodinu. Stojím vedle ní, Gábina se mě otočí a utrápeně říká „A nevíte, co mám dělat, když nemám 

nůžky?“, já „To neva, můžeš si půjčit třeba od pí uč, ta má jedny v hrníčku na stole.“, G0 „To ne, ona se bude 

zlobit.“, já „Ale nebude, to se snate, že něco nemáš, Kačka zasae nemá kružítko.“, G „Ale to máme mít jen v 

pátek, jenže nůžky máme mít každý den.“, já „Neboj se, nic se neděje, tak se omluvíš.“, G „Jenže já už dneska 

dostala čtyřku a pětku.“, já „To nevadí.“, G „Ale mojí mámě to va.“, já „Tak řekneš, že se to na příště naučíš.“, 

G „No jo, ale v jeden den... vy jste někdy dostala 4 a 5 v jeden den?“ Přiběhne Andrea, přehnaně vážně a nahlas 

říká „Kdo to maluje na tabuli, to se nesmííí““, já „Gába to tu všechno hezky píše, to se bude pí uč líbit.“, A 

„Nebude, bude se zlobit, když nám to nedovolila.“ Když potom uč přijde do třídy, Andrea žaluje „Pí uč., Gába 

malovala na tabuli.“ (je trochu pyšná, snaží se dát najevo, že ona je tzeď ta hodná). 

4.HODINA 

O minulé hodině mi dopsaly obě propisky, sedí vedle mě Viktor (ob tři prázdná místa), zeptám se ho, jestli mi 

půjčí propisku, V „Nemám propisku, ale mám pero.“, já „To neva.“, podává mi pero, prám se ho „A máš čím 

psát?“, V „Mám asi čtyři.“ O přestávce, když nejsem u svého místa, si V vezme pero zpátky z mojí lavice. ¨Na 

začátku další hodiny nemám čím psát. „Viktore, mužu si ještě půjčit to pero? Mně dopsaly obě propisky.“, 

Viktor otráveně „No jooo“ a podává mi ho, já „Já si můžu půjčit od někoho jinýho.“, V „Mně je to jedno“ ani se 

na mě nepodívá. Adam „Já bych vám taky půjčil.“, já „t¨Tak příště“, jenomže A vypadá zklamaně, takže 

přehodnotím situaci „Tak předtím jsem psala Viktorovým, teď si půjčím tvoje.“ a podávám V jeho pero zpátky, 

on si žbrblá pod vousy „Aspoň mi ho nevypíšete.“ Adam mi potěšeně podává pero „Je červený, ale píše černě“, 

já „To je fuk, já jen potřebuju něčím psát.“ 

Uč „A my si dnes budeme hrát na ty alchymisty.“, Jasmína „A co dělají, paní učitelko?“ Uč to vysvětluje, řekně 

dětem, aby si vysříhali z papíru kružnice, uč „A ať se vám tam ty kružnice vejdou, mají být velké, ale ne 

přesahovat čtvrtku.“ David po chvíli volá: „Pí uč, já to vyměřuju přesně, já budu mít největší kružnice!“, uč 

nereaguje. Uč „Tak já poprosím Haničku, ta ješty rýsuje, tak Viktorko, odnes třídnici do třídy...“, V „Já nevim, 

kde to je.“ Andrea už předtím stála (měla hotovo), teď nadšeně volá „Já vím, kde to je!“, uč jí nechá, aby třídnici 

odnesla. Filip volá přes třídu „Pí uč, můžeme propiskou?“, uč kývne, F „jo!“ Uč „Danieli, co s tím děláš? Já jsem 

ti neřekla, že máš překládat, ale rýsovat, nemůžeš poslouchat, co máme dělat?“ Joan: „A pí uč., můžu i fixama?“, 

uč „Ano, můžeš i fixama, čímkoliv.“ Viktor polohlasně „Pí uč., to je salám.“ a ukazuje na svou kružnici, uč ho 

neslyší. Filip křičí „A můžeme i fixama?“, Joan „Ježiš jooo!“, uč „Teď jsem to říkala, můžete čímkoliv.“ 

Jasmína mi omylem drcne do lavice „Jé, promiň.“ Uč maluje na tabuli, Filip: „Červená, fialová, oranžová, to 

je...“ volá a mává rukama. Joan „Jééé, paní učitelko, já už vím, to se dá na takovou tyčku, ono se to točí a vypadá 

to jako duha.“, uč „No tak to neprozrazuj ostatním.“ a dává prst před pusu. Daniel se zvedne, jde za stůl k uč a 

něco jí říká, ta přikývne, pokračuje při tom v rovnání věcí na svém stole, Dan si jde sednout. Filip volá „Pí uč, 

tam bude dírka!“ a vítězoslavně dodává „No jasně, tam se dá tyčka a bude se to točit.“, Joan ho podporuje (něco 

nadšeně dodává), uč „Pšššššt!“, Jasmí se nahlas ohradí „Neříkejte to!“ Kačka: „Pí uč, já to nemám vůbec 



přesný.“, uč „To nevadí, že to nemáš přesný.“ David si stoupá a volá: „Pí uč, mám první!“, uč „Davide, 

výborně.“, D „A kolik je?“, uč „Za deset minut 12“, D „A to už bude zvonit?“, uč říká přívětivě „No tak pospěš.“ 

Uč: „Michale pozor.“ a dodává, jak to správně dělat, naklání se k němu, M chápavě „Já vííím.“ Uč „Barunko, 

jestli máš hotovo, tak za mnou přijď, já ti tam udělám dírku.“, Joan udiveně: „Kdo?“, uč „Bára“ Uč: „Tak kdo 

máte hotovo...?“, Viktor: „Já dělám druhej.“, zase si to říká trochu pro sebe (asi by to chtěl říkat ostatním, ale 

nikdo ho neslyší/neposlouchá). Uč „Nastěnko, máš to nejblíž ke koši.“ N „Nooo.“, uč „To jsem zvědavá, jestli si 

to pak uklidíš.“ Joan se zvedá, roztmilým hláskem volá „Pí uč, já už to mám!“ a jde k jejímu stolu. Matěj to má 

také, ale vůbec to nekomentuje, pomalu a potichu jde ke stolu, uč si ho všimne „Matěji, hotov?“ Tomík stojí u uč 

stolu, má hotovo, je roztomilý, počmáral se, ukazuje uč prst „Podívejte.“, povídají si spolu. Matěj stojí u prázdné 

lavice přede mnou, zkouší, jak to funguje, všimnu si ho: „Matěji, to je hezký.“, on, jakoby se lekl, že ho někdo 

pozoruje, potichu říká „Jo.“ a odchází do své lavice. Děti stojí okolo učitelčina stolu, uč se mezi řečí ptá „Kdo 

má službu?“, Karolínka jí dvakrát vzroně opakuje „Já jsem služba na úklid.“ 

 

4. Pozorování 
PŘESTÁVKA 

Přicházím do třídy na začátku velké přestávky, na chodbě potkávám Kačku a Jasmínu, volají na mě, mají radost, 

že jsem přišla. Ve třídě mě více než holky vítají kluci v čele s Filipem (možná proto, že u dveří jich stojí velký 

hlouček). Vidím, že uč přesadila Joana, sedám si proto na jeho místo (je stejně vhodné pro pozorování jako mé 

předešlé, navíc teď budu sedávat v druhé polovině třídy, takže budu mít větší přehled zase o jiných dětech). Filip 

mě ihned začne přemlouvat, abych si s ním dala páku (zřejmě se tím teď ve třídě baví), okolo nás se motá ještě 

Jakub, Joan a Honza. Po chvíli naléhání (Filip je opravdu neodbytný, až trochu nepříjemný) si dávám s Filipem 

páku, stojí a opírá se do toho celým tělem, má sílu, musela bych se hodně snažit, abych ho porazila, Filip 

vyhrává. Kluci stáli okolo a fandili, ani jsem si nestihla uvědomit komu. Filip se začne chlubit, že zatím porazil 

všechny ve třídě, chce si se mnou dát páku ještě levou rukou (asi chce potvrdit své vítězství), k tomu už se ale 

přemluvit nenechám. Chtějí si se mnou dát páku i ostatní, hlavně Honza a Kačka, všem to odmítnu a vysvětlím 

jim, že kdybych si dávala páku s celou třídou, nemohla bych si potom samou bolestí psát poznámky. Pokračují 

v páce sami, Kačka je jediná holka (co jsem si všimla), která taky soupeří. 

Přinesla jsem do třídy slibované bužírky, které mi zůstaly z mladších let, je jich hodně. Všichni si chtějí vzít, 

chtějí mě učit nebo se naopak učit ode mě. Dovolila jsem všem, aby si nějaké vybrali a vzali. Překvapil mě 

David, který byl hrozně nadšený a chtěl také bužírovat (kromě Jirky snad žádný kluk nebužíruje). Překvapila mě 

i Yin, která mě poprvé sama oslovila a ptala se, jestli jí naučím bužírovat (řekla jsem jí, že to sama moc neumím, 

že jí to naučí třeba Bára, mám trošku výčitky, že jsem jí odmítla, když stála o kontakt se mnou).  Vzpomněla 

jsem si, že mi Karolína s Ester slibovaly, že mě naučí plést náramek. Hodně se vyčleňují ze třídy, často tráví 

přestávky na chodbě, chodí pořád spolu, těžko se mi s nimi navazuje kontakt, samotné za mnou chodí 

minimálně. Proto jsem slíbené učení bužírování vzala jako vhodnou příležitost k navázání kontaktu a jdu za 

holkama na chodbu. Vypadají potěšeně, že jsem za nima přišla, jsou milé, ihned si se mnou začnou povídat (je 

vidět, že Karolína má hlavní slovo, je aktivnější i v komunikaci se mnou), přesto jsou více odtažité, než ostatní 

holky ze třídy (možná proto, že Ester je taková nejistá a nečitelná a Karolína působí trochu namyšleně). Karolína 

mě učí plést náramek, Ester se do toho občas trochu zapojí. Ptám se holek, co je nového a dozvím se, že se právě 

řeší, kdo s kým bude na pokoji na škole v přírodě. Bylo dohodnuté, že Ester s Karolínou budou s Kačkou a 

s Jasmínou, jenomže Nasťa, která neměla jet, nakonec jede a tím se všechno komplikuje. Nasťa je nejlepší 

kamarádka Kačky (podle slov Karolíny) a tím pádem chce bát s Kačkou, problém je, že pokoje jsou maximálně 

po čtyřech. Takže vymyslely, že budou s Viktorkou a s Hankou, ale ještě se to musí dohodnout. (až teď mi 

dochází, že je divné, že celý problém ohledně pokojů řešily jenom Ester s Karolínou, když se týkal také jasmíny, 

Kačky a Nasti) Ptala jsem se ještě na Gábu a na Andreu, Gába nejede, protože se prý bojí, že nebude moct 

usnout a tak (nejdřív mi to Karolína vůbec nechtěla říct, měla pocit, že prozrazuje, něco, co nemá), Andrea bude 

s Míšou, Bárou a Yin. Vracím se do třídy, pletu náramek, přichází ke mně David, ptán se co dělám, říkám, že 

náramek a předpokládám, že to ho jako kluka nebude zajímat, on se ale hrozně zapáleně ptá, jestli ho to naučím. 

Už to nestihnu, protože začíná hodina. 

1.HODINA 

Uč vchází do třídy, něco je potřeba udělat „Tak šup šup služba, Viktor.“ Uč zadá práci, děti počítají. Uč 

„Jasmíno, přines mi ty bužírky.“ Ve třídě je rušno, učitelka se zlobí. Děti počítají do sešitů, někdo půjde počítat 

na tabuli. Uč „Andreo, pojď počítat k tabuli.“ (ne na známky), Andrea počítá, uč naštvaně „Prosim tě, můžeš 

psát suchou křídou?!“, Andrea vypočítá příklad dobře, uč „Správně.“ Děti dál počítají, nejvíc jsou slyšet kluci – 



Filip, Joan, David a Jirka. Holky jsou potichu. Uč „zase se předvádíte?“, Filip „Jo.“, uč „To je hrozný, sotva 

přijde návštěva, tak kluci…“ Andrea se hlásí, kňučí, prosí, jestli může jít zase počítat.  Kluci jsou trochu tišší, 

všichni počítají, uč chodí po třídě. Andrea „A jak se to počítá když…“, uč „...když je tam jiný jmenovatel? To 

zatím nepotřebujete.“ Uč „Danieli, můžeš se otočit k lavici, ne na Martina? A podívej se, jaký tady máš čurbes.“, 

Joan a Filip to hlasitě komentují, dělají si z toho srandu. Uč „Esterko, máš hotovo?“, E kýve hlavou, uč 

„Výborně.“ Uč počítá na tabuli, říká nahlas, co dělá. Filip se hlásí, uč ho vyvolá, uč „Správně.“ Andrea to 

nechápe, uč počítá na tabuli a vysvětluje jí to „Tady si vezmeš devět devítin, Andrejko… rozumíš tomu?“, A 

„Ne.“, uč se jí to dál snaží vysvětlit. Uč se na něco ptá, hlásí se Tomík a Matěj, uč „Tomíku.“ Filip říká jen tak 

do větru „Můžu si to jít zkusit dopočítat?“, uč na něj nereaguje. Hlásí se Ester, Míša a Viktorka. Uč napomene 

Michala, za chvíli se na něj obrátí „Tak řekni mi výsledek, Michale.“, M neví „Eeeee…“ Uč „Už je to lepší 

Andrejko?“, A přitaká „Hmmm.“ Uč „Tak a jak se to počítá, Honzíku?“, Honza vysvětluje, mluví roztomile, 

působí trochu nesebevědomě, ale všechno krásně vysvětlí, jako vzorný žák, uč „Výborně.“, chválí ho. Někdo z 

dětí to paroduje „Ano, výborně, Honzíku.“ Andrea to pořád nechápe, společně s uč jí to vysvětluje Hanka, do 

toho křičí Filip. Kluci pořád mluví nahlas, zapojují se nebo něco komentují, holky jsou slyšet minimálně, až na 

Andreu, která nechápe látku, ptá se a snaží se jí pochopit. Andrea „A já to konečně pochopila.“, Filip ironicky 

„No hurá. Zatleskáme jí.“, tleská, přidává se Joan, Uč „Nevadí.“ Filip na mě pořád volá (sedím teď blízko něho), 

ukazuje mi kartičku z alberta, říkám mu „Teď dávej pozor, já si tu taky musím něco psát.“, F „Ale já nechci 

dávat pozor.“, já „To máš blbý.“ a usměju se, on se taky usměje. 

Uč na tabuli napíše tři příklady, které mají děti vypočítat. Opět to komentují kluci a Andrea „Já to udělám jinou 

barvou.“ Viktor nemá připravené věci na lavici, jde si pro ně do skříňky. Uč mu vynadá „Viktore, jak to že  

nemáš připraveno?!“, V otočený zády k ní (vyndává něco ze skříňky) něco polohlasem a zpruzeně odpovídá, 

potom se vrátí na místo a vytrvale se hlásí. Ostatní (i kluci) potichu pracují. Uč si něco čte, nevidí, že se Viktor 

hlásí, ten to dlouho nevzdává, nakonec se zvedne a jde znovu do skříňky. Jakub se přihlásí, udělá u toho nějaký 

zvuk, aby na sebe uč upozonil (na rozdíl od Viktora, kterého si nevšimla), uč „Jakube, ty už máš hotovo? Dejte 

si záležet, bude to na známky.“, Filip „Jooo!“ Tomík se dětškým roztomilým hláskem ptá „A kolik jich máme 

udělat? Tři?“, uč na něj nereaguje tak přísně jako na ostatní, je milá, i když mu něco vyčítá „Tomíku, už jsem to 

tady říkala aspoň desetkrát. Kluci ruší, Andrea „Pššššt, buďte ticho!“ David „A pí uč, mají tam být mezírky?“ 

mluví trošku legračně (možná to nedělá naschvál, ale je to jeho způsob projevu nebo prostě jen jeho hlasem), ale 

je slyšet, že to myslí vážně, uč mu mile odpovídá „Ano, měly by tam být i mezírky.“, D „Do háječku, tak to je 

tam budu muset ještě dodělávat.“ (na „dodělávat“ dává důraz, zřejmě chce, aby uč viděla, že se snaží). Uč se 

opře o Danovu lavici „Danieli, můžeš konečně začít?“ Uč „Pšt, někteří ještě pracují.“, Filip „Jo, jako já.“, Joan  

po něm opakuje „Jo, jako já.“ Karolína jde k Esterčině lavici a něco po ní chce, uč „Karolínko, běž si sednout, 

Esterka ještě není hotová.“, K zhrzeně odkráčí. Kluci skoro na každou učitelčinu větu reagují hlasitým projevem, 

hlavně Filip, David, Joan, dříve i Viktor (dneska ne), ale Viktor nemluvil tak hlasitě, aby ho slyšela celá třída. 

Andrea se už po několikáté naštvaně snaží zjednat klid „Pšššt, buďte už ticho.“ 

Filip jde uč odevzdat sešit, přitom nese nad hlavou láhev, v které má bužírku. Uč „Filipeee… Vyndej z toho tu 

tkaničku.“, F „a proooč?“, Andrea „To je bužírka, pí uč.“, uč nic neříká, působí trochu bezradně (teď si 

uvědomuji, že ona působí trochu bezradně pořád, možná je to jejím celkovým způsobem projevu, je tichá, 

nenápadná, nevýrázná). Kluci (David, Filip, joan) zase křičí, uč „Daniel tady má něco dopočítat a vy ho takhle 

rozptylujete.“, sklání se nad Danovou lavicí a pomáhá mu. Filip „Ale pí uč, já nechápu tu čtyřku a Nasťa taky 

ne.“ Andrea „Já už to mám hotový.“ Nasťa polohlasem „Jo já to taky nechápu.“, chichotá se, Karolína se na ní 

otáčí. Uč to Filipovi vysvětluje, u toho ho kárá za bužírku v láhvi, Filip si z toho nic moc nedělá. Andrea se otáčí 

na Filipa, Uč „Andrejko.“, A „Von si to vylil.“, Nasťa „Jo, von si to vylil.“, uč „No tak si to utře.“, David na to 

reaguje, něco volá. Andrea se pořád otáčí, uč na ní rozzlobeně zavolá „Andreo! Říkám to naposledy, on to 

zvládne.“, F „Jo, já nejsem jelito.“, David zase něco volá. 

Uč „David a Filip mají dneska trest z matematiky.“, F „Já si to jenom utírám.“, uč „A proč při tom rušíš 

ostatní?“, F „Já rušim sám sebe.“ Uč hodně rozzlobeně „Andreo, ty už máš hotovo?!“, A „Ne.“, uč „Tak pracuj, 

nebo ti taky dám trest.“ (A zlobí méně než potrestaní kluci). Uč „Matěji, schovej to.“ Jasmína se hlásí, uč 

„jasmínko.“, J „Pí uč, já to nechápu.“, uč „Matěji, ty už to máš hotovo?“, M „Jo.“, uč „Tak to můžeš vysvětlit 

Jasmínce.“, M to J začne vysvětlovat. Uč „Davide, ty se neotáčej.“, D „Když já to taky potřebuju vysvětlit.“, uč 

„Tak tobě to může vysvětlit Michalka.“, Filip se posmívá „Uuuuu.“ Uč je mluví přísně, dá Michalovi trest, 

Michal se brání. Karolína se hlásí, uč „Karolínko?“, K „Já nechápu tu pětku, mě to vychází nějak blbě.“, už je 

několikátá, kdo tenhle příklad nechápe, uč to začne všem vysvětlovat. David se na něco ptá, hrozně u toho křičí 

(působí hodně nátlakově), uč „Pššššt.“ a odpovídá mu. Uč „Tak Daniel má jedničku.“, děti tleskají (je to 

neobvyklé). Bára, Yin, Míša, Viktorka, Hanka, Martin, Daniel, Matěj a Vojta K nejsou o hodině skoro vůbec 

slyšet, sami od sebe se neprojevují, uč se na nic neptají. Joan se vrací na místo (byl něco řešit s uč), cestou 

zpátky dělá opičky, nikdo si ho nevšímá. Jasmína jde se sešitem za uč, o přestávce mi to vysvětluje „Já jsem 

nevěděla, jak se to dělá.“, ptám se“pí uč ti to vysvětlila?“, J „Jo.“ Michal zlobil, uč mu hodně rázně vydanadala. 



Také se ho o přestávce doptávám „Co jsi dělal, jak ti pí uč o hodině tak hodně vynadala?“, šibalsky se usmívá 

(působí jako milý lump) „Já jsem zlobil. Já jsem totiž zlobič.“, říká to vesele, směje se u toho, je roztěkaný, už se 

má k odchodu, ještě se ho ptám „A co jsi dělal?“, předvádí srandovní hluboký hlas „Dělal jsem: ho ho ho.“, „A 

pí uč ti dala trest?“, M „Jo.“ Uč „Nasťo, máš hotovo?“ (ruší), N kroutí hlavou, že nemá, uč „Andrejka určitě ale 

ne.“, A „Ne.“ Po chvíli se Nasťa zase naklání k Filipovi, ukazuje mu kartičku ze supermarketu, uč „Nasťo, já 

jsem ti řekla, ať počítáš.“, N se skloní nas sešit. 

PŘESTÁVKA 

Hodina skončila, děti chodí se sešity na kontrolu k uč, ta sedí u nsvého stolu. Uč „Tohle ještě doděláš.“, Viktor 

„Takže mám jedničku?“, uč „Musíš to dodělat.“, V trošku otráveně „Jeee...“ a odchází. Uč vzala o hodině Yin 

bužírku, Yin jde za uč „už si jí můžu vzít?“, uč kývne, Yin si bere ze stolu bužírku. U uč je se sešitem Jirka, ta 

mu říká, co má ještě dodělat, J působí mile, kývá hlavou, zdá se, že to bere vážně. Karolína s Ester jdou za uč 

kvůli pokoji na škole v přírodě, ta prý zjistí, jestli to ještě půjde prohodit. Na konci přestávky najdu na lavici 

psaníčko „On na vás žárlí ten jak s vámi dělal páku Filip“. Filip je jediný, s kým jsem si dávala páku, je mi 

divné, že by to takto formuloval on, ale je tam podespaný. Jdu sese ho zeptat, jestli mi nenechal na lavici nějaký 

dopis. Říká, že ne, začne mě přesvědčovat, že to nemohl být on, že byl celou přestávku někde jinde, vypadá 

trochu vyděšeně, bojí se, že má (zase) průšvih. Uklidním ho, že se vůbec nic neděje, že se nezlobím, že mě jen 

zajímalo, kdo mi to napsat. Filip říká, že má podezření, že to byl Daniel. Pozdě mi dochází, že „Filip“ v dopisu 

nebyl podpis, ale pouze upřesnění. Ptám se Yin a Báry, které sedí vedle mě, jestli o přestávce neviděly někoho, 

jak mi dává na lavici dopis. Říkají že ne, ale ihned se začnou vyptávat, jaký dopis, co se stalo, jsou hrozně 

zvědavé. Ještě se v rychlosti ptám Joana, ten také vypadá trošku vyplašeně (jako Filip), říká, že on to nebyl. V 

dětech okolo jsem vzbudila velkou zvědavost, proto téma uzavírám, na otázky ohledně dopisu neodpovídám, ani 

už se dál neptám. Po chvilce na to všichni zapomenou. 

2.HODINA 

Uč potěšeně a pochvalně ukazuje dětem postavičku Golema „Nastěnka nám přinesla ukázat, jak vyráběla 

Golema.“, Kluci „Tyyy jo.“, někteří tleskají, hlavně Tomík. Uč „Tak já si sem pozvu děti, které mají špatné 

známky.“, Andrea „To budu já.“ Filip se hlásí „Já, já...“, uč ůFilipe, a učil jsi se?“, F „No, trochu, jenom Žižku.“, 

uč „To ale musíš všechno, tak jo nebo ne?“, F „Ne.“ Andrea „Aaaa aaaa..“, roztomile a nahlas na sebe 

upozorňuje, chce být vyvolaná, uč „Tak Andrejka jde k tabuli.“, A „Jooo.“ Dále se dobrovolně příhlásí Tomík a 

Karolína. Uč ještě vyvolá k tabuli Dana. Joan křičí, všechno komentuje, uč „Joane, zavři pusu.“, J se ztiší, ale 

ruší dál. Sedám si do první lavice na Tomíkovo místo vedle Vojty T, abych slyšela zkoušení. Vojta má radost, že 

sedím vedlě něj „Jooo!“. Je moc milý, roztomilý, působí ještě trochu dětsky, usmívá se na mě, kouká mi do 

poznámek, významně se na něj dívám a usmívám se, on pochopí, že se do nich koukat nemá. Trošku mě 

provokuje, nakukuje do nich, dorozumíváme se pohledem, usmíváme se na sebe, děláme si z toho legraci, V si 

potom postaví jako zástěnu penál, aby do poznámek neviděl. Uč „Andrejko, tak ale poč jsi se nechala vyvolat? 

Musíš umět všechno. Tak si jdi sednout, já budu dělat, že jsem to neslyšela.“, Filip ukřivděně „To není 

spravedlivý, mně jdte dala trojku.“, uč „Ale tohle bylo dobrovolně, tebe jsem vyvolala. A taky to bylo kvůli 

tvému chování.“ Karolína to umí, vzroně, potichu, jemným hláskem povídá, uč jí chválí. Zkoušený je Dan, stojí 

uprostřed před tabulí, ne u učitelčina stolu jako Andrea a Karolína, má založené ruce, usmívá se, je trochu 

nejistý. Říká vše sprváně, uč ho chválí. Potom se zasekne a neví, jak dál, usilovně přemýšlí (nebo to alespoň 

předstírá, rukou si drží bradu...), uč mu poradí, on se opět chytá. Uč „Dobře Dane, můžeš se jít posadit, docela jsi 

to uměl hezky.“, D má radost, usmívá se a sedá si. Zkoušený je Tomík, mluví hlasitěji a jistěji než dan, je 

maličký a roztomilý. Uč „Tak, Tomíku, …?“, T „Toho vyhnali z Prahy.“, uč „Koho?“, T se roztomile usmívá 

„Toho na tomk obrázku...“ a ukazuje do učebnice na učitelčinym stole. Uč se usmívá, ale je vidět, že jí to 

nestačí. Tomík působí nevinně, šikovně komunikuje (lépe než Dan). Uč „Andreo, schovejte to.“, Andrea se 

usmívá jako malá lotranda a písklavým hláskem říká „Jsem se jenom chtěla podívat, co je v tom pytli.“ a pokládá 

tašku na zem. Tomík to, přestože neví, zkouší, dělá, že ví. Uč Tomíkovi říká „Tak něco si nám řekl, dobře. 

Tomík dvojka, Karolínka, Dan jednička.“ 

Děti si otvírají učebnice, uč posílala postavičku Goléma po třídě, právě ho má Filip, houpe ho v náručí jako 

panenku, usmívá se  a kouká se na mě. Uč si všimne, že Filip blbnul „Filip“, F „Co?“, uč „No pokračuj ve 

čtení.“, Filip malinko stydlivě něco říká, uč to nekomentuje a vyvolá „Karolínku“. Děti čtou, Yin si pod lavicí 

plete bužírku, Matěj drží ruce ve vzduchu nad lavicí, má v nich nataženou bužírku a nechává po ní sjíždět 

autíčko. Uč po Karolíně vyvolá Filipa, čte, často zadrhává. Ve třídě je naprosté ticho, hlásí se Dan, Viktorka a 

Míšsa, uč „Viktorko.“, po té „Michalko.“ Uč mluví o sochách „Možná znáte Davida.“, David vtipkuje „Co? Mně 

znáte všichni.“, Filip i Andrea na to nahlas reagují, uč to nekomentuje a počká, až se ztiší. Uč „Michale, budeš to 

tady říkat za mě? Počkej, až tě vyvolám.“ Vě třídě je zase ticho, Matějovi spadne autíčko, s kterým si hrál, uč 

„Matěji, přines mi to sem.“, M se bezeslova zvedne a nese auto uč. Michal se přehnaně a nahlas směje, uč se na 



něj přísně podívá, Filip „Pí uč, Michal se jenom směje, to David dělá kraviny.“, uč k tomu nic neříká. Tomík se 

hlásí, uč ho vyvolá, T velice kultivovaně říká „Pí uč, já bych se chtěl na něco zeptat...“, doptává se na něco 

ohledně probírané látky, zajímá ho to. Michal „Pí uč, já se chci s něčím pochlubit. Já vím, kdy Karel Iv pokelpal 

na …“ (nestihla jsem dopsat), uč nepříjemně odvětí „No ale to jseš tak o dvě stě let zpátky.“, M „já vím, ale mě 

to táta řekl teprve včera.“, uč „No, tak budeš číst?“, nepochválí ho, protože zlobil (asi). Joan se také doptává na 

něco ohledně látky, ale nezní tak chytře a vzorně jako Tomík. Čte Viktor, hlásí se Jasmína a Joan. Viktor dočte, 

Jasmína se hlásí, zvedá se z židlě „prosím, prosíííím..“, uč „Jasmínko.“ Všichni jsou potichu, Michal dělá 

opičky, uč „Michale.“ Yin a Bára se vůbec nehlásí. Uč se na něco ptá, Tomík se ihned přihlásí, odpovídá, ale 

nakonec zjsití, že to vlastně neví. Karolína to řekně správně (zní jako snaživka, šprtka). Uč „Vezmeme si 

pracovní sešit.“, ve třídě je ticho, všichni si otevírají sešity, Viktor „Achjo.“ Uč se na něco ptá, Joan a Kačka se 

hlásí a odpovídají. Uč „Andreo, copak?“, A kňourá „Mě bolí očíčko.“, Joan jí paroduje „Mě bolí očíčko.“, uč 

„Tak pojď za mnou.“ Daniel se otáčí k Martinovi, uč ho přísně napomene „Danieli, máš si to vybarvovat.“ Uč se 

na něco ptá, Jirka se hlásí, uč „Jirko.“, J se snaží odpovědět, neví, zamotá se do toho, uč „Tak to máš pomotaný.“ 

Joan se hlásí, uč „Joane.“, J odpoví špatně. Nakonec to řekně dobře David, mluví jakoby nic, doplňuje ho 

Michal, ten mluví mnohem důrazněji (záleží mu na tom). Dan něco říká (je to k látce), směje se u toho, uč se ho 

ptá, jak to myslí, nechá ho vtipkovat. Opět s uč už dělší dobu mluví jen kluci (baví se ostředověku, hradech, 

zámcích). Holky se zapojují, jenom když je řeč o konkrétních místech: Kačka „Tam jsme byli.“, Andrea 

„Karlštejn.“ Uč „Jak se jmenoval ten hrad, kde jsme byli?“, hlásí se jen Nasťa a Míša. 

 

5. Pozorování  
PŘESTÁVKA 

Přicházím do třídy o přestávce. Dozvídám se, že uč přesadila Andreu s Martinem (vyměnili si místa), ptám se 

Viktorky, proč to uč udělala, V „Martin zlobil s Danielem.“, Andrea nás slyší a říká mi „Já jsem zlobila s 

Filipem.“, šibalsky se u toho usmívá. Andrea u mě zůstává a říká „My máme tajemství, já, Míša a Filip.“, chce 

mě zaujmout, pokračovat se mnou v konverzaci (chce být důležitá?), ale nechce mi tajemství prozradit „Slíbila 

jsem Míše, že to nikomu neřeknu.“ vracím se ke své lavici, přijde za mnou Michal, v patách mu jde Honza, M 

„Já jsem úplně vyřízenej, pí uč nám nedá vydechnout.“, je otevřený, komunikativní, klidný, mluví o uč 

angličtiny (psali test). Honza nesouhlasí s tím, že jim uč nedá vydechnout, říká to ale Michalovi, ne mě (je kváli 

mě trošku nesvůj?). Daniel sedí Gábině na místě, hrají s Martinem hru (na mobilu), nechce si odsednout, G mu 

zlostně říká „Danieli, vpadni!“, nechce ji poslechnout, G jde za mnou, oslovuje mě paní učitelko a chce, abych 

mu domluvila. Danil mezitím odejde (nevím, jestli věděl, že G šla za mnou). Joan mi ukazuje, že už má také 

bužírky na klíčích, chce se mi zalíbit (ví, že je to častým tématem mých rozhovorů s dětmi), také se snaží 

zapadnout do třídy (je nový). Viktorka, Bára a Yin si povídají na koberci, jdu se za nimi podívat, usmívají se, 

jsou rády, že jsem přišla, ale jsou (hlavně Yin a Bára) stydlivé, trošku se předvádějí. Hrají hru důvěry (jedna stojí 

mezi dalšími dvěmi, musí se uvolnit a padat, holky jí chytají a přehazují si jí), Viktorka stojí uprostřed, nedokáže 

se uvolnit (když začne padat, udělá vždy pár krůčků, aby opravdu nespadla, bojí se, že jí holky nechytí), Bára jí 

přesvědčuje, ať to zkusí, ukazuje jí, jak na to. Viktora to po mmnoha pokusech nakonec dokáže. Bára je 

překvapivě iniciativníé a vůdčí, je sice stále tichá a jemná, ale je sebejistá a celou aktivitu organizuje. Yin je 

rozpačitá (zřejmě z mojí přítomnosti), často se na mě dívá na bezradně se usmívá. 

1.HODINA 

Uč vejde do třídy, pozdraví se s dětmi, vyřeší pár organizačních záležitostí a řekne jim, aby si otevřeli učebnice. 

Daniel zlobí, dělá blbosti a směje se tomu, uč ho opakovaně napomíná „Danieli, otevři si učebnici.“ Uč vyvolá 

Viktora, V odpoví špatně, uč ho opraví (je na něj trochu přísná, už dopředu?), on se opravuje „Aha...“, nešaškuje 

u toho, mluví normálně, v klidu, ale ne se zápalem. Uč „Andrejko“, A neví, nerozumí tomu, všímám si, že se 

tato situace často opakuje (je hloupější?). Filip zná odpověď, strašně stojí o to, aby ho uč vyvolala a on to mohl 

předvést, hlásí se, dává najevo, jak je to jednoduché. Uč „Vojto“, Vojta T. Odpoví správně, mluví úplně 

normálně, mile, snaží se, uč „Výborně.“ Uč „Michale?“, říká to s pohoršením, napomíná ho. Uč „Jasmínko“, J 

neví, s učitelčinou pomocí to vymyslí. Odpovídá Gábina, říká to sprváně, ale odpovídá otázkou, uč jí povzbuzuje 

(vidí, že je trochu nejistá) „Výborně.“ Uč „Michalko“, M také odpovídá otázkou, má nevárazný tišší hlas, uč 

„Ano, výborně.“ Uč „Michale“, M odpoví špatně, uč nesouhlasně kroutí hlavou, uč „Filipe“, F také odpoví 

špatně, uč „Kubo“, ten odpoví správně, jistě a zřetelně. Uč „Davide, přečti nám...“, D čte s nadsázkou (jako 

frajek), směje se textu, uč „Ano“, nekomentuje to. Joan a Filip se na mě často dívají, usmívají se, něcom říkají 

nebo dělají hlouposti (sedím mezi nimi, ne přímo), předvádějí se, zřejmě soupeří o mou pozornost. Uč 

„Viktorko“, V odpovídá správně a s jistotou v hlase. Uč se mile ptá Joana „Joane, už víš?“ (před chvílí ho 

vyvolala a on nevěděl, kde jsou), Joan říká že ano, mluví sebejistě, nahlas a zřetelně (pokaždé). Uč „Martine“, M 

odpovídá sprváně, ale rychle a defenzivně (je nejistý? chce to mít rychle za sebou?). Uč „Ye Yin“, Y mluví 



strašně potichu, uč „Já tě něslyšim, Filip tam ruší a musíš mluvit víc nahlas.“, Y nepatrně zvýší hlas, F se ztiší. 

Uč „Matěji“, M odpovídá správně, celkem sebevědomě. Hlásí se holky a Jakub, David a Tomík. Kačká odpovídá 

s jistotou a s nadšením, stojí o komunikaci. 

Děti vymýšlejí nebo vybírají z textu věty (mají být co nejdelší), David vymyslí legrační větu, smějí se děti i uč. 

Viktor vybere/vymyslí krátkou větu, uč „To jsme tu ale měli dělší.“ V se ihned znovu přihláší, uč už ho nevyvolá 

(mám pocit, že mu opakovaně křivdí). Po chvíli mají děti pracovat sami, V se stále hlásí a říká „Pí uč, už jsem 

vymyslel dělší.“, uč ho nevyvolá (zřejmě ho neslyší), V přesto větu řekne (nikdo ho neposlouchá). Děti pracují 

samostatně, mají vymýšlet/vybírat věty a psát si je. Kluci (ani jedna holka!) se uč neustále na něco ptají, většinou 

věty vymýšlejí na snaží se, aby byly srandovní, „Pí uč a jde tahle věta? ..a tahle?“ (baví je to, jsou zapáleni), také 

se ptají uč na správnost vět z hlediska mluvnice. Jediná holka, která se také ptá a volá na uč stejně jako kluci je 

Andrea. Z holek se dále ptá už jen Jasmína, zeptá se uč, když (uč) stojí u jejího stolu, neptá se nahlas na celou 

třídu, a Karolína, ta se zvedne a jde se uč zeptat k jejímu stolu. Uč se opět sklání nad Danielem (zřejmě zase 

nepracuje). David vykřikuje a směje se, uč „Tak já vidím, že některé děti si to chtějí přepsat za úkol, že jo, 

Davide?“ Honza samostatnou práci konzultuje s Nasťou (jinak vůbec neruší, je vzorný). Uč chodí mezi dětmi a 

dívá se jim do sešitů, naklání se nad Honzou a říká „Jeee, Honzíku, ty máš nějaké dlouhé věty, ukaž.“, Filip se 

plácně do čela a říká trochu zklamaně „Jeee, on má dělší věty než já.“ , po chvíli uklidňuje sám sebe „Né, to né, 

u hokejistů mám dělší. Co máš Honzo u hokejistů?“, Honza neodpovídá (pořád se nad ním sklání uč), Filipovi 

odpovídá přes celou třídu David. Uč se sklání nad Jakubem a říká „Tak to celé přepíšeš na papír, aby to bylo 

čitelné, J nebojácně odvětí „Já to přečtu.“, uč „já to ale nepřečtu. Tak mi přečti třeba tohle, co to je?“, J 

„Kolikrát“, uč „To není kolikrát, ne? A tohle?“, uč mluví nepříjěmně a vyčítavě. Kačka „pí uč, když už máme 

cvičení čtyři...?“ (předpokládala bych, že bude mluvit přehnaně snaživě a podlézavě, vzhledem k situaci, ale K 

mluví úplně normálně), uč neví, co odpovědět, po chvíli říká „No, všichni nemají hotovo, Kačko.“ Kačka neví, 

jak dělat další svičení, uč „tak u toho musíš trochu přemýšlet, Kačko.“, kačka s klidem odpovídá „Tak budu 

tipovat.“ Uč dětem oznamuje, že budou mít domací úkol, nesouhlasně se ozývá Filip, Andrea a David. Potom se 

uč s dětmi baví o písemkách, Filip křičí „Né, zejtra píšem z vlastivědy.“, Karolína si sama pro sebe pilně 

vyjmenovává „Zítra píšeme z vlastivědy, v pondělí z...“ Jakub s Filipem spolu nahlas vtipují. Joan (i někteří 

ostatní kluci) křičí, Viktor se místo pokřikování hlásí, uč mu nevyvolává (ve třídě je rušno, možná si toho 

nevšimla). Gábina se Kačky ptá „Chceš jít o přestávce ještě za Tomášem?“ (přijde mi, že G bojuje o kaččinu 

pozoronost a společnost), K „Ne.“, potom se zamyslí a říká „Nebo možná jo.“ (na rozdíl od G se zdá, že to 

Kačku nijak nevzrušuje, že je to jí to celkem jedno). O přestávce se jdu Kačky zeptat, kdo je to Tomáš, prý je 

mladší brácha v první třídě, kde jsou hloupý děti, který rozdávají kartičky z Billy, vtipkuju a říkám „To je takhle 

zneužívate, jo?“, Kačka vypadá, že se to nestydí přiznat (není přede mnou vůbec nervózní), usmívá se a říká 

„Jo.“ Adam za celou hodinu nic nahlas nekomentoval ani nevykřikl (dříve to dělal?, seděla jsem za ním). Uč se 

na něco ptá Jirky, J odpovídá správně, jistě, mile a s nadšením. 

PŘESTÁVKA 

Povídám si s Kačkou, ptám se jí, jestli spolu některé děti ze třídy chodí, bez ostychu odpovídá, že Filip s Míšou 

(což mě překvapí). K „Míša se líbila Filipovi a Filip Míše, tak Filip Míše včera napsal dopis, jestli s ní chce 

chodit a ona, že jo, tak spolu teď choděj.“, jsou prý jediní ze třídy. To bylo zřejmě to tajemství, které mi nechtěla 

prozradit Andrea. Potom se ptám Honzy, jestli je to ve třídě jiné, když tam nejsem, H „Kluci se víc předváděj, 

když tu jste.“, Viktorie nás slyší a jde k nám, potvrzuje ro, co říkal Honza. Ptám se Viktorie „Takže když tu 

jsem, tak zlobíte víc? Nebo kluci zlobí víc?“, V „Zlobíme víc, když tu nejste, ale já ne.“, H říká „Já si myslím, že 

zlobíme víc, když tu jste.“ a odchází. Ještě se Viktorie jí ptám na to, co dělá při hodině Daniel, protože jsem si 

všimla, že ho uč často napomíná, ale nemám na něj výhled, takže většinou neznám důvod. V opdovídá, že zlobí, 

že nic neděla, že „...má zrcátko spojené s hřebenem a o hodině se češe.“ U Nastiny lavice stojí Karolína s Ester, 

přidávám se k nim, ptám se jich na Míšu, s kým se ve třídě kamarádí, Nasťa pobaveně říká „S Filipem“, holky se 

smějí. Taky se usměju a upřesňuju svou otázku „Myslela jsem s kým se nejvíc kamarádí z holek?“, Nasťa „S 

Ester“, já se podivuju, protože Ester pořád vídám s Karolínou „Aha, já myslela, že se baví s Andreou.“, Ester 

zadumaně kroutí hlavou a říká „No, asi fakt se mnou.“, Nasťa „S Andreou ne.“, Ester „Ne, s tou se baví taky.“. 

Karolína nic neříká, sleduje situaci (Ester je možná trochu nesvá, protože Karolína chce, aby se nejvíc 

kamarádila s ní). Nasťa „Andrea je podle mě zlá a pyšná.“ říká to opravdu naštvaně, já „Vážně? Až tak? Toho 

jsem si nikdy nevšimla.“, N „Ona je hodná, jenom když tu jste.“ Po chvíli přichází k lavici Míša s Andreou, 

Andrea Míšu táhne za ruku pryč a něco jí rozkazuje, Nasťa „Andreo, netahej jí.“ (zní to jako z pozice starší, 

vychovává jí), A něco odvětí, N „Ale ona nechce.“, Míša „Jo, já nechci.“ Holky se domlouvají, že půjsou 

odpoledne na brusle, Ester by radši šla s Míšou, opratrně to říká Karolíně, ta nic neříká a tváří se uraženě, 

navrhuju, že by mohly přece jít všechny dohromady, Míša říká „To těžko.“ 

Viktorka s Hankou se s Danielem perou u dvěří. Po chvíli zjišťuju, že jim Dan bere věci. D utíká, H za ním volá 

„My to řeknem úče.“, D odpovídá „My taky.“ Nakonec je z toho velká zábava, perou se, honí se, zapojily se 



ještě Jasmína, Andrea a Míša. Jasmína sice naštvaně volá na Dana „Vrať jí to.“, ale když ho dohoní a tahá se s 

ním o penál, směje se. Překvapila mě Míša, která se také zapojila (možná jí do toho vtáhla Andrea) a snaží se být 

součástí pranic. Po čase se legrace přehoupne v hádku, Vktroka s Hankou jsou naštvané, myjou si penály (asi jim 

je Dan počmáral), do hádky se zapojí Vojta T a rozzlobeně křičí na Viktorii, že si nemá začínat. Ptám se 

Viktorky, proč to na ní Vojta křičel, zřejmě opravdu začala „Ale Daniel mi tady svítil do očí zrcátkem, tak jsem 

mu ho vzala.“ 

2.HODINA 

Uč podává Gábině sešit „Podívej se, v jakém je stavu tentvůj sešit, to si ho neumíš obaliut?“, G si sešit bere, asi 

se trochu stydí. Děti se smějí (tomu, jak je sešit zmačkaný, ne Gábině). Děti dělají zadanou práci, kluci všechno 

nahlas komentují, Andrea občas také. Holky jsou potichu, vyjímečně se některá z nich ujistí, že to dělá správně. 

David neustále ruší, uč mu razantně říká „Davide, zbal si věci, už ti to říkám dlouho.“, D se trochu vyděšeně ptá 

„A kam půjdeme?“, uč „Do deváté, k paní učitelce Vydrové.“, všechny děti vyděšeně uleknou (Vydrová je 

přísná učitelka, která často křičí, učí druhý stupěň a má třídu hned vedle). David je o té doby hodný. Nasťa, po 

tom co se jí ptám, o co se jdná „Pí uč to stejně neudělá. Ona ho jenom zastrašuje. Ještě nikdy to neudělala.“ Děti 

si mají ve dvojicích vyměnit sešity, Filip nemá dvojici (sedi sám), uč „Tak mi dej svůj sešit.“, F jí ho otráveně 

nese. Nakonec nemá dovjici také Míša, takže si ho vymění spolu. Kluci v první lavici v levo také zlobí, dělají 

kraviny, ale nevykřikují, jen vyjímečně (možná proto, že sedí v první lavici?). Dan má v malém testu nejvíce 

chyb, všichni se smějí (protože to předpovídali), uč s patosem v hlase „To není k smíchu.“ Honza se zvedne a se 

sešitem v ruce se jde na něco zeptat uč (jako některé holky). Joan se hlásí „Prosíííím, prosííím.“, uč „My máme 

svačinu, Joane?“, J kroutí hlavou, uč „Tak to jdi vyplivnout.“, J se směje a jde to vyplivnout, Viktor z toho má 

velkou legraci. Uč ještě konstatuje „Ty se hlásíš a u toho na mě křičíš s plnou pusou.“ Uč „Vojto“, Vojta K 

odpovídá správně, nahlas a s jistotou. Chvíli sleduju Viktora, uvědomuji si, že blbne stejně, jako když jsem 

seděla v jeho řadě. Matěj odpovídá nahlas, není si jistý a chce to trochu zlehčit, protahuje slovo „Dvacet tisíc 

děleno čtyřma jeeeee... pět tisíc?“, uč „Ano.“ Joan ruší, uč „Dej mi žákovskou, Joane.“, J je zaskočený (trochu 

ublížený?), beze slova jí uč donese, potom už je potichu. Jirka neví (dneska už podruhé), roztomile to zkouší, uč 

„Ta násobilka, že jo, Jirko.“, vyvolá Michala, M začne s dalším příkladem, uč je na něj protivná „Prosim tě, 

dodělej ten jeho řpíklad, ne?“, M „Ahaaaa...“, zlehčuje to, dělá si z toho legraci. Kačka se hrabe ve skříňce, 

nemlže najít sešit, uč se na ní zlobí „Katko, máte být připravený na vyučování, tak si vezmi papír a budeš to psát 

na papír.“, K si jde pro papír. Zároveň s K nemůže najít sešit Honza, je také u skříňek, ale nehledal sešit tak 

nápadně (K se natahovala do skříňky, skoro u toho ležela), zřejmě proto jemu uč neřekla nic. Honza ještě chvíli 

hledá a potom si jde pro papír „tak já si jdu taky pro papír.“, je poslední, všichni an něj čekají, uč už se hodně 

zlobí „Tak ale Honzo, dělej.“ Uč „Michale, zbal se.“, M zaraženě „Co?“, uč „Sedneš si támhle dozadu.“, M si 

jde sednout do odstrčené lavice vzadu u koberce (dřív tam seděl Dan). Adam se otáčí na Joana a Viktora, uč k 

němu zezadu přijde a dá mu ruku na rameno, Adam se trochu lekne, kluci se mu smějí. Uč ho napomene, on to 

bere v pohodě, nehádá se (jako hodný rošťák), potom už nezlobí. Uč vyvolá Davida, odpovídá normálním 

hlasem bez srandiček, ale špatně, když se opravuje, zase mluví legračně. Uč „Kačko, prosim tě Davidovi vůbec 

není rozumět.“, K odpovídá za něj, ale nezná celou odpověď, uč „Matěji?“, M odpoví správně, má radost, je na 

sebe pyšný „Jo:“ Jakub odpovídá, v půli věty se zasekne, uč „Ty to po sobě nepřečteš, viď?“, Jakub vrtí halvou, 

že ne, uč ironicky „No paráda.“ 

 

Ještě se jdu na chvíli podívat na tělocvik. Hrají hry, je tam taková skrumáž, že jednotlivé děti nestačím sledovat. 

Z holek necvičí jenom Gábina, drží se mě jako klíště, pořád si chce o něčem povídat, je sociálně schopná, 

komunikativní, povídá mi tom, že jezdí na koni, chválí mi vlasy „Že jsou takové oranžový, abyste se neurazila. 

To je moc hezký.“, je trochu moc dotěrná. Z kluká necvičí Dan  a ještě jeden kluk, sedí v tělocvičně na lavičce, 

uč „Si svačil o přestávce, Dane, to mi neříkej, že budeš svačit o tělocvkiu.“, D skolní hlavu, nic neříká, působí 

dotčeně (asi ho to trápí). Ostatní kluci, kteří necvičí, David, Matěj a Vojta T, sedí v šatně u tělocvičny a hrají hry 

na mobilu. Procházím okolo a loučím se „Čau kluci“, kluci „Čau“, Vojta ke mně roztomile natahuje ruce „Né, 

neodcházejte, mně se bude stýskat.“, já „Mně se taky bude stýskat, ale zase přijdu, v úterý.“ a jdu dál, David za 

mnou volá „Čau kotě“, kluci „No Davideeee...“, trochu ho uzemník „Čau Davide“. 

UČITELKA 

O volné hodině jsem se chvíli bavila s uč, řešily jsme především organizační věci. Ptala se mě, jestli něco 

nepotřebuju vědět, o dětech. Řekla jsem jí, že to necháme na rozhovor na příští týden, ale ona se mnou zřejmě 

chtěla sdílet své zážitky s dětmi, takže o nich začala mluvit sama. „Ve třídě je pořád hrozný ruch. Je to tím, že se 

před vámi kluci předvádějí.“ Ptám se tedy, jestli se kluci předvádějí stejně, když jsem ve třídě nebyla. „David, 

Joan a Filip, to je pořád. Teď, když je venku tak hezky, zlobí všichni pořád, je těžké je uklidnit.“ Ptám se na 



Dana, co při hodině dělá, že je pořád napomínán, uč „On nedělá nic. Pořád si akorát hraje, se zrcátkem a 

hřebenem, nebo s něčím jiným. A rodiče ti mu nechávají moc volnosti, dovolují mu, aby si dělal jen to, co ho 

baví. Ale nějaký režim potřebuje.“ Podivuju se nad hřebínkem a zrcátkem uč vysvětluje, že má Dan stařršího 

bráchu, kterého napodobuje, že se také voní a děti si občas ztěžují, že to přežene. Také jí holky říkaly, že má Dan 

seznam asi padesíti holek, které miluje, a pořád mění pořadí. Dojatě mi vypráví, že do ní byl Dan zamilovaný v 

první třídě, namaloval jí k vysvědčení obrázek a k němu napsal „Paní učitelko, mám vás moc rád a celý rok jsem 

vás poslouchal.“ Potom začne uč sama mluvit o Joanovi, je vetřídě nový a snaží se zapojit, ale moc mu to nejde. 

Filip je takový vůdce třídy a Joan s ním bojuje. Dětem prý vadí, že se Joan snaží „až moc“. Podle uč se lae Joan 

začlení, prý to zvládne. 

 

  



6. Kategorizace projevů  

 

Na základě kódování poznámek z pozorování jsem rozdělila děti na čtyři skupiny a popsala jsem jejich 

charakteristické projevy. 

Uvedu zde projevy typické pro dané skupiny dětí, pro lepší přehlednost nejpodstatnější aspekt projevu vždy 

zvýrazním. Projevy popisuji v rámci celých vět, abych vysvětlila kontext a podstatu projevu. U každého projevu 

uvádím konkrétní příklad z pozorování.  

a) Dívky 
Dívky se o hodině projevují velice málo, mnohem méně než chlapci. Většinu času potichu pracují. 

Děti dělají zadanou práci, kluci všechno nahlas komentují, Andrea občas také. Holky jsou potichu, výjimečně se 
některá z nich ujistí, že to dělá správně. (pozorování č. 5, str. 3) 

Zřídkakdy mluví, aniž by byly vyzvány. 

...kluci se začnou ozývat. Michal „A oni měli nějakou mrtvolu, nebo někoho zabili?“, uč „Mrtvolu.“, M se otáčí 
na Míšu „Vidíš, měli mrtvolu.“ (pozorování č. 3, str. 3) 

Nevykřikují, nekomentují dění ve třídě nahlas. Když chtějí mluvit, hlásí se. 

Kluci pořád mluví nahlas, zapojují se nebo něco komentují, holky jsou slyšet minimálně, až na Andreu... 
(pozorování č. 4, str. 2) 

Když se na něco chtějí zeptat, často jdou až k učitelce (místo aby se zeptaly nahlas před celou třídou). 

Z holek se ptá už jen Jasmína, zeptá se uč, když (uč) stojí u jejího stolu, neptá se nahlas na celou třídu, a 
Karolína, ta se zvedne a jde se uč zeptat k jejímu stolu. (pozorování č. 5, str. 2) 

Nedělají si z látky legraci, nedělají hlouposti, opičky, nepředvádějí se. 

Joan se směje, uč „Joane, to není k smíchu.“, některá z holek říká „To je spíš k pláči.“, uč „Ano, to je k pláči. 
(pozorování č. 2, str. 1) 

Po třídě chodí méně často než chlapci, chodí pomalu, potichu, klidně (bez blbnutí). 

Hotovo mají: David, Jirka, Adam, Tomík, Vojta - seběhnou se u stolu uč. Až po čase odevzdávají holky, 
v naprostém klidu, do toho z lavice vyletí Viktor, běží, všechny předběhne, křičí a prudce zastaví u stolu, kam 
položí sešit, uč „No tak Viktore.“. Holky v klidu stojí okolo uč stolu.(pozorování č. 1, str. 4) 

Vzhledem k výuce se snaží, hlásí se a plní zadanou práci. 

Potom se uč s dětmi baví o písemkách, Filip křičí „Né, zejtra píšem z vlastivědy.“, Karolína si sama pro sebe 
pilně vyjmenovává „Zítra píšeme z vlastivědy, v pondělí z...“ (pozorování č. 5, str. 2) 

b) Chlapci 
Chlapci se o hodině projevují v podstatě nepřetržitě. Jsou sice chvíle, kdy celá třída v klidu pracuje, 

ale většinou jsou potichu jen dívky a chlapci jsou slyšet. 

Kluci zlobí, blbnou, uč se je snaží uklidnit, vůbec neposlouchají, holky jsou hodné, v klidu sedí. Andrea s Kačkou 
se hlásí, zatímco kluci vůbec nevědí, na co se uč ptala.(pozorování č. 1, str. 5) 

Svým projevem o hodině ruší ostatní. 

...uč „Kluci, asi vám to napíšu do ŽK, rušíte ostatní.“ (pozorování č. 3, str. 2) 

Jsou aktivnější než dívky, rychlejší a často "zapáleni pro věc". 

Děti pracují samostatně, mají vymýšlet/vybírat věty a psát si je. Kluci (ani jedna holka!) se uč neustále na něco 
ptají, většinou věty vymýšlejí a snaží se, aby byly srandovní, „Pí uč a jde tahle věta? ..a tahle?“ (baví je to, jsou 
zapáleni), také se ptají uč na správnost vět z hlediska mluvnice. Jediná holka, která se také ptá a volá na uč 



stejně jako kluci je Andrea. (pozorování č. 5, str. 2) 

Neustále vše komentují, skoro každou učitelčinu větu. Z komentářů není zřejmý jejich záměr, často 

mám pocit, že chlapci pouze chtějí něco říct, není důležité co. 

Kluci na každou učitelčinu větu nahlas reagují (aniž by reakci směřovali přímo k ní), jen tak prohodí „No já 
nevim.“. (pozorování č. 1, str. 1) 

Často nahlas vyjadřují svůj nesouhlas nebo svou nespokojenost. 

Uč „Tohle cvičení si napíšeme.“, Joan, Adam a Filip skučí „Neee.“ (pozorování č. 2, str. 1) 

Jak v rámci odpovědí směřovaných přímo k učitelce, tak v rámci poznámek "jen tak do větru" si 

chlapci většinou dělají z látky legraci nebo mluví v nadsázce. 

Uč „Narýsujeme si tři kružnice.“ Viktor si z toho dělá srandu „A vedle sebe, nad sebe, pod sebe nebo do sebe?“. 
Dál vše nahlas komentuje, šaškuje, uč si toho vůbec nevšímá. (pozorování č. 1, str. 4) 

Vtipkují, dělají hlouposti, různé posunky, opičky, smějí se tomu, snaží se na sebe upoutat pozornost, 

předvádějí se. 

David odpovídá, trochu šaškuje, legračně intonuje, protahuje slova „osooobaaa eeee třetííí“… (pozorování č. 1, 
str. 1) 

Po třídě chodí častěji než dívky, při chůzi na sebe strhávají pozornost - chodí hlasitě nebo dělají různé 

posunky, většinou běhají. 

Uč mluví o penězích za fotky, kluci se okolo ní sbíhají (ona stojí u svého stolu), pokřikují na ní „Já už sem to 
zaplatil.“ (pozorování č. 1, str. 1) 

Jsou drzí. Provokují učitelku, nerespektují její autoritu, odmlouvají. 

Michal se otáčí na Davida a nahlas se chechtá, uč „Michale!“, M pokračuje, uč důrazně „Michale!“, M  drze 
„Co?“, uč „Máš hotovo?“, M „Ne.“, uč „Tak že si vůbec dovoluješ se bavit.“, M „Já se jenom směju.“, David 
se tomu nahlas zasměje, uč „Davide.“, D něco provokativně prohodí... (pozorování č. 3, str. 2) 

c) „Maskulinní“ dívky 
Ze skupiny chlapců i dívek jsem vybrala několik dětí, které se svým chováním odlišovaly, a 

popsala jsem jejich odlišné projevy.  

Svými projevy při hodině mezi dívky nezapadají: Andrea, Jasmína, Kateřina a Anastasia, jejich 

projevy se výrazně blíží projevům chlapců. Chování těchto dívek budu ilustrovat na příkladu Andrey. 

Hodně se o hodině projevuje. Ruší. 

Uč „Matěji, začni. Přestaň svačit konečně.“, „Co jsem to říkala Andrejko?“, A „Já nevím, já vás neslyšela.“ Po 
chvíli se ozve nějaký zvuk (asi mobil), všichni vyčítavě „Andreo!“ (pozorování č. 2, str. 1) 

Vše komentuje nahlas. 

Uč mluví o sochách „Možná znáte Davida.“, David vtipkuje „Co? Mně znáte všichni.“, Filip i Andrea na to 
nahlas reagují, uč to nekomentuje a počká, až se ztiší. (pozorování č. 4, str. 5) 

Zapojuje se sama od sebe, hlásí se, ale také vykřikuje. 

Andrea „Pí uč, a kdo to ještě nevybarvil, můžeme to ještě vybarvit?“ říká to nadšeně (asi se chce zavděčit, ale 
možná jí to jenom baví), uč „Ano, máte ještě chvilku.“ (pozorování č. 1, str. 5) 

Nahlas vyjadřuje svůj nesouhlas nebo svou nespokojenost. 

Uč dětem oznamuje, že budou mít domácí úkol, nesouhlasně se ozývá Filip, Andrea a David.(pozorování č. 5, str. 
2) 



Je drzá. Provokuje učitelku, nerespektují její autoritu, odmlouvá. 

Andrea se důrazně, trochu drze ptá „Co je to vypočítej?“, uč „To je DÚ, Andrejko.“, A „Ale co je to vypočítej?“, 
uč „To máš vypočítat.“ (pozorování č. 3, str. 2) 

d) „Femininní“ chlapci 
Svými projevy při hodině mezi chlapce nezapadají: Jan, Vojta K, Martin a Matěj, jejich projevy se 

výrazně blíží projevům dívek. Chování těchto chlapců budu ilustrovat na příkladu Jana. 

O hodině se projevuje málo. Mluví jen, když je vyzván. Když chce něco říct, hlásí se. Nevykřikuje. 

Když se na něco chce zeptat, většinou jde až k učitelce. 

Honza se zvedne a se sešitem v ruce se jde na něco zeptat uč (jako některé holky). (pozorování č. 5, str. 4) 

Nevtipkuje, nedělá kraviny, posunky, opičky atd. (výjimečně se o to snaží, ale jen když je ve třídě 

zrovna volnější režim - děti můžou chodit po třídě a povídat si).  

Honza samostatnou práci konzultuje s Nasťou (jinak vůbec neruší, je vzorný). (pozorování č. 5, str. 2) 

Vzhledem k výuce se snaží, hlásí se a plní zadanou práci. 

Uč „Tak a jak se to počítá, Honzíku?“, Honza vysvětluje, mluví roztomile, působí trochu nesebevědomě, ale 
všechno krásně vysvětlí, jako vzorný žák, uč „Výborně.“, chválí ho. Někdo z dětí to paroduje „Ano, výborně, 
Honzíku.“ (pozorování č. 4, str. 2) 

 

  



B. Strukturované pozorování 
1. Záznamový arch 
 

 Chování Žák/yně Reakce učitelky 

P
O

D
L

E
 P

R
A

V
ID

E
L

 

Hlásí se, když mají děti na něco odpovídat.   

Z vlastní iniciativy pomáhá učitelce.   

Vzorně plní úkoly, které mu zadá učitelka.   

P
R

O
T

I 
P

R
A

V
ID

L
Ů

M
 

Vykřikuje, když chce být vyvolaný nebo když 

se chce na něco zeptat, místo aby se přihlásil. 

  

Při hodině si s někým povídá.   

Při hodině něco nahlas komentuje.   

Nesnaží se při vyučování. (konkrétní situaci 

blíže specifikuji) 

  

Odmlouvá učitelce.   

Nemá domácí úkol.   

Běhá po třídě, místo aby chodil/a pomalu.   

 

 

 

  



C. Dotazník pro děti 
 

1. Strukturovaný dotazník nevyplněný 
 

Nadpis:  

Naše paní učitelka 

Otázky:   

1. Jaká je? 

2. Co jí potěší? 

3. Co jí rozzlobí? 

4. Za co mě pochválí? 

5. Za co mi vynadá? 

 

2. Strukturovaný dotazník vyplněný 
Děti jsou uvedeny v pořadí, ve kterém odevzdávaly (chybí Daniel a Vojta K., Filip). 

Jiří 

1. hodná, laskavá, poučná 

2. dobré známky, jsme hodní 

3. štve jí Filip 

4. udělám dobrou věc 

5. hrajeme hry na koberci 

David 

1. hodná, milá 

2. jsme potichu, napíšu dobře písemku 

3. když mluvíme 

4. snažím se při vyučování 

5. ublížím někomu 

Martin 

6. nejlepší na světě, moc hodná, laskavá 

7. jsme hodní, dobře se učíme 

8. zlobíme, hůř se učíme 

9. jsem hodný, udělám dobrou věc 

10. zlobím, něco provedu, poruším školní řád 

Vojta T. 

1. hezká a výjimečná, hodná, dobře učí 

2. přineseme dárek, jsme hodní 

3. někdo zlobí, zlobí Filip a Dan 

4. když mám službu za úklid, tak jediný uklízím; zlepšuju se 

5. něco rozbiju, běhám po třídě 

Ioan 

1. hodná, rozhoduje se správně, řeší dobře a spravedlivě problémy 

2. jsme potichu, pomáháme 

3. křičíme, nedáváme pozor 

4. pomáhám, jsem hodný, dávám pozor 

5. jsem nepozorný, zlobím, chovám se zle 

  



Viktor 

1. hodná, milá, zábavná 

2. jsme potichu, dáme jí dárek, něco se nám povede 

3. mluvíme, mlátíme se o hodině 

4. dobře pracuju ve vlastivědě, snažím se ve vyučování 

5. nemám domácí úkol, přijdu pozdě 

Anastasia 

1. hodná, pracovitá, má zlaté ruce 

2. máme samé jedničky, pomáháme jí, dáváme jí dárky 

3. zlobíme, něco rozbijeme 

4. často pomáhám, mám samé jedničky na vysvědčení,  

5. něco udělám špatně, odejdu bez dovolení 

Gabriela 

1. hodná, šikovná, smysl pro humor  

2. jsme hodní, dáváme jí dárky, máme dobré známky 

3. vykřikujeme, nehlásíme se, kluci něco rozbijí 

4. mám něco správně, jsem hodná, mám dobré známky  

5. zapomenu domácí úkol, zlobím 

Ye Jin 

1. hodná, ale i přísná  

2. nevím 

3. běháme po třídě, rušíme o hodině 

4. nevím, paní učitelka mě moc nechválí 

5. ruším o hodině 

Barbora 

1. hodná  

2. jsme hodní, dáme jí dárek 

3. zlobíme 

4. něco pro ni udělám 

5. zlobím, křičím 

Jakub 

1. hodná, milá 

2. jsme hodní 

3. něco rozbijeme 

4. nic mě nenapadá 

5. zlobím 

Matěj 

1. hodná, ale mám radši supl; hezká 

2. jsme potichu 

3. křičíme, pijeme o hodině 

4. mám dobře práci 

5. schovám Jirkovy bačkory 

Adam 

1. úplně strašně nejlepší, docela hodná 

2. Filip a David nekřičí 

3. Filip křičí 

4. dobré známky, pomoc, já dostal pochvalu za Vánoční besídku 

5. lezení po lavicích, shození kytky 

  



Jan 

1. hodná, není tak přísná 

2. nezlobíme, posloucháme 

3. hrajeme si na koberci, nedávám pozor 

4. mám dobré známky, nezlobím 

5. lezu na skříňky, hraju si na koberci 

Hana 

1. milá, hezká, úžasná, laskavá, hodná, vše vysvětlí 

2. jsme hodní, dáváme jí dárky 

3. zlobíme, mluvíme sprostě 

4. mám uklizenou lavici a skříňku, mám všechny pomůcky, jsem hodná 

5. zlobíme, mluvíme sprostě 

Michal 

1. nejhodnější ze školy 

2. jsme vzorní při návštěvě 

3. zlobíme 

4. dohadoval jsem se s ní, kolik váží slon, přinesl jsem encyklopedii, abych dokázal, že jsem měl 

pravdu 

5. nemám domácí úkol 

Karolína 

1. hodná, přátelská, milá, laskavá, má pevné nervy 

2. nezlobíme, dáme jí dárek 

3. zlobíme, křičíme, nehlásíme se 

4. mám dobré známky, nakreslím hezký obrázek, dobře se učím 

5. zlobím, nemám domácí úkol 

Ester 

1. hodná; když zlobíme, není příjemná, celkem hodná; poznám, když má dobrou náladu, říká mi 

Esterko; 

2. jsme hodní, posloucháme, máme dobrou známku, dáme jí dárek 

3. neposloucháme, mluvíme, nepracujeme, nedáváme pozor 

4. dobře pracuju, mám dobrou známku, jsem hodná, dávám pozor 

5. ruším, nedávám pozor, nepracuju 

Kateřina 

1. milá, ale když se zlobí, jde z ní strach; mladá, pohledná, zábavná, dokáže být i hodně přísná 

2. zlepšíme se, dostane dobrou zprávu, dostane dobrý nápad, nezlobíme (to není často, kvůli 

našim zlobivcům, vyjmenovává kluky) 

3. nestíháme, uděláme nepořádek, zlobíme a předvádíme se před návštěvou, nemáme úkoly, 

nemáme školní potřeby, opisování, sprostá slova, vykřikování, běhání 

4. reprezentuju školu, mám dobré známky, spolupracujeme 

5. neposlouchání, nespolupracování, předvádění se, kopla jsem Danielovi do tašky, podepsala 

jsem se na židle 

Jasmína 

1. hodná, mladá (je mladá, a proto je tak hodná), spravedlivá, laskavá, krásná, dobře učí; někdy se 

zlobí, ale vůbec neřve;  

2. dobré známky, dárky, hlášení se, máme domácí úkoly, jsme vzorní, nezlobíme 

3. vykřikujeme, nedáváme pozor, zlobíme (jako třeba: vyjmenovává kluky), nemáme domácí 

úkol, jsme na sebe ošklivý, stěžujeme si na ní mamince (a třeba to není pravda) 

4. odnesu třídnici, zhasnu/rozsvítím, smažu tabuli, pomáhám, když dobře cvičím při tělocviku 

5. poznámka, špatná známku 

  



Viktorie 

1. milá, hodná, ale někdy se rozzlobí; byla moc hodná, když mi z matematiky dala dvojku místo 

trojky  

2. jsme hodní, dáme jí dárek, pomáháme, učíme se dobře, plníme povinnosti 

3. rušíme, zlobíme, pijeme o hodině, nedáváme pozor, kreslíme si na tabuli, nemáme domácí úkol                 

4. pomáhám, hlásím se, potěším ji, mám správně domácí úkol 

5. něco zapomenu, přijdu pozdě 

Andrea 

1. hodná, přátelská 

2. nezlobíme, dáváme pozor 

3. křičíme, nedáváme pozor 

4. něco vím, mám dobré známky 

5. kreslím na tabuli, lezu po nábytku, rozbíjím věci ve třídě 

 

Michaela 

1. milá, hodná, když něco nechápeme, poradí nám; hezká, přátelská, chytrá 

2. nezlobíme, jsme potichu, snažíme se učit 

3. nesnažíme se nic pochopit 

4. mám domácí úkol  

5. nevím, za co mi vynadala, za něco určitě ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Kvantitativní analýza - dotazník „Naše paní učitelka“ 

 
1. Jaká je? 

DÍVKY I CHLAPCI (23) DÍVKY (12) CHLAPCI (11) 

hodná                                       22 hodná                                       12 hodná                                       10 

laskavá                                  5 laskavá                                  3 laskavá                                  2 

hezká                                                6 hezká                                                4 hezká                                                2 

dobře učí                                                               5 dobře učí                                                               3 dobře učí                                                               2 

zábavná                                       3 zábavná                                       2 zábavná                                       1 

spravedlivá   2 spravedlivá   1 spravedlivá   1 

  občas se zlobí                        5 nejlepší                                    2 

  přátelská                                3 nejhodnější ze školy                  1 

  mladá                                     2 není tak přísná                           1 

  šikovná                                  2 výjimečná                                  1 

  chytrá                                     1   

  vůbec neřve                              1   

  je mladá, a proto je tak hodná  1   

  když se zlobí, jde z ní strach    1   

  má pevné nervy                       1   

  úžasná                                   1   

  pracovitá                                  1   

  ambivalentní odpověď              1   

 

2. Co jí potěší? 

DÍVKY I CHLAPCI (23) DÍVKY (12) CHLAPCI (11) 

jsme hodní                               12 jsme hodné                               9 jsme hodní                               3 

dárek                                      10 dárek                                      8 dárek                                      2 

učíme se dobře                          9 učíme se dobře                          6 učíme se dobře                          3 

jsme potichu                              5 jsme potichu                              1 jsme potichu                              4 

pomáháme                               3 pomáháme                               2 pomáháme                               1 

  snažíme se učit                          1 jsme vzorní při návštěvě          1 

  plníme povinnosti                      1 Filip a David nekřičí                1 

  hlášení se                                 1 něco se nám povede                1 

  máme domácí úkoly                 1   

  zlepšíme se                             1                               

  dostane dobrý nápad                1   

  nevím                                     1   

 

3. Co jí rozzlobí? 

DÍVKY I CHLAPCI (23) DÍVKY (12) CHLAPCI (11) 

zlobíme                                  15 zlobíme                                  10 zlobíme                                  5 

křičíme                                  4 křičíme                                  2 křičíme                                  2 

mluvíme                                  3 mluvíme                                  3 mluvíme                                  2 

něco rozbijeme                       2 něco rozbijeme                       2 něco rozbijeme                       1 

                                     vykřikujeme                            3 Filip                                        3 

  nemáme domácí úkol                  3 Dan                                        1 

  nehlásíme se                            2 pijeme o hodině                       1 

  mluvíme sprostě                     2 mlátíme se o hodině                 1 

  běháme po třídě                      2 hrajeme si na koberci               1 

  nesnažíme se nic pochopit        1 neučíme se dobře                    1 

  kreslíme si na tabuli                  1   

  jsme na sebe ošklivý               1   

  stěžujeme si na ní mamince      1   

  nestíháme                               1   

  uděláme nepořádek                  1   

  předvádíme se před návštěvou  1   

  nemáme školní potřeby            1   

  opisování                               1   

  nepracujeme                            1   

  kluci něco rozbijí                     1   

 

  



4. Za co mě pochválí? 

DÍVKY I CHLAPCI (23) DÍVKY (12) CHLAPCI (11) 

učím se dobře                          9 učím se dobře                          6 učím se dobře                          3 

jsem hodná/ý                          6 jsem hodná                          2 jsem hodný                          4 

konkrétní příklad                                           6 konkrétní příklad                                           2 konkrétní příklad                                           4 

pomáhám                                5 pomáhám                                3 pomáhám                                2 

nevím                                     2 nevím                                     1 nevím                                     1 

  konkrétní příklad                     2 zlepšuju se 1 

  něco vím                                 1   

  potěším ji                                  1   

  odnesu třídnici                          1   

  smažu tabuli                             1                        

  spolupracujeme                        1   

  dobře pracuju                           1   

  nakreslím hezký obrázek          1   

  uklidím si lavici a skříňka         1   

  mám všechny pomůcky            1   

  něco pro ni udělám                  1   

  mám něco správně                   1   

 

5. Za co mi vynadá? 

DÍVKY I CHLAPCI (23) DÍVKY (12) CHLAPCI (11) 

zlobím                                  10 zlobím                                  7 zlobím                                  3 

nemám domácí úkol                4 nemám domácí úkol                2 nemám domácí úkol                2 

lezu po nábytku                      3 lezu po nábytku                      1 lezu po nábytku                      2 

přijdu pozdě                           2 přijdu pozdě                           1 přijdu pozdě                           1 

něco rozbiju                             2 něco rozbiju                             1 něco rozbiju                             1 

konkrétní příklad                    2 konkrétní příklad                    1 konkrétní příklad                    1 

  nevím                                     1 shození kytky                                                 1 

  kreslím na tabuli                       1 poruším školní řád                                     1 

  něco zapomenu                       1   

  poznámka                                1                                 

  neučení se dobře                      1   

  nespolupracování                     1   

  předvádění se                           1   

  nepracuju                               1   

  mluvíme sprostě                     1   

  křičím                                    1   

  něco udělám špatně                 1   

  odejdu bez dovolení                1   

 

 
 

 

 

 

  



5. Portrét třídní učitelky 
 

1. Jaká je? 

 osobnostní charakteristiky: hodná, laskavá, přátelská, zábavná, spravedlivá 

 vzhledové charakteristiky: hezká 

 chování: občas se rozzlobí 

 schopnosti: dobře učí, šikovná 

 hodnotící / vztahové charakteristiky: nejlepší 

 obecné charakteristiky: mladá 

2.  Co jí potěší? 

 dodržování pravidel: jsme hodní, jsme potichu 

 vlastní iniciativa: dárek, pomáháme 

 snaha a aktivita: učíme se dobře 

3. Co jí rozzlobí? 

 nedodržování pravidel: zlobíme, křičíme, mluvíme, vykřikujeme, mluvíme sprostě, běháme po třídě, 

něco rozbijeme 

 absence snahy a aktivity: nemáme domácí úkol, nesnažíme se 

 konkrétní žák/yně: Filip 

4. Za co mě pochválí? 

 snaha a aktivita: učím se dobře, snažím se při vyučování, mám domácí úkol, hlásím se 

 dodržování pravidel: jsem hodná/ý 

 vlastní iniciativa: pomáhám, udělám dobrou věc 

 nevím: nevím 

5. Za co mi vynadá? 

 nedodržování pravidel: zlobím, lezu po nábytku, přijdu pozdě, něco rozbiju, chováms e zle, hraju si 

na koberci 

 absence snahy a aktivity: nemám domácí úkol 

  



D. Rozhovory s dětmi 
 

1. Strukturované otázky 

 

1) Chováš se o hodině tak, že se to paní učitelce líbí, nebo tak, že se jí to 

nelíbí? 

2) Jak se cítíš, když se na tebe paní učitelka zlobí? Jak se cítíš, když tě 

paní učitelka pochválí? 

3) Jak víš, že paní učitelku potěší, když jste hodní, a rozzlobí, když 

zlobíte? 

4) Proč paní učitelka chce, abyste byli hodní?  

5) Všimla jsem si, že o hodině zlobíš .... proč? Jsi hodný/á ... proč? 

6) Je ve třídě někdo, kdo se vždycky chová dobře? (nezlobí, dává pozor) 

A jak se chová? Chtěl by si být jako on/a? Proč se tak nechováš?  

 

 

2. Přepis rozhovorů s dětmi 
„ŽÁCI“ 

FILIP 

Filipe, nejdřív se tě zeptám, jestli si myslíš, že se o hodině chováš tak, že se to paní učitelce líbí, nebo že se 

jí to nelíbí? 

Hm, nelíbí. 

Dobře, můžeš říct proč? 

Protože někdy vyrušuju. 

Jak se cítíš, když se na tebe paní učitelka zlobí? 

No, myslim si, že je trošku na hlavu. Protože když nevim, co sem udělal, tak si o ní prostě myslim, že je trošku 

na hlavu. 

Takže ty nerozumíš tomu, proč se na tebe zlobí? 

Někdy jo, no. 

Někdy tomu rozumíš? 

No a když tomu nerozumim, tak sem naštvanej.  

Proč jseš naštvanej? 

Protože se na mě zlobí. 

Máš pocit, že je to třeba nespravedlivý? 

No to zase ne.  

Dobře. A jak se cítíš, když tě paní učitelka pochválí? 

Jsem šťastnej. 



Máš radost? 

Mám radost, protože jako moc mě nechválí, takže... 

Zajímalo by mě, jak víš, že paní učitelku potěší, když jste hodní, a rozzlobí, když zlobíte? 

Cože? 

Odkud to víš?  

Připadá mi to tak. 

Podle čeho ti to tak připadá?  

To nevim. To se nedá říct.  

Dovedeš si třeba vzpomenout, jak ses to dozvěděl? Nebo kde? Když jsi šel do školy, jak ses dozvěděl, jak 

se máš chovat? 

Tak to jo, neni to jako doma, škola.  

Dobře. A když jsi přišel do školy, tak ses nějak musel dozvědět, jak se máš chovat. 6e tady třeba nemůžeš 

o hodině běhat.  

No podle školního řádu. 

Podle školního řádu? 

 No a ještě nám pani učitelka  řikala, co nemáme dělat a tak.   

Takže to víš od paní učitelky? 

No.  

A proč si myslíš, že paní učitelka chce, abyste byli hodní?  

No, abysme třeba nerušili, když někdo píše písemku. A třeba abysme jí furt neštvali.  

Proč si myslíš, že jí vadí, když rušíte? 

Protože nemůže tak dobře učit. Když je tam hluk, tak nemlže tak dobře učit.  

Teď si to neber nijak špatně, jo? Já se tě chci jenom zeptat, všimla jsem si, že o hodině zlobíš, proč to teda 

děláš, když víš, že to paní učitelku rozzlobí?  

Protože se o hodině nudim.  

Potom jsem si všimla, že se při vyučování taky snažíš, že se třeba hlásíš, proč? 

No protože to zrovna vim. Kdybych to nevěděl, tak bych se nehlásil.  

Jasně, ale pak jsou taky děti, které to vědí, ale nepřihlásí se. 

Protože je zase nudí ta hodina a prostě nechtěj se zapojovat. 

Takže tě to baví a proto se hlásíš, když to víš, jo? 

Jo. 

Tak už jsme na konci. Ještě se zeptám, jestli si myslíš, že je ve třídě někdo, kdo se chová vždycky dobře?  

Míša.  

A někdo ze starších dětí třeba ještě? Protože Míša ta je tam jenom chviličku.  



Většinou i Kája. A asi i Hanička, někdy. 

Dobře, takže máš pocit, že hlavně Kája? 

No.  

A jak se teda Kája chová, když se chová dobře?  

Chce všem pomáhat, nevotravuje pani učitelku.  

Chtěl by ses v tomhle ohledu taky umět chovat jako Kája?  

Někdy jo a někdy ne. 

Proč jo a proč ne? 

Protože by mě nebavila vůbec škola. A chtěl bych dostávat pochvaly. 

Nechováš se tak protože tě to nebaví? Že bys to nevydržel?  

No, taky. A navíc já už jsem zvyklej zlobit.  

 

DAVID 

Davide, chováš se o hodině tak, že se to paní učitelce líbí, nebo tak, že se jí to nelíbí? 

Nevim. Tak zhruba půl na půl.  

Půl na půl? Není to spíš líbí, nebo spíš nelíbí? 

Asi ne. 

Jak se cítíš, když se na tebe paní učitelka zlobí? 

Normálně. 

Normálně?  

Jsem na to zvyklej.  

A jak se cítíš, když tě paní učitelka za něco pochválí? 

Normálně. Mě moc nechválí. 

Já jsem si všimla, že tě někdy chválí.  

Normálně se cejtim, mně je to jedno.  

Jak víš, že paní učitelku potěší, když jste potichu, a rozzlobí, když mluvíte? 

Protože to poznám. 

A jak to poznáš? 

Nevim, instinktivně.  

Odkud víš, jak se při hodině máš chovat? 

Nevim, paní učitelka nám to občas vysvětluje. 



Proč si paní učitelka chce, abyste byli potichu? 

Protože se jí u toho líp pracuje. 

Proč se zlobí, když mluvíte? 

Protože jí to ruší.  

A při čem jí to ruší? 

Třeba když něco vypráví a my kecáme. 

Proč si myslíš, že jí vadí, že jí to ruší? 

Já nevim. 

Proč vám paní učitelka něco vypráví? 

Protože chce, abychom se něco dozvěděli. 

 Takže paní učitelka chce, abyste byli potichu, abyste se mohli něco dozvědět? 

No. Asi tak. 

Neber si to nějak špatně, mě to jen zajímá. Když víš, že paní učitelku, když mluvíte. To jsme si řekli, že jo. 

Jo. 

Tak proč o hodině mluvíš? 

Nevim. Protože zrovna chci.  

Také jsem si všimla, že se hodně hlásíš, proč? 

Nevim. Protože nechci doma dostat sprďana. 

Je to kvůli rodičům? 

Jo. 

A ještě kvůli něčemu? 

No protože máma chce, abych se dostal na gympl. 

A chceš to ty, dostat se na gympl? 

Jo.  

Poslední otázka. Myslíš si, že je ve třídě někdo, kdo se chová skoro vždycky dobře? 

No, třeba Kája.  

Jak se Kája teda chová? 

Hezky. Nemluví, hlásí se.  

Chtěl bys být jako Kája v tomhle? 

Ne. 

A proč ne? 

Protože mě občas štve. 

Kája tě štve? 



Jo. 

Tím, jak se chová? 

O přestávce, když je s Gábinou. 

Já vím, že bys asi nechtěl být úplně stejný jako Kája. Myslím v tom, jak je hodná, jak se snaží.  

Ne. 

Můžeš mi říct proč? 

Prostě nechci.  

Proč chceš být jiný? 

Protože nechci vypadat jako šprt. Chci zůstat v partě s Adamem.  

A Adamovi by se nelíbilo, kdybys byl šprt? 

No, asi ne, já nevim. My jsme takovýn kluci, který jsou v pohodě. Třeba kdybych byl jako Kája, tak bysme asi 

nechodili tolik blbnout ven a tak. Bych se musel doma šprtat.  

Tak to je všechno, já ti děkuju. 

 

„ŽÁKYNĚ“ 

KAROLÍNA 

Kájo, myslíš si, že se při hodině chováš tak, že se to paní učitelce líbí, nebo tak, že se jí to nelíbí? 

Já myslim, že by se jí to mohlo líbit.  

Proč si myslíš, že se jí to líbí? 

No protože o hodině moc nezlobim, myslim, že moc nepovídám, a docela se hlásim.  

No tak dobře, díky za odpověď. Teď by mě zajímalo, jak se cítíš, když se na tebe paní učitelka zlobí?  

Hrozně. To je hroznej pocit.  

A umíš ten pocit ještě líp popsat? 

No trapnej a pak mi je to líto, třeba celej den.  

Tak jo. A naopak, když tě paní učitelka pochválí, tak se cítíš jak?  

Tak to jsem moc ráda, to jsem spíš celej den šťastná.  

Jak to víš, že paní učitelku potěší, když jste hodní, a rozzlobí, když zlobíte? 

No protože když jsme hodní, tak má jakoby i dobrou náladu a asi má i hezčí ten den.  

Dobře, to si myslíš, že se stane. Ale teď mi řekni, odkud to víš, protože paní učitelka ti to asi neřiká, ne? 

No, protože má dobrou náladu. Ono je hodně poznat, když má dobrou náladu. Je na nás milejší, říká nám třeba 

Karolínko a tak.  

A když zlobíte? 

Tak má blbou náladu a říká nám třeba Karolíno, Katko, Jakube… 



Mě by ještě zajímalo, odkud víš, jak se máš o hodině chovat? 

No, podle toho, jak mě vychovávali rodiče, už odmalička.  

Dobře, a pak jsi přišla do školy a rodiče nevěděli, jakou budete mít paní učitelku, něco ti určitě říkali, ale 

dozvěděla ses to ještě jinak, než od rodičů?  

Taky podle toho, že když někdo něco udělal a paní učitelce se to nelíbilo, tak jsem pochopila, že se jí to nelíbí a 

že to nemám dělat.  

A už tě nic jiného nenapadá, jak jsi se to dozvěděla? 

Asi ne.  

Proč si myslíš, že paní učitelka chce, aby ste byli hodní?  

No, protože když jsme hodní, tak víc dáváme při hodině pozor, tím pádem máme lepší známky, paní učitelka je 

ráda, když máme dobrý známky. A taky je ráda, když se chováme dobře a jsme k sobě hodný.  

Jasně, takže paní učitelka je ráda, když se dobře učíte a zároveň když jste k sobě hodní. Takže proto chce, 

abyste byli hodní. 

Jo.  

A naopak, proč si myslíš, že paní učitelka chce, abyste nezlobili? 

No, abychom nerušili při hodinách. 

Proč byste neměli rušit při hodinách? 

Abychom si pamatovali víc věcí a víc se toho naučili. Což jakoby je účel.  

Já jsem si všimla, že o hodině skoro vůbec nezlobíš. Chci se tě zeptat proč? 

Protože mi to přijde ošklivý vůči paní učitelce, která se nás snaží něco naučit. A když zlobíme, tak nás nemůže 

nic naučit. A navíc bych pak nic neuměla.  

A také jsem si všimla, že se o hodině hodně hlásíš, proč? 

Protože se doma… Já se doma možná trochu učim, ale protože když něco vim, tak se přihlásim. Takže toho asi 

vim hodně. 

Dobře, takže se hlásíš, když to víš? 

Jo.  

Takže není jiný důvod? Představ si, že je hodina, paní učitelka se na něco zeptá a ty se přihlásíš.  

Nebo k tomu chci třeba něco říct.  

Tak a teď se tě chci ještě zeptat, jestli si myslíš, že u vás ve třídě je někdo, kdo se většinou chová dobře? 

Nebo o kom by se dalo říct, že je nejhodnější? 

Oni občas všichni trochu zlobí, ale když na nás paní učitelka křičí, tak to pak jsme jako hodnější. Ale myslim, že 

hodná je třeba Hanička, dává pozor… 

Dobře, mně stačí klidně jedno jméno, koho bys označilas, takže Hanička. 

No Hanička.  

Jak si myslíš, že se Hanička chová? 

No třeba taky ví hodně věcí, občas. Třeba při vlastivědě, to jí jde. A je hodná, není drzá na paní učitelku, je 

hodná k ostatním, při hodině se hodně hlásí, že jo. A má dobrý známky.  



Chtěla bys být jako Hanička? Jako v tomhle, ne celkově jako Hanička. 

Já nevim, asi jo.  

A myslíš si, že taková jsi? 

No asi tak trochu bych se mohla snažit, ale tak trochu asi taková jsem.  

A když teda někdy taková nejsi nebo si myslíš, že bys to někdy mohla zlepšit. Proč to nejde, proč se tak 

nechováš? 

Třeba když dostanu špatnou známku, tak to pak jsem z toho smutná a pak jsem taková nevrlá. Anebo třeba je mi 

blbě, něco mi nejde taky.  

Takže když se kvůli něčemu necítíš dobře, tak pak nedokážeš být tak hodná, nebo se tak snažit? 

No. 

Tak to je všechno, děkuju ti.  

 

HANA 

Myslíš si, že se o hodině chováš tak, že se to paní učitelce líbí nebo že se jí to nelíbí? 

No já nevim, někdy líbí, někdy nelíbí. 

A spíš líbí nebo spíš nelíbí? 

Asi spíš líbí. 

Jak se cítíš, když se na tebe paní učitelka zlobí? 

Špatně. 

A dokázala by si to ještě víc popsat? 

Mám takovej pocit, jako bych byla vevnitř skrčená. 

Jak se cítíš, když tě paní učitelka pochválí? 

To je mi fajn, je mi super. 

Jak víš, že paní učitelku potěší, když jste hodní? 

To poznám podle toho, jak se paní učitelka tváří.   

A jak víš, že paní učitelku rozzlobí, když zlobíte? 

No podle toho, jak se tváří. Paní učitelka totiž málokdy křičí. 

Odkud víš, jak se máš o hodině chovat? 

Protože nám to všichni řikaj. Už od první třídy. Rodiče, učitelé, většinou i kamarádi rodičů všichni. 

Proč paní učitelka chce, abyste nezlobili? 

To se jí víc líbí, protože učit se nedá ve třídě, kde lítaj vlaštovky, všichni křičí a běhaj.  

Proč paní učitelka chce, abyste byli hodní? 

To už jsem říkala, protože nás chce něco naučit a to nemůže, když jí u toho rušíme. 



Jasně. Já jsem si všimla, že o hodině moc nezlobíš, tak se tě chci zeptat, proč? 

Těžká otázka. Mám strašně přísný rodiče? 

Jo? A jak přísný? 

Že se zajímají hodně o známky, že opravdu chtějí, abych to někam dotáhla, šla na nižší gymnázium a na 

vysokou. 

Dobře. Ale stejně, rodiče ve škole nejsou, nevědí, jak se chováš při hodině. Rozhoduješ o tom ty, jak se 

budeš chovat, proč moc nezlobíš? 

Protože mi to vyhovuje. A protože je to těžký. 

A proč je to těžký? 

Protože když to jednou uděláš a, to se vlastně vracíme k tomu, když se na mě paní učitelka rozzlobí a potom zase 

budu mít ten strašlivej pocit.  

Takže vlastně nezlobíš proto, že je ti nepříjemný, když se na tebe paní učitelka rozzlobí? 

Ňák tak, v tom smyslu. 

Potom jsem si všimla, že se snažíš o hodině, že vždycky všechno umíš, nebo většinou. 

Většinou. 

Ale moc se nehlásíš, proč? 

Já se hlásim jak kdy.  

Nejseš jedna z těch, kteří se hlasí pořád, že jo? 

Jo, ňák tak. Já se nehlásim, jenom když jsem si úplně jistá. 

Takže se hlásíš, jenom když jsi si úplně jistá? 

Jo. A stejně kdybych to řekla, řekne to i někdo jiný a já to budu umět. 

Počkej, tak tomu nerozumím.  

Dobře tak, stejně, když to řekne někdo jinej, tak já si to zopakuju a vim, že to umim. Kdybych se hlásila, tak 

k čemu by to bylo? 

No tak, řekla jsi, že paní učitelku potěší, když se při hodině snažíš. Takže třeba k tomu by to mohlo být. 

Ňák tak.  

Dobře, takže si to ještě jednou zopakujeme. Za prvé se hlásíš jen, když si jseš jistá odpovědí. Takže, když 

se nehlásíš tak často, tak jenom někdy jsi si jistá odpovědí.  

Hlavně u češtiny. 

Dobře, takže jenom někdy jsi si jistá a proto se přihlásíš? 

No.  

A potom taky proto, že si to líp zopakuješ, když odpovídají ostatní, jo? 

Jo.  

Taka poslední otázka. Myslíš si, že ve třídě je někdo, kdo se vždycky chová dobře?  



Těžká otázka. No tak každej z nás někdy zlobil. Máme tam děti, který jsou hodně klidný, třeba Kája se mi zdá 

hodně klidná a dobře se učí, nebo Esterka. Ale ty taky někdy o hodině zloběj. 

Dobře, ale je tam někdo, kdo je většinou hodný? O kom by se dalo říct „to je ten hodný“? 

Tak to je ta Esterka s Kájou.  

Kdyby sis měla vybrat, která z nich? Dá se to nebo nedá? 

Moc ne.  

 A mohla bys mi říct, jak se teda chovají?  

Jsou chytrý a poslušný. Jako hodný, poslušný ne. 

Takže neruší? 

Nerušej no. 

A chytrý, to znamená, že se dobře učí? 

Jo. 

Chtěla by si být jako Kája s Esterkou?  

Jak v kterých případech. Já sem se sebou spokojená. 

No tak to je úžasné. To znamená, že teda jenom někdy? 

Jsou super, ale nechci být v jejich kůži.  

Proč? 

Každej má svoje problémy.  

No dobře, ale já to nemyslím tak, že bys chtěla být úplně jako ony, se všim všudy. Ale jako ony, že jsou 

nejhodnější.  

Jsou hodný, to už jsem řekla.  

No jasně, tak to myslím. Jestli by jsi chtěla být jako ony v tomhle? 

No, to by šlo.  

A proč taková nejsi? 

Protože taková nejsem. 

A nenapadá tě nějaký důvod? 

Ne, nenapadá. Mám jiný DNA. 

Takže si myslíš, že je to tím, jaký člověk je, že prostě takové jste? 

Jo. 

No dobře, ale přece jenom. Když bys chtěla být jako ony, jak jsi říkala, že jsou hodné a všechno vědí a tak, 

tak to je taky o tom, jak se budeš chovat, ne? 

No je. 

No ale to můžeš ovlivnit. 

Jo, ale někdy mi něco uklouzne.  



Takže se tak nechováš proč, co znamená, že ti něco uklouzne? 

O tý hodině, ony většinou sedí s píšou, ale taky někdy trošku zlobí a já v podstatě taky. Mohla bych o sobě říct, 

že dávám pozor, ale někdy mi něco ujede, ňáky slovo. Prostě se rozpovídám.  

Dobře, takže si vlastně, myslíš, že jseš dost podobná jako ony?  

Zas tolik ne.  

A proč ne? 

Protože nejsme stejný. Já nejsem ony a ony nejsou já.  

Dobře, já to chápu. Ale teďko mluvíme jenom o tom chování v té škole, hlavně o hodině. Ty jsi řekla, že 

bys je označila za ty, které jsou hodné. Jo? 

Jo. 

A chtěla bys být jako ony, taky taková? 

Jak v čem, asi si mnohem líp pamatujou češtinu.  

Asi jsme se do toho úplně zamotaly, viď. Mně trošku přijde, nemusíš se to bát říct přede mnou, že si 

trošku myslíš, že jsi většinou tak dobrá jako ony. Klidně to řekni. 

Jak v čem. Dalo by se trošililinku říct, že jsem o něco lepší ve vlastivědě. Někdo mi říká, že jsem na vlastivědu 

šprt, ale já si to prostě přečtu a zapamatuju. Muj táta miloval historii a máma, takže to takhle dopadlo i u mě.  

To je hezký. Ale celkově, když by se mělo říct „Vě třídě jsou nejvíc hodní tihle a nejvíc toho umí“, myslíš 

si, že bys tam taky patřila k těm holkám? Nebo bys chtěla nebo nechtěla být jako ony? 

Půl napůl. 

Půl napůl, a proč jo a proč ne? 

Chtěla bych, protože to by bylo dobrý, prostě. To by chtěl asi skoro každej, aby uměl dávat pozor a uměl si 

hodně zapamatovat. A ne, protože každej musí mít svojí chybu? 

Dobře a důvod, proč taková nejsi? Ještě jednou mi to zkus říct.  

To je ta nejtežší otázka tady. Proč taková nejsem. Protože nejsem. Já nejsem Kája ani Esterka, jsme rozdílný, jak 

v čem, ale jsme rozdílný a to bude dost těžký napravit, takže jás e s tim nepárám. 

A proč se tak nechováš? Ty jsi říkala, že ti to někdy uklouzně, takže je to tím, že to nedokážeš?  

Dokážu, ale opravdu ta snaha trošku někdy pude dolu. 

Prostě nedokážeš být pořád hodná, nebo skoro pořád.  

Jo, skoro pořád.  

Ale trochu se tomu blížíš. 

Jo, ňák tak. 

Dobře. Tak já ti moc děkuju.  

 

  



„SISSIES“ 

JAN 

Honzo, myslíš si, že se chováš o hodině tak, že se to paní učitelce líbí, nebo tak, že se jí to nelíbí? 

Jak kdy.  

Spíš líbí, nebo spíš nelíbí? Nebo se to nedá říct? 

To se nedá říct, protože já sice nekřičim ve třídě jako ostatní, ale zase někdy nedávám pozor.  

Jak se cítíš, když se na tebe paní učitelka zlobí? 

Cejtim se jakoby, že jsem zklamanej ze sebe.  

A naopak, když tě paní učitelka pochválí, jak se cítíš? 

Dobře, nijak zvláštně, ale dobře.  

Nijak zvláštně, takže nijak zvlášť dobře? 

Ne. 

Ale dobře? 

No.  

Jak víš, že paní učitelku potěší, když se snažíš při vyučování, a rozzlobí, když rušíte? 

Ňák tak vnitřně to cejtim. A taky to tak ňák dokazuje paní učitelka.  

A jak? 

No, tim, že třeba když jsme hodný, tak nás pochválí, a když jsme zlobivý, tak se na nás rozkřičí.  

Zajímalo by mě, odkud víš, jak se máš chovat o hodině?  

Já nevim, odkud to vim. Ale vim, že pani učitelky chtěj, abychom byli hodný, a že je to potěší, když jsme hodný.  

Dobře. Nevzpomínáš si, odkud to víš? 

Vzpomínám si, že táta mi vždycky řikal, ať se chovám dobře. Nejen aby sem nezlobil pani učitelku,ale taky že 

když chci jezdit na motokárách, tak mě uvolňovat, paní učitelka. A tak se snažim chovat dobře.  

Proč si myslíš, že paní učitelka chce, abyste nerušili, a a chce, abyste se snažili při vyučování?  

Protože chce mít nejlepší tu třídu. Každá paní učitelka chce mít tu nejlepší třídu. Každá paní učitelce leze na 

nervy, když něco vykládá a my nedáváme pozor nebo třeba rušíme, tak samozřejmě ono jí to taky nebaví, to 

učení. A snaží se nám to dát do tý hlavy, pomáhá nám se to naučit.  

Proč si myslíš, že jí leze na nervy, když rušíte? 

Právě proto, že jí to mrzí, když nás něco chce naučit a my u toho zlobíme, tak potom se na nás rozčílí, protože 

ona se nám to snaží dát do tý hlavy, co nejlíp, a my se jí za to odvděčíme tak, že jí zlobíme.  

Takže paní učitelka se vás něco snaží naučit, ale vy se jí odvděčíte tak, že místo abyste se snažili, tak 

rušíte? 

No.  

Neber to nějak špatně. Teď se tě chci zeptat, když víš, že paní učitelku potěší, když se při vyučování 

snažíš, jak už jsme si to řekli. 



Hm.  

Tak proč se o hodině víc nehlásíš? 

Protože se hlásí spousta jinejch dětí a taky je to kvůli tomu, že někdy ty otázky nevim a nechci před třídou 

vypadat, jako že to nevim, tak se radši po hodině zeptám pani učitelky, ať mi to vysvětlí ještě jednou, že jsem to 

nějak nepochopil.  

To je dobře, že to takhle děláš. Takže jeden důvod je takový, že nevíš odpověď a nechceš si před třídou 

připadat blbě. 

No. 

A druhý je takový, že hlásí víc dětí a to znamená co? 

To znamená, že když se hlásíte, tak je to pro pani učitelku těžký vybrat jednoho dotyčnýho a ona vybírá pořád 

někoho jinýho, ale třeba ne vás, tak už vás potom bolí ruka a dáte jí dolu.  

Také jsem si všimla, že skoro vůbec nezlobíš, proč? 

Já taky někdy zlobim a povídám si trochu. Taky je to hlavně proto, že já nerušim, protože si třeba najdu nějakou 

práci o hodině a dávám u ní pozor na učení a taky ten negativ, že si najdu nějakou práci svojí a najednou prostě 

nevim, kde jsme. Tak proto asi nerušim, ale zase někdy nevim, kde jsme.  

Dobře, já vím, že si někdy povídáš. Ale nekřičíš a nemluvíš nahlas. 

No protože si najdu nějakou svojí práci.  

A proč to děláš? 

Protože mě to baví, ta práce.  

Poslední otázka. Myslíš si, že je ve třídě někdo, kdo se chová skoro vždycky dobře? Kdo je nejhodnější? 

No to sou holky a hlavně si myslim, že je to Kája a Esterka, ty pani učitelka nidky moc nenapomíná. Nebo je to 

spousta holek, ale některý jsou taky zlobivý, třeba Nasťa, která sedí vedle mě.  

Dobře, takže Kája a Esterka a některá z nich víc? 

To ne, to se nedá posoudit, jestli některá z nich. Oni při hodinách jsou viditelný, že se hlásej, ale nejsou viditelný 

v tom slova smyslu, že prostě nevykřikujou.  

Jak se chovají, když jsou nejhodnější? 

Dávaj pozor na to, co pani učitelka říká, nemluvěj, dělaj svojí zadanou práci dobře a tak dále.  

A chtěl by si být v tomhle stejný jako ony? 

 No, samozřejmě že bych chtěl. Ale taky samozřejmě pro mě je to težký, protože já si někdy vzpomenu na něco 

při hodině, co bych chtěl tomu dotyčnýmu říct,  

Ty se tak nechováš, protože je to pro tebe občas těžké, se tak chovat? 

No. 

Že se třeba nedokážeš ovládnout? 

Takhle nějak to je.  

Dobře, tak to je všechno. Děkuju ti. 

 

  



MARTIN 

Nejdřív se tě zeptám, jestli si myslíš, že se o hodině chováš tak, že se to paní učitelce líbí, nebo že se jí to 

nelíbí? 

Nó, moc asi ne. Já nevim. 

A proč? 

No, já nevim. Trošičku zlobim a nedávám pozor. 

Dobře. A teď by mě zajímalo, jak se cítíš, když se paní učitelka zlobí? 

Sem takovej nervózní, prostě.  

Není ti to přijemný? 

Neni no. 

A jak se cítíš, když tě paní učitlka pochválí? 

Dobře, mám z toho radost. 

Taky se tě chci zeptat, jak víš, že paní učitelku potěší, když jste hodní, a rozzlobí, když zlobíte? 

No protože to prostě poznáme, že jo.  

Podle čeho to poznáte? 

Podle toho, že je taková milá, že neni rozzlobená. 

Podle toho, jak se chová paní učitelka, to poznáš teda? 

No. 

Dokážeš si vzpomenout, odkud to víš, jak se máš chovat? Když jsi šel do školy, tak jak ses to dozvěděl? 

Já nevim. 

Nevzpomínáš si? 

Ne. 

Proč paní učitelka chce, abyste nezlobili? 

No, abysme nerušili, abysme se učili.  

Dobře. Teď si to neber nijak špatně, chci se jenom zeptat, když víš, že paní učitelku potěší, když se dobře 

učíte, proč se o hodině víc nesnažíš? 

 Já nevim. Protože to je nuda.  

Nebaví tě to, dávat pozor a snažít se? 

No.  

Ty jsi řikal, že o hodině zlobíš, ale já jsem si všimla, že jsi hodný. Třeba v tom, že nevykřikuješ, nepovídáš. 

No tak povídám si s kámošem, že jo.  

To jo, ale že nepovídáš tolik, třeba jako ostatní, ti zlobí ještě víc. 

No tak, třeba vykřikuju a tak.  



Já mám totiž pocit, že tohle moc neděláš, myslíš si, že to neni pravda? 

Já nevim.  

Já vim, že tě to třeba tolik nebaví, že nedáváš moc pozor. Ale zase tolik nepovídáš a nerušíš. Tak já jsem se 

chtěla zeptat proč? 

No tak, chci se taky něco naučit. Radši než se to učit doma.  

Jasně, takže se snažíš dávat pozor? 

No.  

Snažíš se dávat pozor, ale nejde ti to tak dobře, protože tě to nebaví, jo? 

Jo. 

Tak už jsme na konci. Ještě se zeptám, jestli si myslíš, že je ve třídě někdo, kdo se chová vždycky dobře?  

Tak třeba Kája. Spíš ty holky se chovaj líp.  

A když se teda Kája chová dobře, tak jak se chová? 

Že dává pozor v hodině, hlásí se hodně, nepovídá si.  

Chtěl by ses v tomhle ohledu umět chovat tak jako Kája? 

Docela by to bylo dobrý, no.  

Proč si myslíš, že se tak nechováš? 

Já nevim, protože to prostě poznám. 

Co poznáš? 

Že se chovám blbě. 

Já vim, ale dokážeš říct, proč se nechováš jako Kája? 

Nevim. Prostě to nejde. 

 

„TOMBOYS“ 

ANDREA 

Andrejko, myslíš si, že se o hodině chováš tak, že se jí to líbí, nebo tak, že se jí to nelíbí? 

Tak někdy jo, někdy ne.  

A spíš jo, nebo spíš ne? 

Spíš ne.  

Proč? 

Protože zlobim a kecám. 

Dobře. Teď se tě chci zeptat, jak se cítíš, když se na tebe paní učitelka zlobí? 

Jsem smutná. 

Můžeš to ještě blíž popsat? 



Ne. 

A naopak, jak se cítíš, když tě paní učitelka pochválí? 

Jsem šťastná. 

Jak víš, že paní učitelku potěší, když se snažíš při vyučování, a rozzlobí, když křičíte?  

Protože ona prostě ten pocit udělá, dá ho ze sebe uvidět.  

Takže to poznáš podle toho, jak se chová nebo jak se tváří? 

No. 

A odkud víš, jak se při hodině máš chovat? 

Od paní učitelky.  

A jak ses to dozvěděla? 

Paní učitelka nám to všem říkala.  

Proč si myslíš, že paní učitelka chce, aby ses snažila při vyučování?  

No, protože chce, abychom se něco naučili.  

Proč se naopak rozzlobí, když rušíte? 

Protože chce, abychom se něco naučili. 

Když rušíte, tak se stane co? 

Tak se prostě zlobí.  

A proč se zlobí? 

No, že rušíme.  

A proč jí to vadí, že rušíte? 

Protože mluví a mys si povídáme, co chceme.  

A to znamená co? 

Že nedáváte pozor.  

Proč chce, abyste dávali pozor? 

Já nevim. Protože prostě chce, abychom se něco naučili.  

Neboj se, já se na tebe nezlobím, jen se tě chci zeptat. Když víš, že paní učitelku rozzlobí, když rušíte, tak 

proč o hodině někdy rušíš? 

Protože se prostě nudim.  

Protože se nudíš, jo? 

Jo, protože mě něco nebaví, ale matematika jo. Třeba čeština, ta mě nebaví. 

Také jsem si všimla, že se občas hlásíš, tak se chci zeptat proč? 

Protože to vim. 

Můžeš to zkusit ještě víc popsat? Představ si, že je hodina a paní učitelka se na něco ptá. 



Hm.  

Proč se přihlásíš? 

Protože to vim.  

Taky bys to mohla vědět, ale nepřihlásit se. Tak proč se přihlásíš? 

Protože to vim a doma jsem se to naučila.  

Takže se hlásíš, protože znáš odpověď, dobře. Poslední otázka, Myslíš si, že je ve třídě někdo, kdo se skoro 

vždycky chová dobře, kdo je nejhodnější? 

Tak asi Hanička. Hanička je prostě strašně dobrá a všichno ví a furt dává pozor a je hodná. 

A chtěla bys být v tomhle jako Hanička?   

Ne.  

A proč ne? 

Protože nechci prostě. Někdo prostě musí někdy udělat chybu.  

Dobře, ale já nemyslím jenom v tom, že věechno ví, ale třeba iu v tom, že je hodná.  

Chtěla bych taky bejt někdy hodná, jako celej den.  

A proč nejsi taková? Proč se tak nechováš? 

To nevim.  

Zkus se nad tím zamyslet. Ty bys chtěla být taky takhle hodná, jako Hanička. 

Chtěla no. 

Ale občas o hodině zlobíš. 

No. 

Proč teda nejsi tak hodná, proč zlobíš? 

Já nevim.  

Je to proto, že to nedokážeš, třeba? 

No.  

Tak to, tak jo všechno. Děkuju ti.  

 

ANASTASIA 

Nasťo, myslíš si, že se chováš o hodině tak, že se to paní učitelce líbí, nebo tak, že se jí to nelíbí? 

No, já nevim. Středně. Ona mě napomíná, ale zároveň nenapomíná.  

Takže někdy se jí to nelíbí a někdy ne? 

Jo. 

Tak jo. Teď mi řekni, jak se cítíš, když se na tebe paní učitelka zlobí?  

No, divně.  



Zkus to ještě trochu blíž popsat. 

No, divně, no. Není mi to přijmený, chci jí říct něco blbýho nebo tak.  

Jako že tě naštve? 

No.  

Mně to klidně můžeš říct, neboj se. A jak se cítíš, když tě paní učitelka pochválí? 

Hezky.  

Můžeš mi to ještě blíž popsat? 

No, hezky, no.  

Jak víš, že paní učitelku potěší, když máš samé jedničky, nebo rozzlobí, když zlobíte? 

Když mám samý jedničky, to nevim, prostě se usmívá.  

Jak víš, že jí rozzlobí, když zlobíte? 

No, ona začne řvát, když se rozzlobí.  

Takže podle toho, jaks e chová paní učitelka, jak reaguje? 

Jo.  

Odkud víš, jak se máš o hodině chovat? 

Jak jako odkud? 

Proč paní učitelka chce, abyste se snažili při vyučování? Proč nemáte zlobit? 

Já nevim, asi nemáme rušit, aby mohla učit. 

Já se na tebe nezlobím, neber to špatně, jen mě to zajímá. Řekni mi, když víš, že to paní učitelku rozzlobí, 

proč o hodině občas zlobíš?  

Cože? 

Občas o hodině zlobíš. Tak se chci zeptat, proč to děláš? 

No, ale já nevim, jak zlobim. Já se jenom občas směju, občas si povídám. 

No, tak proto. Taky občas něco komentuješ nahlas. 

No, to jo.  

Já neříkám, že jsi největší zlobidlo. 

Když se mi něco nelíbí, tak to komentuju. 

Dobře, ale ty víš, že paní učitelce se to nelíbí, ale stejně to děláš.  

No. 

Víš proč? Dokážeš to nějak říct? 

Ne. Já jí nechci rozzlobit, ale prostě jenom se někdy směju a někdy něco komentuju.  

Takže si nedokážeš pomoct, někdy to tak je, neděláš to naschvál. 

No. 



Ještě jsem si všimla, že se občas hlásíš při vyučování, proč? 

Abych řekla ten výsledek, nebo co.  

Abys řekla výsledek dobře. Představ si, že je hodina, paní učitelka se na něco ptá a ty se přihlásíš, kvůli 

čemu se hlásíš?  

Aby mě vyvolala.  

Poslední otázka. Myslíš si, že je ve třídě někdo, kdo se chová vždycky dobře, kdo je nejhodnější? 

Ne. 

Myslíš si, že nikdo takový není?  

Ne, všechny paní učitelka napomíná. Někdy Esterka nebo Kája. 

Dokážeš jednu vybrat?  

Esterka.  

A jak se Esterka chová?  

No dobře se chová.  

Co to znamená? 

Je hodná, má samý jedničky, dobře odpovídá. 

Chtěla by si být jako ona, v tomhle? 

Ne. 

Proč? 

Já nevim.Nechtěla bych být šprtkou.  

Proč bys nechtěla být šptrka? Co je na tom blbýho? 

Prostě mi to přijde blbý. 

Před kým ti to přijde blbý? 

Mně to nepřijde před nikym blbý. Prostě mi to přijde blbý.  

Dobře, tak já ti děkuju.  

  



E. Dotazník pro učitelku 
 

1. Semistrukturovaný dotazník pro učitelku vyplněný 
 

Okomentujte, prosím, následující situace a postřehy z pozorování: 

1. Při oslovování holek většinou používáte zdrobněliny, při oslovování kluků málokdy.  

(např.: Gabčo, Michalko, Barunko, Karolínko, Filipe, Jakube, Matěji, Martine) 

 

Pokud oslovím chlapce zdrobnělinou, většinou jim to vadí, ostatní se jim smějí. Snažím se děti oslovovat tak, jak 

jsou oslovovány v kolektivu mezi spolužáky. Se všemi jsem již několikrát řešila oslovování a snažím se jim říkat 

tak, aby jim to nevadilo. Např. Michalovi vadí, když mu říkám Míšo, Adamovi vadí, když mu říkám 

Adámku…naproti tomu Jirkovi nevadí oslovení Jiříku, Honzovi Honzíku. Ovšem odmítám oslovování 

příjmením a také různými přezdívkami (Filip chce být oslovován „Řízku“). Některá jména jak dívčí, tak 

chlapecká je těžké vyslovit zdrobněle- Matěj, Ioan, Viktor, Nella, Ester…  

 

2. Je hodina češtiny, děti čtou věty a doplňují je, vyvolaný je Viktor. Upozorníte ho, že není 

slyšet,Viktor zvýší hlas, ale zdá se mi, že mluví trochu otráveně. Neřekl vše správně, proto se ho na něco 

doptáváte, není si jistý odpovědí, ale zkouší různé možnosti. Nakonec odpoví správně. Po Viktorovi čte 

Kateřina, mluví nahlas a zřetelně. Upozorníte jí, že část odpovědi je špatně. Kateřina se opraví, mluví 

stále stejně jistě, nezdá se, že by se styděla, že odpověděla špatně. Čte David, trochu šaškuje „osooobaaa 

eeee třetííí“, odpoví správně. 

              

Viktor je chytrý chlapec, který si ovšem není jistý správností svých odpovědí. Mnohdy je to způsobeno tím, že 

nedává pozor a na probírané učivo se nesoustředí. 

Kateřina je od první třídy premiantkou třídy, vždy má samé jedničky. Její sebevědomí je ale především 

posilováno rodinou. Kateřina hraje a hrála již v několika televizních reklamách. 

David je velice chytrý chlapec. Ačkoli často nedává pozor, dokáže se rychle zorientovat a odpovídat správně na 

dané otázky. Vždy však své odpovědi nějakým posměšným způsobem komentuje. 

 

3. Hrají se Íčka, David běží a volá „Já jdu na svoje místo.“, říkáte mu „Davide, pojď si sem.“ a 

ukazujete mu na místo poblíž sebe, David tam tedy jde, kulhá a komentuje to „Aaaa, já jsem se kop do 

holeně.“ Vy na to nereagujete. 

Děti mají za úkol vystřihnout si kružnice z papíru. Filip si dává papír s otvory po kružnicích před obličej 

tak, že jimi vidí, a ukazuje to celé třídě včetně mě. Volá „pančelko“ a ukazuje vám, co vymyslel, volá 

znovu, ale vy nereagujete. 

 

David s Filipem jsou chlapci, kteří na sebe neustále něčím upozorňují. Jejich předvádění se se opakuje několikrát 

za den, někdy je tím zaplněna celá hodina, což je pro mne i ostatní spolužáky náročné. Často, když chlapci zjistí, 

že je sleduji, přidají na intenzitě svého chování. Ani jeden z nich nereaguje na napomenutí a vzájemně se 

předhánějí, kdo víc ukáže ostatním. 

 

4. Hrají se Íčka, Andrea s Kateřinou stojí u interaktivní tabule, uprostřed hry Andrea volá „Paní 

učitelko, ono tam něco je.“ a ukazuje na tabuli. Ptáte se jí „Je to počmárané, Andrejko?“, Andrea 

odpovídá „Jsou tam červený flíčky.“, vy na to říkáte „To jsou ty vaše barvy.“ 

 

Výtvarná výchova je vždy o něco rušnější, než běžné vyučování, a proto je možné, že jsou i některé školní 

pomůcky od barev umazané. Děti si chodí umývat kelímky se štětci a může se stát, že něco ušpiní. Často také 

zkouší, co se stane když... 

 

5. Filip nerozumí zadanému cvičení a ptá se vás „A jak to máme dělat?“, vysvětlíte mu to, Filip na to 

reaguje slovy „Ahaaa, a co pak?“ Dojdete k jeho lavici, podíváte se mu přes rameno a opravujete ho, Filip 

říká „A jak to? Jak to vím?“, vy odvětíte „Filipe a nepředváděj se.“, Filip „Já se nepředvádim, já to 

nechápu.“, vy „Ale to už máš dávno chápat, to jsme dělali na začátku třetí třídy!“, Joan se směje, 

napomenete ho „Ioane, to není k smíchu.“, některá z holek říká „To je spíš k pláči.“, vy souhlasíte „Ano, 

to je k pláči.“ 

 



Filip je jedním z nejrušivějších elementů naší třídy. Vždy se na sebe snaží nějakým způsobem upozornit. Často 

ze sebe dělá „hlupáka“, jen aby se líbil ostatním dětem, nebo jen, aby se na něho celá třída podívala. Tato situace 

nastala u počítání rovnic, které jsme předešlé hodiny několikrát opakovali. Učili jsme se je již ve čtvrtém ročníku 

a nikomu, ani Filipovi, nečinily žádné problémy. Filip se na práci nesoustředí, nechce se nad úkolem zamyslet a 

pokusit se ho logicky vyřešit. Je pro něho jednodušší buď cvičení vzdát, nebo se ptát pořád dokola na to stejné. 

 

6. Děti si něco vybarvují v sešitech, zastavíte se u Viktora a říkáte mu „Viktore, já jsem říkala, že to 

budete vybarvovat pěkně.“, Viktor se směje, vy říkáte „Tak to doma vybarvíš pořádně, za domácí úkol.“, 

Viktor se směje a zároveň kňourá, zvedá sešit a ukazuje Filipovi, jak to vybarvil, Filip se tomu směje. 

Jirka volá „Pani učitelko, já se taky vůbec nesnažim a čmárám.“ Andrea se ptá „Paní učitelko, a kdo to 

ještě nevybarvil, může to ještě vybarvit?“ 

 

Vybarvování obrázků děti v pátém ročníku příliš nebaví, zdá se jim tato činnost určena pro malé děti. Často 

proto vybarvování komentují, vybarvují nepřirozenými barvami, „čmárají“… snaží se dělat cokoli, jen aby 

nemusely vybarvovat. 

 

7. Děti si malují duhová kolečka, ale nevědí, co s nimi budou dál dělat. Joan volá „Jééé, paní 

učitelko, já už vím, to se dá na takovou tyčku, ono se to točí a vypadá to jako duha.“, dáváte si prst před 

pusu a říkáte mu „No tak to neprozrazuj ostatním.“ Po chvíli volá Filip „Paní učitelko, tam bude dírka!“ 

a dodává „No jasně, tam se dá tyčka a bude se to točit.“, Joan ho podporuje a přidává se, tišíte je 

„Pšššššt!“ Jasmína zavolá „Neříkejte to!“ 

 

Práce měla být překvapením, proto také děti pracovaly s velkým zaujetím a nechtěla jsem, aby byl výsledek 

prozrazen a tím narušeno jejich soustředění a zájem. Filip a Ioan tajemství nedokáží udržet a často tak vezmou 

chuť do práce ostatním dětem- i ony si na to chtějí přijít vlastním rozumem. 

 

8. Při hodině matematiky vyvoláte Jana „Tak a jak se to počítá, Honzíku?“, Jan všechno bez chyby 

vysvětlí, pochválíte ho „Výborně.“ Ozve se někdo z dětí „Ano, výborně, Honzíku.“ 

    

Reakce na oslovení zdrobněle. Honzovi však toto oslovování ode mne nevadí, nebo se nikdy nezmínil, že mu 

mám říkat jinak. 

 

9. Děti pracují na zadaném cvičení, ozve se David „Paní učitelko, a co se stane, když už to mám?“, 

Kateřina se ptá „On už to má?“, odpovídáte mu „Tak to odevzdej.“ Hotovo mají David, Jirka, Adam, 

Tomislav a Vojta, seběhnou se u vašeho stolu. Až po čase v klidu odevzdávají holky, do toho z lavice 

vyběhne Viktor, křičí a prudce zastaví u stolu, kam položí sešit, obrátíte se na něj „No tak Viktore.“ 

 

Samozřejmě i Viktor chce být mezi prvními hotovými a proto spěchá s odevzdáním. 

 

10. Děti pracují samostatně, mají vymýšlet nebo vybírat věty a psát si je. Kluci se vás neustále na 

něco ptají, většinou věty vymýšlejí a snaží se, aby byly srandovní „Pí uč a jde tahle věta? ..a tahle?“ Jediná 

holka, která se také ptá a volá na vás je Andrea. 

            

Andrea se ráda nechá strhnout k činnostem, které mohou být jiné, než obvyklé např.  

srandovní. Často se též dotazuje, aby si ujistila postup práce. Avšak častěji než Andrea se mne ale na různé věci 

z holek nejvíce vyptává Gabriela. 

 

 

 

 

  



F. Rozhovor s učitelkou 
 

1. Přepis rozhovoru s učitelkou 
 

Předložím vám výsledky z pozorování, které jsem dělala, a poprosila bych vás, abyste se ke každýmu 

vyjádřila. Celkově mi vyšlo, že kluci jsou aktivnější než holky, v tom smyslu, že jsou víc vidět a slyšet. 

No je to tak, jsou ve věku, kdy začínají přicházet do puberty. Holky se začínají víc stydět, takže se ani tolik 

neprojevují. Jak které, Nastěnka, Andrejka, Jasmínka, ty teda zase jo.  

Ty se projevují hodně, ale jinak zbytek holek..? 

Jinak zbytek, jsou takové tišší, ty se neprojevovaly vlastně skoro nikdy, tak extrémně jako tady ty. 

A kluci? 

Od první třídy Filip, neustále, David, to je pořád, ve třetí k nám přibyl Viktor, ve čtvrtý Joan. Kuba, ten se 

přidává občas. Ale to jsou pořád ty stejný firmy. Teď se dostal do takovýho věku i Adam, začíná chtít být 

středem pozornosti. Takže i ten. A Michal, ten občas má taky takový svoje nápady, kdy chce vzbudit radost u 

celý třídy. 

Souhlasíte tedy s tim, že to převládá u kluků? 

Ano. 

A důvod? 

Chtejí na sebe upozornit. 

A holky, ty se teda spíš stydí, takže radši nemluví. 

No. 

Dobře, díky. Jako další bod mám, že kluci jsou více zapálenější pro věc a jsou soupeřivější. 

To určitě, neustále tady panuje atmosféra, kdo bude první, kdo první odevzdá sešit, v tělocviku neustále taky. 

Soutěživost určitě, protože je tady spousta sportovců a jsou zvyklí vyhrávat. Neumějí prohrávat, některé děti. 

A to je Filip a ještě...? 

Filip, Joan, ten taky nesnese prohru, Kuba. Ty jsou schopný, Filip a Kuba, jít až do agrese, když se jim něco 

nedaří. Viktor taky neumí prohrávat. 

A nějaký holky jsou taky soupeřivý? 

Soupeřivý... Nasťa, ve sportu, Jasmínka, Kačka, ale jinak tolik ani ne.  

Dobře. Potom tu mám, že si chlapci většinou dělají z látky legraci nebo mluví v nadsázce. Ž je to častý. 

Častý je to u Davida, u Viktora, Filip, ten si dělá legraci taky, kolikrát z čeho. 

A holky? 

Nasťa, jinak moc ne. 

Dobře. A dál, chlapci vtipkují, dělají hlouposti. 

Zase, upozorňují na sebe. Upozorňují holky hlavně, protože získávají to druhé pohlaví.  

Myslíte, že to dělají i holky? Nějakým způsobem? 



Některé, Andrejka třeba. Ta si myslim, že na sebe docela upozorňuje, teďko u těch kluků. Nasťa se s nima dost 

často provokuje.  

Jako další bod tu mám, že jsou kluci drzí. 

Jsou zvyklí takhle mluvit v rodině. Většina kluků jsou sami, nemaj sourozence a jsou zvyklí, že tu pozornost 

doma mají jenom oni.  

Mohla byste jmenovat? 

Zase Filip, Viktor, David, Jolan. Nevim, kdo ještě. To jsou takoví ti hlavní. 

A holky?  Jsou taky někdy drzé? 

Nasťa, tam je to zase tim, že jsou z bohaté rodiny a tam se jim dopřává. Vlastně všechno, co chtěj, tak se jim 

splní.  

Potom tu mám, že dívky jsou snaživé. 

Některé. Víc teda než chlapcům jim jde o ty známky. Kája, Esterka, Kačka, Hanička, Jasmínka taky, ale tý to 

občas je jedno. Nastěnka taky kolikrát hraje, že jí to je jedno, že dostala špatnou známku, ale pak za mnou přijde, 

jak si to může opravit. Takže o ty známky jim jde. Tady z tý třídy se chce hlásit devatenáct dětí na gymnázia, 

nemyslím si, že všechny by měly předpoklady. Možná se tam dostanou, ale potom by měly problémy se tam 

udržet.  

Napadá vás ještě nějaká jiná oblast, ve který by se projevovala ta snaživost těch holek?  

Ve výchovách, výtvarka třeba, hudebka, tam se snaží víc než kluci. Ale zase je to individuální. Některý holky se 

nesnažej.  

Který holky se teda nesnažej? 

Gabča, ta radši všechno vzdá, nebo se mě přijde desetkrát zeptat, co má dělat.  

To mi přišlo ale, že je to tím, že si nevěří. 

Nevěří no. 

Ale třeba o přestávce šla jako jediná a psala na tabuli, co mají mít všichni připravený.  

To se hádají, kdo bude psát na tabuli. To mají jako spíš odměnu.  

No a kluci? S tou snaživostí jsou na tom jak? 

Viktorovi hodně záleží na známkách. Ten se vzteká a brečí, když dostane dvojku kolikrát. Davidovi, tomu to je 

jedno, ten se nevzteká. Ale on je chytrý, takže většinou má dost dobrý známky i na úkor toho, jak se chová. 

Nedává pozor, ruší. 

A ještě někdo to má takhle jako David?  

Nasťa, ta taky. Jinak ostatní musí dávat pozor. 

Je tu třeba někdo, kdo by se snažil, ale stejně ty výsledky nejsou tak dobrý? 

Jirka se hodně snaží, ten se i připravuje doma každé odpoledne, dlouhý čas, s rodiči. Ten se snaží, ale prostě 

výsledky jsou takový, jaký jsou. Potom to má takový třeba Daniel, kdy píšeme do sešitu, má psát na řádky, ale 

aby si to zjednodušil, tak píše přes tři řádky jedno slovo, myslí si, že mu to projde. Já mu to vrátím, on to musí 

přepsat. Často si maluje, když má něco psát, takže většinu látky potom dokončuje doma. Přitom ony kdyby chtěl, 

je velice chytrý a nadaný, ale on si to kazí tim, že nedává pozor, nepracuje tak, jak má.  

Takže chytří a nadaní, těm kterým to nedělá problém, to je teda Dan, ale zase se nesnaží. David. 

U toho to jde. Filip, ale tam je to zase nepozorností, on si ty chybičky třeba uvědomí, když mu je ukážu. On 

potom ví, jak si to má opravit. Ruší se tim, jak vyrušuje.  



Co pro vás znamená to slovo nadaný? 

Jsou chytří, snaží se, třeba hodně čtou. A jsou to Kačka, Hanička, Ye Jin, ta teda má ale problém toršku 

s čestinou. potom, Barunka, ta je hodně chytrá, taky by mohla mít na víc, než se snaží. Honza, ten je chytrý, ale 

hodně pomalý. Nastěnka, ta je chytrá, talentovaná, ona šla do školy v pěti letech, je nejmladší, ale proti tomu je 

největší a je nejvíc slyšet. Karolínka, Esterka, potom David, Matěj, Jolan, ten jak kdy, a to je asi všechno.  

A naopak teda ti, kterým to nejde? 

Jsou slabší, Jirka, ten má tu poruchu učení, Andrejka, ta má taky velké problémy v češtině, Vojta T., ten teda 

nemá poruchu učení, ale lajdá to, nesnaží se, teď mu vychází čtyřka z češtiny, rodiče začali trošku pracovat, tak 

měl dvojku z diktátu, ale to je jenom tím, že si to pořádně zkontroloval. Kuba, tomu to taky moc nejde. Zhoršil 

se hrozně Martin, Martin byl v první ve druhý třídě jedničkář, byl premiantem třídy, ale potom se mu odstěhoval 

kamarád a od tý dopby si myslim, že trošičku lajdačí.  

Potom tu jsou takový nevýrazný děti, jako Vojta Kružík, Markéta, Viktorka, nevim, kdo ještě. Nela, Míša, to 

jsou takový průměry, někdy se jim daří, někdy ne.  

Tak jo. Já se vrátim k těm výsledkům. Dívky zřídkakdy mluví, aniž by byly vyzvány.  

ticho 

Nebo když to srovnám s tím, jak často mluví kluci.  

Kluci mluví pořád. Holčičky některý taky, Andrejka, Nastěnka. 

Jo, ale já to nemyslim tak, že si povídají spolu, ale že třeba něco řeknou nahlas, okomentujou to.  

Ale to je zase tím dodržováním těch pravidel, protože zase i ty kluci vědí, že nemají tak mluvit. řikali jsme si, že 

když budu vyvolávat, že se mají přihlásit, že se nemají překřikovat, ale ty kluci ty pravidla nedodržují. 

Dál tu mám, že se holky hlásí víc než kluci, to vám můžu říct přesně to číslo, rozdíl není zas tak velký, 

mám tu, že holky se hlásily 341 krát, kluci 261 krát. Oproti tomu tady mám mnohem větší rozdíl, že kluci 

zloběj mnohem víc než holky, to jsem pozorovala různý projevy zlobení a pak jsem to sčítala. Kluci zlobili 

169 krát, holky 59 krát. Takže tam už je to fakt znát.  

To je tak zajímavý. Já kolikrát, jak jste mi psala ten dotazník, jsem se divila, co se všechno dá pozorovat v tý 

hodině, je toho hrozně moc.  

To je. Vy to tolik nevnímáte, jak jste zaměstnána dětma, já se na to koukám z venčí. Každopádně jsem 

vypozorovala, že kluci jsou zlobivější, ale na druhou stranu jsou vlastně aktivnější. Dalo by se třeba čekat, 

že se budou i míň hlásit, ale není to zas takový rozdíl.  

Oni na sebe chtějí upozornit a je to dáno těmi třemi, čtyřmi rušiči, co tu neustále ruší, tak se k nim připojujou 

další. Jakmile Filip, David, Kuba nebo Jolan chybí, hned je ta práce ve třídě úplně jiná. 

No, dál tu právě mám, že kluci vykřikujou víc než holky.  

Hm. (souhlasně) 

To už vlastně je pořád to samé dokola. Že kluci něco nahlas komentují víc než holky,   

Když přijde někdo nový, sem na návštěvu, tak kluci vyvádějí opravdu neskutečný věci. To jste zažila sama, jak 

se chovali.          

To jo. Dál tu mám, že se kluci nesnaží, ale o tom jsme se už taky bavili. tak jestli vás k tomu ještě něco 

napadá. 

Někteří se snaží, někteří ne. Někteří se snaží pořád, od první třídy je to s nima stejný, někteří přestali až teď, 

když prichází do puberty.  

A od první třídy se nesnaží kdo? 



Dan, v první třídě to ještě šlo, ale už od druhý... Ani s rodiči to nejde, ať se snažim jakkoliv, oni ho nechají dělat 

jenom to, co sám on chce. Takže potom je těžký udávat nějaký pravidla ve škole.   

Potom tu mám, že kluci odmlouvaj víc než dívky.  

ticho 

Že si kluci hrají častěji na koberci, než dívky. 

Oni je tam nechtějí pustit, holčičky by si tam třeba taky rády hrály, ale kluci je tam nepustí. Kluci byli zvyklí 

dřív hrát na koberci fotbal, když jsme byli ještě o dvě patra níž, tam se střídali, kdo bude o přestávce na koberci. 

No ale teď už tady fotbal nesmí hrát, protože to vadí ostatním pani učitelkám, co maj vedle kabinety. Nebo když 

tam jsou, tak hrajou společně holky s klukama, některý ty hry.  

A nemají náhodou zakázáno si hrát na koberci?  

Na koberci si můžou hrát, nesmí se honit a lítat tady po třídě.  

Další věc, která mě překvapila je, že chlapci iniciativně, jako sami od sebe, pomáhají víc než holky.  

Někteří, Jirka, Vojta T., ti jsou takoví aktivní, neustále zalívaj květiny, chtěli by mazat tabuli nebo rozdávat 

sešity. I holek je větší počet, Gabča, Míša, Andrejka, Jasmínka. 

Já jsem to počítala jenom o hodině, což je zkreslený, většinou pomáhají mimo spíš než o hodině. Tak teď 

už jenom projdu zbytek bodů, který tu mám. Nevim, jestli vás k tomu ještě něco napadá.  

No je toho tolik, takže nevim, co přesně. 

Cokoliv, jestli jste třeba pozorovala rozdíly mezi holkama a klukama.  

Beru to tak, že skupina holčiček je klidnější, mírnější, dává víc pozor v hodinách, snaží se. Ty kluci jsou živější,  

snaží se taky někteří, a ruší často. Můžu popsat rozdíl v tělocviku, když ještě byli dohromady kluci s holkama, 

holky se nedostaly ke hře, protože kluci si nahrávali mezi sebou. Tak teď konečně se holky projevují a je to 

úplně něco jiného, než když byly dohromady s těma klukama.  

Takže to vnímáte tak, že holky jsou klidnější a kluci jsou aktivnější. Napdá vás, kdybste měla ty děti 

rozdělit ještě na nějaký podskupinky...?  

Já nevím, jak to nazvat slušně, já bych řekla děti z bohatých rodina jedináčci, nebo ti co mají tu pozornost rodiče 

neustále, dopřává se jim všechno, co chtějí.  

Můžete říct který? 

Viktor, Kačka, Filip, Nasťa, David, Jolan. To je asi všechno. 

A vyznačují se nějakým společným rysem? 

Ruší a vyžadují pozornost. Další skupinou jsou děti s poruchama učení, těm samozřejmě to učení jde hůř, ale 

jsou snaživý. Andrejka, Jirka. No potom je tu takový extrém, Michal, ten je diagnostikován jako nadprůměrně 

inteligentní, ale kolikrát ani neví, která bije. On si žije ve svém světě a nevnímá, co se tady při vyučování děje. 

Neustále hledá, kde jsme, co děláme. Daniel, tím jak pracuje v hodinách, je taky takový extrém. Nedělá, co má, a 

dělá si, co chce. Honza, ten je taky pomalej, ale vypracuje, co má, je chytrej. No a potom jsou tu takový ty 

dětičky s malym sebevědomím, Michalka, Ye Jin, Gabča, Karolínka, Esterka, Hanička, ty si tolik nedůvěřují a 

přitom ale mají výborný známky, výborný chování. Potom je ten průměr, Jasmína, Kuba, ten se většinlu 

nachomítne u nějaký lumpárny, i když v tom třeba jede nevinně, a pak to odnese. Potom už mě nic nenapadá.  

Určitě to takhle můžeme nechat, já vám moc děkuju za váš čas. 

 



G. Sociometrie třídy 
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PRŮMĚR 

Viktor    2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 2 1 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2,5 

Filip  2   2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1,8 

Martin  2 2   1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 2 4 5 5 2 3 3 2 3 2 2 4 2,3 

Adam 1 2 2   2 4 1 1 2 2 3 2 2 1 3 5 4 4 4 3 3 4 1 1 3 2,5 

Jan  4 2 3 3   5 3 2 4 4 4 3 1 3 4 5 5 3 3 5 3 5 3 3 4 3,5 

Michal  3 4 1 4 4   5 4 5 3 3 4 1 1 3 5 3 4 1 4 1 3 4 5 3 3,3 

David  1 2 1 1 1 2   1 1 1 1 2 1 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2,2 

Matěj  4 3 3 3 1 2 3   1 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,8 

Vojtěch T. 5 5 1 3 4 5 3 3   2 3 3 2 2 4 5 3 2 2 5 2 2 1 2 3 3 

Jiří  2 5 2 2 4 5 1 3 1   2 3 5 2 4 5 5 3 3 5 2 5 1 2 5 3,2 

Vojtěch K. 4 3 3 2 3 4 2 3 1 1   2 2 2 3 5 4 3 3 3 2 4 2 3 2 2,8 

Jakub  2 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1   4 2 2 4 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 

Daniel 1 4 2 1 1 1 1 2 1 5 3 4   1 4 5 1 4 3 2 1 1 1 1 4 2,3 

Hana  3 2 2 3 2 1 3 2 1 2 3 2 5   2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3 2 

Viktorie  3 3 3 4 2 3 3 2 1 2 2 3 4 1   3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Gabriela  5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 2 4   1 1 1 2 2 3 1 2 2 3,1 

Karolína  3 3 5 4 4 3 3 3 2 4 4 3 5 2 4 1   1 1 2 3 4 2 2 4 3 

Anastasia  3 4 5 3 3 5 4 2 3 2 4 5 5 1 2 2 1   1 2 1 1 1 1 1 2,6 

Ester  4 5 3 4 2 2 2 3 1 3 3 4 5 1 3 3 1 2   2 1 1 2 2 2 2,5 

Andrea 5 5 3 4 3 4 2 2 1 4 3 4 5 1 2 5 1 1 1   1 1 1 1 1 2,5 

Michaela  3 1 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1,5 

Barbora  3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 5 1 2 2 1 1 1 1 1   1 1 1 1,7 

Jasmína  5 3 3 3 5 4 5 1 1 3 3 4 5 1 4 4 1 1 1 1 1 1   1 1 2,6 

Kateřina  5 3 3 3 4 4 3 2 2 3 4 3 5 2 5 5 2 1 1 2 2 2 1   2 2,9 

Ye Jin  3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2   1,3 

OBDRŽENÉ 
HLASY 

PRŮMĚR 3,1 3 2,6 2,5 2,5 2,9 2,4 2,1 1,7 2,5 2,6 2,7 3,2 1,7 3 3,9 2,3 2,3 1,9 2,5 1,8 2,4 1,7 1,9 2,6   

nejoblíbenější 

oblíbení 

neoblíbení 

nejneoblíběnější 
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Σ PRŮMĚR 

Hana    2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3 18 1,6 

Viktorie  1   3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1,2 

Gabriela  2 4   1 1 1 2 2 3 1 2 2 21 1,9 

Karolína  2 4 1   1 1 2 3 4 2 2 4 26 2,4 

Anastasia  1 2 2 1   1 2 1 1 1 1 1 14 1,3 

Ester  1 3 3 1 2   2 1 1 2 2 2 20 1,8 

Andrea 1 2 5 1 1 1   1 1 1 1 1 16 1,5 

Michaela  1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 11 1,0 

Barbora  1 2 2 1 1 1 1 1   1 1 1 13 1,2 

Jasmína  1 4 4 1 1 1 1 1 1   1 1 17 1,5 

Kateřina  2 5 5 2 1 1 2 2 2 1   2 25 2,3 

Ye Jin  1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2   14 1,3 

OBDRŽENÉ HLASY 
Σ 14 30 31 12 13 11 17 15 18 13 15 19     

PRŮMĚR 1,3 2,7 2,8 1,1 1,2 1,0 1,5 1,4 1,6 1,2 1,4 1,7     
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Σ PRŮMĚR 

Viktor    2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 2 1 3 23 1,8 

Filip  2   2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 19 1,5 

Martin  2 2   1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 2 21 1,6 

Adam 1 2 2   2 4 1 1 2 2 3 2 2 1 25 1,9 

Jan  4 2 3 3   5 3 2 4 4 4 3 1 3 41 3,2 

Michal  3 4 1 4 4   5 4 5 3 3 4 1 1 42 3,2 

David  1 2 1 1 1 2   1 1 1 1 2 1 3 18 1,4 

Matěj  4 3 3 3 1 2 3   1 3 3 3 2 3 34 2,6 

Vojtěch T. 5 5 1 3 4 5 3 3   2 3 3 2 2 41 3,2 

Jiří  2 5 2 2 4 5 1 3 1   2 3 5 2 37 2,8 

Vojtěch K. 4 3 3 2 3 4 2 3 1 1   2 2 2 32 2,5 

Jakub  2 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1   4 2 23 1,8 

Daniel 1 4 2 1 1 1 1 2 1 5 3 4   1 27 2,1 

OBDRŽENÉ HLASY 
Σ 31 35 25 23 27 36 23 25 20 27 29 31 24 27     

PRŮMĚR 2,6 2,9 2,1 1,9 2,3 3,0 1,9 2,1 1,7 2,3 2,4 2,6 2,0 2,1     


