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Úvod 

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropského společenství 

dochází postupně ke zvyšování nároků a požadavků ve všech oborech, 

odvětvích a činnostech, což předpokládá zákonitě rostoucí nároky na nás na 

všechny. Náš život soustavně stále více ovlivňuje aplikace nových vědecko

technických poznatků, především v oblasti výpočetní techniky a digitalizace. 

Zavádění všech nových technických, organizačních opatření, které s sebou 

zákonitě přinášejí všechny revoluční přeměny současného světa, vyžaduje také 

vytváření nových přístupů k přípravě lidí na zvládání všech náročných úkolů a 

požadavků. To následně vyžaduje v přístupech k přípravě lidí zavádění nových 

metod a postupů při průběžném zajišťování jejich potřebných kvalifikačních 

předpokladů. Stále více bude kladen důraz nejen na zvyšování odborných 

znalostí lidí, ale i na jejich sociální dovednosti a připravenost zvládat zátěžové a 

stresové situace a narůstající celkovou fyzickou a psychickou zátěž nejen na 

pracovišti, ale i v běžném každodenním životě. Tyto skutečnosti a poznatky 

jsem si uvědomovala i při zpracovávání své diplomové práce, neboť právě 

přímo anebo nepřímo ovlivňují nejen lidi v různých kolektivech, ale i pracovníky, 

odpovědné za přípravu těchto lidí ke zvládání různých stresových situací. Kdo 

má připravovat a vést lidi, měl by být sám co nejlépe po všech stránkách 

připraven. Především jsem si uvědomovala, že je potřeba zavádět takovou 

osobnostní přípravu již do základního školství a učit těmto dovednostem již 

žáky základních škol. 

Důležitou úlohu právě v této připravenosti musí sehrát nově koncipované 

další vzdělávání pedagogických pracovníků, které na všechny revoluční změny, 

o nichž jsem se zmínila, musí adekvátně reagovat, a také plně zohledňovat 

potřebu požadavku na cílevědomou výchovu lidí prakticky již od předškolního 

věku, s důrazem na jejich snazší uplatnění ve společnosti. Probíhající reforma 

našeho školství i na tuto skutečnost reaguje. Například již na základních 

školách jsou zaváděny postupně nové předměty, prosazují se nové 

progresivnější metody a formy vyučování, přechází se na komplexnější metody 

zvládnutí učiva. Kromě zmíněných změn v přístupu ke vzdělávání žáků 
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současně dochází k razantnější změně v pohledu na požadavek rozvoje 

osobnosti mladého člověka - žáka základní školy. Žák se již od nástupu do 

prvního ročníku základní školy učí ve třídě hledat si své místo v kolektivu, 

v němž má již své první "velké povinnosti a starosti", svou "první odpovědnost". 

Je to první předpoklad jeho dalšího postupného uplatňování v dalších 

kolektivech a ve společnosti vůbec. 

V diplomové práci jsem shrnula některé poznatky, které jsem získala 

studiem odborné literatury a nebo při praktické činnosti na základní škole, ať již 

v rámci vyučování (praxe v rámci studia pedagogiky) nebo při praktické realizaci 

sociálně psychologických her a technik přímo s kolektivy žáků v rámci 

kohezních programů a primárně preventivních aktivit. 

Svou diplomovou práci jsem koncipovala tak, aby uváděné teoretické a 

praktické poznatky poctp-2!il~fné tvrzení, že rozvoji osobnosti žáka základní 
,--

školy by měla být věnována mnohem větší pozornost již při samotné přípravě 

pedagogických pracovníků, kteří mají na základních školách "zabezpečování 

zdravého rozvoje osobnosti žáků v rámci kolektivu třídy" ve své pracovní nebo 

funkční náplni. 

Z uvedených důvodů se ve své diplomové práci zabývám mimo jiné také 

klimatem školní třídy (dále jen "třídy"), její strukturou a dynamikou. V další části 

následně nastíním konkrétní kohezní program pro žáky šestého ročníku 

základní školy, přičemž vycházím nejen z teoretických poznatků, ale především 

z vlastních praktických zkušeností a poznatků. Jeho hlavní součástí jsou 

psychologické hry a techniky, které jsou důležitým praktickým prostředkem 

k ovlivňování koheze třídního kolektivu. Z teoretických vývodů a praktických 

závěrů v této části mé práce by mělo vyplynout, že využívání psychologických 

her a technik je účinný prostředek pedagogova působení na žáky v rámci 

prevence sociálně patologických jevů, a že sociální dovednosti, získané 

absolvováním sociálně psychologického výcviku, umožňují učiteli využívat 

širokou škálu možností jak ovlivňovat podmínky pro všestranný zdravý rozvoj 

osobnosti žáka základní školy. Chtěla jsem poukázat i na skutečnost, že 

obdobně jako pro práci s kolektivem třídy základní školy, lze psychologické hry 

a techniky využívat v modifikované formě i při práci s kolektivy studentů učilišť, 
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středních a vysokých škol, ale i při působení na skupiny dospělých lidí (např. při 

vytváření nového pracovního kolektivu - týmu, při řešení a odstraňování 

různých nevhodných jevů a problémů na pracovištích). 

V první kapitole diplomové práce se zmiňuji o některých teoretických 

otázkách třídy jako sociální skupiny, ve snaze nastínit hlavní faktory, které třídu 

jako sociální skupinu více či méně ovlivňují, např. klima třídy, dynamika a 

struktura třídy, vztahy ve třídě a školní prostředí. V té souvislosti se také zmiňuji 

o supervizi, jejíž význam pro další vzdělávání a osobnostní růst odpovědných 

pedagogických pracovníků není podle mého názoru dosud plně doceněn. 

Cílem mé diplomové práce je zejména: 

a) upozornit na možnost širšího využívání psychologických her a technik ve 

třídě, 

b) poukázat na potřebu zřizovat funkci školního psychologa nebo školního 

speciálního pedagoga na všech základních školách, středních školách 

i učilištích, 

c) upozornit na potřebu podporovat rozvíjení "klíčových kompetencí" a 

všestranný rozvoj osobnosti žáků především na základních školách, 

s důrazem na zvyšování kvalifikačních předpokladů pedagogických 

pracovníků v tomto směru, především u třídních učitelů. 

Úvod bych ráda zakončila citátem: 

Myslíš-Ii na rok dopředu, zasaď zrno, 

myslíš-Ii na pět let dopředu, zasaď strom, 

myslíš-Ii na celý život, vychovávej. 

J. A. Komenský 
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1. Význam školských dokumentů pro realizaci kohezního 

programu 

V poslední době jsou velmi aktuální nové tendence ve vzdělávání, které 

jsou již také nově zakotveny v některých dokumentech, především pak v tzv. 

"Rámcových vzdělávacích programech". Vzniku těchto dokumentů předcházeli 

některé studie, zprávy a programy zaměřené na reformu našeho vzdělávacího 

systému. 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na tzv. "Bílou knihu", resp. 

"Národní program rozvoje vzdělávání v České republice" z roku 2001 (dále jen 

"Národní program"). Vybrala jsem si ho jednak proto, že to byl jeden z prvních 

velmi diskutovaných školských dokumentů, který mne oslovil a zaujal, a také 

proto, že zahrnuje a souhrnně popisuje celou řadu obecných doporučení a 

možných změn, díky kterým je, podle mého názoru, možné naše školství 

zlepšit. Dalším důvodem proč jsem se ve své diplomové práci zaměřila na 

Národní program je ten, že jsem v něm objevila některé důležité body, které 

potvrzují moji domněnku, že kohezní programy mají své nezanedbatelné místo 

v "novém" kurikulu. 

Ve své diplomové práci se tedy mimo jiné opírám o obecná doporučení 

obsažená v Národním programu. 

Ráda bych na začátku zdůraznila tři body, které považuji za významné 

pro tuto práci. 

V kapitole "Změna cílů a obsahů vzdělávání" - nové pojetí kurikula se 

dozvíme, že je potřeba vyvážit poznatkový základ kurikula, rozvíjet kompetence 

i osvojovat postoje a hodnoty. Má být kladen důraz na získávání tzv. "klíčových 

kompetencí". Je jich několik, ale ráda bych vyzdvihla především kompetence: 

"naučit se jednat a žít společně - umět pracovat samostatně i v týmech, 

otevřeně komunikovat s ostatními, zvládat konflikty, respektovat odlišné názory, 

chápat vzájemnou závislost". Dále kompetence "naučit se být - umět se 

orientovat v různých situacích a adekvátně na ně reagovat, být schopen řešit 

problémy a vést plnohodnotný život, jednat s větší autonomií, na základě 
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samostatného úsudku, ale v souladu s morálními normami a s uvědoměním a 

přijetím osobní zodpovědnosti. ,,1 

Jde tedy o orientaci nejen na zajištění kvalitního hodnotového systému 

člověka, ale také na rozvoj odpovídajících sociálně osobnostních vlastností. 

Osobnostně sociální rozvoj dítěte, mladého člověka, by tedy měl být součástí 

kurikula nejen na základní škole, ale v celém systému tzv. celoživotního 

vzdělávání, který je sjednocujícím prvkem v cílech nového moderního 

vzdělávání v Evropské unii. 

Podporování rozvoje klíčových kompetencí je vnímáno jako nástroj 

přeměny dosavadního encyklopedického pojetí vzdělávání, které u nás zatím 

bohužel převládá. S tím souvisí také nová příprava učitelů na vysokých školách 

na výkon svého povolání a zavádění nových metod a forem výuky. V své práci 

poskytuji jeden z možných přístupů jak podporovat osobnostní a sociální rozvoj 

žáků na základní škole. 

Další kapitola, kterou považuji v Národním programu za důležitou, je 

"Zvyšování kvality vzdělávání". V ní je uvedena zmínka nejen o změně 

v evaluaci, která je důležitým prvkem pro zkvalitňování výuky (výchovy a 

vzdělávání), ale i o supervizi, o níž jsem se již zmínila v úvodu a které jsem 

věnovala ve své práci i samostatnou podkapitolu. 

Rovněž je zde zmínka o potřebě odborných pracovníků ve školství, kteří by 

prakticky prováděli prevenci sociální patologie, podporovali a vytvářeli 

podmínky pro rozvoj osobnosti žáků a harmonizaci vztahu rodiny a školy. V této 

souvislosti je v kapitole formulován požadavek na nutnost postupného zavádění 

funkcí školních psychologů a školních speciálních pedagogů do škol, což by 

významně přispělo i k realizaci některých záměrů, o nichž se zmiňuji ve své 

diplomové práci. 

Podle mého názoru, je pro oblast sociálně patologických jevů na školách 

určitě přínosem rozhodnutí o zřizování odborné funkce "školní metodik 

prevence" (dále jen "metodik prevence"). Realizace tohoto záměru v praxi však 

bohužel neodpovídá skutečným potřebám našeho školství. 

1 Národní program 2001, s. 25 
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Úkolem metodika je zabezpečovat a koordinovat primárně preventivní 

aktivity na škole a za tímto účelem sestavovat tzv. Minimální preventivní 

program. Také v tomto programu lze využívat různých her a technik, které ve 

své diplomové práci popisuji. Dobře zvolený a sestavený minimální preventivní 

program může využívat různých vyučovacích předmětů, propojovat práci žáků 

v různých ročnících, využívat projektové vyučování a vytvářet a podporovat 

"zdravé" pozitivní klima v třídních kolektivech a v celé škole. 

Bohužel je zatím stále málo škol, kde je funkce školního psychologa 

nebo školního speciálního pedagoga zřízena a kde takový odborný 

pedagogický pracovník opravdu účinně, koordinovaně a neformálně plní své 

funkční povinnosti. Ze svých zkušeností vím, že většinou působí psychologové 

na školách pouze pro potřeby diagnostiky specifických poruch učení u žáků, 

případně jiných poruch. Nemívají pracoviště přímo v dané škole, na školu 

pouze dochází. Není běžné, aby psycholog pracoval s celými třídními kolektivy 

(poskytuje individuální péči jednotlivým žákům), aby spolupracoval s učiteli a 

pomáhal jim při řešení problémů, které ve třídě běžně vznikají, např. prevenci 

šikany, apod. 

Důležitým úkolem školních psychologů má být také péče o učitele 

vzhledem k náročnosti práce a velké odpovědnosti v jejich povolání. 

V Národním programu není přímo zmiňován syndrom vyhoření, ale můžeme ho 

sem logicky zařadit. Podle mého názoru je syndrom vyhoření pedagogických 

pracovníků ve školství velmi aktuální otázkou, která není zatím systematicky 

nijak řešena. 

Za významnou kapitolu v Národním programu považuji také kapitolu 

s názvem "Vnitřní proměna školy". Píše se zde, že jde především o " ... proměnu 

její funkce, prostředí a klimatu, kdy vzrůstá význam výchovné a socializační role 

školy, která je chápána jako rovnoprávné společenství vzájemně se učících 

partnerů, učitelů, žáků a jejich rodičů.,,2 

Důraz na socializační roli školy je, podle mého názoru, významný bod, 

který současnou "tradiční" školu podstatně mění. Jde tu opět o odklon od 

"klasického" encyklopedického pojetí vzdělávání k novému modernímu 

2 Národní program 2001, s. 27 
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vzdělávání a zavádění, již zmiňovaných, klíčových kompetencí. Je-Ii spolupráce 

a společné řešení problémů považováno za klíčové kompetence, je potřeba 

žáky kooperaci učit. Kooperativní chování ve vztahu učitel - žák (žáci) 

umožňuje postupně vytvářet rovnocenný vztah mezi těmito subjekty. Umožňuje 

učiteli předávat postupně část kompetencí žákům a tím se postupně učí žáci 

samostatnosti. Jsou např. schopni učit se sami ve skupině, sami se hodnotit.3 

Kooperaci považuji za jednu z významných klíčových kompetencí, které je třeba 

ve třídě podporovat a rozvíjet. 

3 Srovnej Kasíková, H. 2005, s. 23 
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2. Třída jako sociální skupina 

"Člověk je definován jako tvor společenský. Velkou část svého života 

prožíváme ve společnosti druhých, v sociálním prostředí, které se spolupodílí 

na utváření naší osobnosti, na našem vývoji. Sociálním prostředím rozumíme 

všechno to, co vytváří člověkův společenský život, čím se člověk přímo či 

nepřímo dostane do kontaktu s druhými lidmi jejich činností či výsledky této 

činnosti, výkony a výtvory.,,4 

Jak vyplývá z vyse uvedeného citátu, potřeba člověka žít v sociální 

skupině je přirozená a projevuje se od útlého věku. Již okolo prvního roku si děti 

rády hrají ve společnosti svých vrstevníků. Během svého života procházíme 

různými skupinami a učíme se životu v nich. Významným krokem bývá vstup do 

mateřské školy, kde probíhá socializace v kolektivu ostatních dětí a separace 

od rodičů, především matky. Později dítě čeká zahájení povinné školní 

docházky vstupem do první třídy základní školy. 

Jak dítě roste, dostává se průběžně do kontaktu se svými vrstevníky a 

stává se členem různých sociálních skupin, ať už neformálních, které vznikají 

spontánně a normy a pravidla si vytváří postupně samy (např. skupina 

kamarádů v místě bydliště) anebo formálních, které jsou tvořeny pod vlivem 

z vnějšku - v dětském věku především školní třída. Školní třída (dále jen "třída") 

je malá (v průměru má asi kolem dvaceti členů) sociální skupina formální, která 

má svá daná pravidla zvnějšku, má své hodnoty a normy, svůj cíl, vzájemné 

sociální vztahy vytváří strukturu skupiny, vzájemné interakce členů skupiny 

spoluutváří hierarchii. 

Školní třída je specifická sociální skupina. Její specifikum je především 

v tom, že je ovlivňována přítomností učitele, ať už třídního, který mívá bližší, 

intimnější vztah ke třídě, nebo vyučujícího určitých předmětů. Členové skupiny 

i sama skupina si vytváří vztah k učiteli a je jím samozřejmě ovlivněna. Na 

4 Janoušek, J. a kol. 1981, s. 5 
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základě vytváření tohoto vztahu se skupina také formuje a mění se její 

struktura.5 

Výše zmíněnou charakteristiku třídy jako sociální skupiny bychom mohli 

doložit určitými teoretickými poznatky z literatury. V literatuře se setkáváme 

s vymezením určitých rysů, charakterizujících sociální skupinu. J. Pelikán 

shrnuje nejčastěji uváděné rysy několika autorů takto: 

1. Každá skupina se skládá z více než dvou lidí. 

2. Členy skupiny spojuje určitý, byť jen dočasný, cíl. 

3. V sociální skupině vznikají skupinové normy na základě podobnosti 

hierarchie hodnot členů skupiny. 

4. Skupina sdružuje své členy k provádění společných činností, které 

uspokojují rozmanité potřeby členů, nebo jejichž cílem je dosažení 

určitého výkonu, ve skupině dochází k dělbě práce a vnitřní organizaci 

činností.6 

V této souvislosti bych mezi nejčastěji uváděné rysy doplnila ještě 

charakteristiku podle J. Čápa, kterou J. Pelikán zařadil do znaků sociální 

skupiny, které jsou odborné v literatuře uváděny ojediněle: 

5. Pro sociální skupiny je typická dynamika, která bývá často složitá: 

skupiny vznikají, vyvíjejí se a zanikají, mění se i cíle a náplň činnosti, 

vztahy mezi členy skupiny a vedením i mezi jednotlivými členy, vzniká 

napětí i konflikty apod.? 

Ovlivňování dynamiky a struktury skupiny je využíváno v některých 

terapeutických postupech, konkrétně ve skupinové terapii např. při léčbě 

závislostí, neuróz apod. Ovlivňování dynamiky a struktury třídy (sociální 

skupiny) je možné využívat při práci s třídním kolektivem především v rámci 

prevence sociálně patologických jevů nebo třeba i v rámci podpory rozvoje 

klíčových kompetencí u žáků apod. 

5 podrobněji Gillernová, 1., Hermochová, S., Šubrt, R. 1990, s. 10 
6 Pelikán, J. 1995, s. 136 
7 Pelikán, J. 1995, s. 137 
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2.1 Klima třídy 

V této práci se zabývám ovlivňováním koheze třídního kolektivu 

především ve prospěch prevence sociálně patologických jevů. Klima třídy 

i školy je pro preventivní působení velmi důležité a jeho ovlivňování je jeden 

z nástrojů preventivního působení. Věnuji mu proto ve své diplomové práci větší 

pozornost. 

Učení a chování žáků neprobíhá samostatně, není izolováno od 

prostředí, naopak, je ovlivňováno mikrosociálním prostředím, ve kterém se žáci 

pohybují. Jedná se zejména o prostředí dané třídy ve škole s danou skupinou 

žáků přibližně stejného věku (tedy sociální skupiny), s nimiž je žák denně ve 

styku a jejichž mínění je pro něj důležité. Klima je také ovlivňováno 

pedagogickým sborem, především pak třídním učitelem a celkovým nastavením 

pedagogického týmu. V tomto směru hovoříme o tzv. sociálním klimatu třídy, 

o komunikačním klimatu, o preferencích učitele i o struktuře žáků a jejich 

participaci na vyučování. 

Klimatem třídy se zabývá řada odborníků. Pro přiblížení problematiky 

klimatu třídy uvedu příklad zjišťování klimatu ve třídě pomocí dotazníku. 

Nejčastěji je v literatuře citovaná studie J. Laška a J. Mareše z roku 1991, kteří 

pro mapování sociálního klimatu třídy použili dotazník "Naše třída". Autoři 

upravili dotazník MCI (My Class Inventory) pro naše podmínky, pro třetí až 

šestý ročník základní školy. Celý dotazník "Naše třída" uvádím v příloze č. 13. 

P. Ditrich v něm popisuje pět parametrů, které dotazník zjišťuje: 

a) spokojenost ve třídě, 

b) třenice ve třídě, 

c) soutěživost ve třídě, 

d) obtížnost učení, 

e) soudržnost třídl. 

8 Dittrich, P. 1992, s. 58 
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Dotazník Naše třída jsme žákům Základní školy Libčická v Praze 8 

v průběhu kohezního programu také dávali. Vzhledem k domu, že výjezd je 

organizován na počátku školního roku, kdy se žáci v šesté třídě schází a 

většinou utváří nový kolektiv, je vhodné zařadit tento dotazník ještě později 

v průběhu školního roku, kdy se vztahy ve třídě mohou změnit. 

Jak uvádí J. Průcha, na otázku Kdo je zdrojem utváření klimatu ve třídě?, 

jsou mezi odborníky odlišné názory. Jedni tvrdí, že na utváření klimatu se podílí 

především sami žáci, druzí zase považují za stěžejního tvůrce klimatu učitele. 

Podle mého názoru klima společně vytvářejí všichni žáci, kteří docházejí do 

konkrétní školní třídy, ale také skupiny žáků, na které se třída většinou 

rozděluje a žáci stojící mimo tyto skupiny, jednotliví žáci a třídní učitel a 

samozřejmě také učitelé vyučující v konkrétní třídě. Můžeme také říci, že 

nezanedbatelný vliv na klima třídy má i celkové klima školy. 

Klima třídy bychom mohli definovat jako ustálený způsob vnímání, 

hodnocení a reagování všech aktérů na to, co se ve třídě děje, nebo co se dříve 

stalo, či co se očekává, že se odehraje. Důležité však je, jak klima vnímají ti, 

kteří se ho přímo zúčastňují, ne jaké klima objektivně je. Jsou to jevy 

dlouhodobé, jsou typické pro konkrétní školní třídu a její učitele, mohou trvat 

i několik měsíců až let (na rozdíl od atmosféry třídy). 

Z tohoto pohledu klima rozdělujeme na: 

• aktuální - takové, jaké klima skutečně momentálně je a 

• preferované, tedy takové, které si žáci přejí. 

Učitelé si uvědomují, že každá třída, ve které vyučují, se během hodiny 

i o přestávkách chová jinak, že průběh hodiny se stejnou učební látkou může 

být v každé třídě, byť paralelní, jiný. Bylo by nemožné, najít dvě stejné třídy, 

které by na učitelovu práci reagovaly stejně. Do jedné třídy učitel chodí rád, do 

jiné velice nerad a to se může lišit u jednotlivých učitelů, neboť stejná třída 

reaguje odlišně na různé učitele. Každá třída má své zvláštnosti, vytváří 

specifické klima pro učitelovu práci. 
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Také žáci ze zkušenosti vědí, že každý učitel se v jejich třídě chová jinak, 

že hodina se stejnou látkou proběhne s různými učiteli různě, i kdyby měli 

stejnou aprobaci. Žáci si také uvědomují, že každá třída, kterou navštěvovali, se 

chová jinak vůči svým členům. Do některých tříd se žáci těší, cítí se tam velmi 

dobře a je jim líto, když ji musí s koncem studia opustit. Existují však i třídy, ve 

kterých jsou někteří žáci nešťastní, zažívají některé stupně šikany od slovního 

napadání, posměchu až po fyzické napadání, mají strach mezi své spolužáky 

chodit. 

V souvislosti s klimatem třídy se užívá i dalších termínů, které je nutno 

osvětlit. 

Je to prostředí třídy - nejobecnější termín. Týká se i jiných aspektů než 

sociálně psychologických. Zahrnuje například architektonické aspekty (řešení 

učebny, její vybavení, velikost, rozmístění nábytku, možnosti změny tvaru), 

ergonomické (uspořádání pracovních míst učitele a žáků, vhodnost nábytku pro 

soustředěnou práci, rozmístění ovládacích prvků v učebně), estetické, 

hygienické (vytápění, větrání, osvětlení), akustické (úroveň hluku a šumu, odraz 

zvuku, akustika učebny). 

Dále je to atmosféra. Atmosféra je naopak velmi úzký termín, vyjadřuje 

krátké trvání a vysokou proměnlivost. Atmosféra se ve třídě mění velmi rychle, 

zřídka trvá déle než jednu nebo několik vyučujících hodin, je situačně 

podmíněna. Známe například atmosféru ve třídě před písemnou prací, po velké 

přestávce, při odpoledním vyučování, po rvačce mezi žáky, atmosféru po 

sdělení, že odpadá nenáviděný vyučovací předmět, při zkoušení, atd. 

Mnohé potíže žáků se školním prospěchem a s chováním nelze dobře 

diagnostikovat, tím méně napravovat, pokud nejsou k dispozici údaje o klimatu 

třídy, kterou daní žáci navštěvují. Jako příklad lze uvést třídy, v nichž fyzicky 

slabší nebo odlišní žáci trpí agresivitou spolužáků, nebo třídy, v nichž negativní 

působení vyučujícího na žáky vyvolává u některých žáků psychická 

mikrotraumata. 
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2.1.1 Faktory ovlivňující klima ve třídě 

To, jak určité klima ve třídě vzniká, co ho způsobuje i jak působí ve třídě, 

shrnuje J. Průcha z různých výzkumných poznatků.9 

Klima se realizuje prostřednictvím různých mechanismů, jsou to 

zejména: 

• komunikační a vyučovací postupy učitele 

V komunikačním chování jednotlivých učitelů existují značné rozdíly. 

Každý učitel používá své vlastní způsoby komunikace s žáky. Některý mluví 

často v hodině, jiný hovoří méně, některý žáky často chválí a jiný je často 

napomíná. Učitel tímto svým chováním vytváří specifické komunikační klima, 

které má vliv na charakter celého života ve třídě. 

Průcha cituje J. Laška, podle kterého můžeme rozlišit dva základní typy 

komunikačního klimatu třídy: 

a) Komunikační klima suportivní (vstřícné, podpůrné) - jeho 

účastnící se navzájem respektují, sdělují si otevřeně své pocity, 

potřeby, názory, přání. 

b) Komunikační klima defenzivní (obranné) - účastníci takového 

klimatu spolu soupeří, nenaslouchají si navzájem, své pocity 

i názory se bojí vyslovit nahlas, skrývají je. 

Podobně J. Lašek rozděluje i učitele na suportivní učitele a defenzivní 

učitele, podle toho, jaký typ komunikačního klimatu ve třídách navozují.10 

Během své praxe si učitel vytváří určitý osobitý styl komunikace s žáky, 

později, s přibývajícími léty praxe, se tento jeho styl většinou příliš nemění. 

Význam učitelova utváření klimatu ve třídě potvrzuje i Ch. Kyriacou, když 

říká, že klima třídy, které učitel navodí, může mít zásadní vliv na motivaci žáků 

a jejich postoj k učení. 11 Je proto důležité, aby učitel vytvářel pozitivní (dle J. 

Laška suportivní) klima ve třídě. 

9 podrobněji Průcha, J. 1997, s. 350 
10 podrobněji Průcha, J. 1997, s. 351 
11 podrobněji Kyriacou, Ch. 2004, s. 79 
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• struktura participace žáků ve vyučování 

Klima ve třídě je do značné míry ovlivňováno také strukturou 

participačních aktivit žáků, tedy tím, jak často se žáci zapojují do vyučování, 

kteří z nich jsou velmi aktivní, kteří méně aktivní, a kteří jsou pasivní. 

Participace každého žáka je odlišná, v reálném vyučování jsou některé učební 

činnosti prováděny celou třídou, jiné jen některými žáky. 

Podle J. Průchy, který ve své knize shrnuje výsledky několika výzkumů, 

mohou na míru participace jednotlivých žáků ve vyučování působit zejména tyto 

vlivy: 

1. Počet žáků ve třídě. 

Je-Ii žáků ve třídě mnoho, nemůže učitel během vyučovací hodiny 

komunikovat stejně často se všemi žáky; podmínky pro kvalitnější a 

rovnoměrnější komunikaci se žáky se zlepšují úměrně s klesajícím počtem žáků 

ve třídě. 

2. Lokalizace žáků ve třídě. 

Zde J. Průcha uvádí poznatky J. Mareše a J. Křivohlavého o tzv. 

"akčních zónách". Kdy při běžném rozmístění žáků ve třídě jsou žáci rozdílně 

zasahováni učitelovými aktivitami, vznikají tzv. akční zóny. Učitel se např. 

častěji obrací na žáky v předních lavicích než na žáky v zadních lavicích. 

(Tomuto jevu lze předcházet alternativním rozmístěním žáků např. přeskupením 

do tvaru písmene U, do menších skupinek, do kruhu apod. Případně lze různá 

uskupení žáků ve třídě během hodiny operativně měnit v závislosti na 

momentální situaci nebo na charakteru prováděné učební činnosti.) 

3. Preference učitele k jednotlivým žákům. 

Učitel dává žákům rozdílné možnosti k participaci ve vyučování, protože 

má různé postojové orientace ke svým žákům (pozitivní nebo naopak 

negativní). Důležitý je poznatek J. Pelikána, že preferenční postoje učitelů 

k žákům bývají často neuvědomělé. 12 Zde se opět akcentuje otázka potřebnosti 

supervize ve vyučování. 13 

12 podrobněji Pelikán, J. 1995, s. 114 
13 podrobněji kap. 2.5 Supervize ve škole, s. 37 
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4. Komunikace v závislosti na pohlaví žáků a učitelů. 

Průcha poukazuje na některé výzkumy amerických škol, které ukázaly, 

že učitelé (muži) a učitelky komunikují odlišně s dívkami a s chlapci, například 

učitelky se častěji dostávají do konfliktu s chlapci než s dívkami, učitelky častěji 

chválí dívky než chlapce. Učitelé méně často odlišují komunikaci v závislosti na 

pohlaví žáků. 14 

Učitelé mají rovněž také častěji méně problémů s respektem ze strany 

žáků, protože u žáků ve třídě získávají autoritu poněkud přirozeněji než jejich 

kolegyně. S tím úzce souvisí otázka zvyšování zájmu mužů o profesi učitele 

("mužské vzory" pro žáky) a otázka účinnější motivace mužů k zájmu o práci ve 

školství. To ale vyžaduje dlouhodobé cílené a koncepční řešení ze strany 

kompetentních orgánů. Tento problém není ovšem předmětem této práce. 

5. Komunikační status. 

Míru komunikačního statusu určuje u žáků četnost jejich verbálních 

i neverbálních aktivit ve vyučování. J. Průcha cituje G. Morine-Dershimerovou, 

která popisuje, že učitelovým přičiněním vznikají ve třídě skupinky žáků, kteří 

mají bud' vysoký nebo nízký komunikační status. A ve svých výzkumech pak 

J. Průcha dokazuje, že žáci s vysokým komunikačním statusem zaujímají 

zhruba dvě třetiny veškeré žákovské participace ve třídě. Dokládá ještě 

závislost komunikačního statusu žáků na jejich lokalizaci ve třídě (žáci 

s vysokým komunikačním statusem byli většinou v přední části třídy) a také na 

vyučovacím stylu učitelů (existují učitelé, kteří navozují ve vyučování vyšší 

participaci žáků a naopak takoví, kteří navozují nižší participaci žáků).15 

• preference a očekávání učitelů k žákům 

Je naprosto přirozené, že učitelé se nemohou ubránit tomu, aby některé 

žáky měli raději než jiné. Někteří žáci jsou učiteli sympatičtější, zdají se mu 

schopnější apod. J. Pelikán v této souvislosti mluví o preferenčním postoji 

učitelů k žákům a definuje ho takto: "Preferenčními postoji učitelů k žákům 

myslíme zvýrazněnou (převládající, zesílenou) zaměřenost učitele na určité 

žáky ve třídě, kteří se tak více než ostatní stávají předmětem zvýšeného 

14 podrobněji Průcha, J. 1997, s. 353 
15 podrobněji Průcha, J. 1997, s. 355 
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učitelova zájmu (ve směru kladného nebo záporného), jsou častěji 

nadhodnocováni, nebo podhodnocováni, jsou vystaveni specifickým formám 

působení apod.,,16 

Učitel obvykle nemá čas ani kvalifikaci pro objektivní diagnostiku 

každého jednotlivého žáka, nemůže se tedy vyhnout hodnocení žáků pouze na 

základě svých intuitivních poznatků, na základě kterých pak k žákovi zaujímá 

svůj postoj. 

Preferenční postoje učitele ve třídě mají velký vliv na klima třídy. 

V souvislosti s očekáváním učitelů se také hovoří o "sebesplňující 

předpovědi" a o "Pygmalionském efektu". 

Pagmaliónský efekt označuje jev, kdy učitelé svými očekáváními 

o žácích mohou ovlivňovat jejich učební výkony. 

Pojem sebesplňující předpověď vyjadřuje, že domněnka o budoucím 

výkonu jedince (ať už správná či nesprávná) se může skutečně splnit, jestliže 

jedinec této domněnce věří a je v ní často utvrzován. Například někteří učitelé 

svým žákům často opakují svůj názor, že nejsou schopni zvládnout konkrétní 

učivo či úkol. To se může některé žáky ovlivnit natolik, že se po čase mohou 

začít skutečně projevovat jako neúspěšní, protože učitelově nesprávné 

domněnce nevědomky uvěří a začnou své chování orientovat na to, že jsou 

v podstatě neúspěšní a nemají šanci na zlepšení výsledků své práce, čímž 

zpětně potvrdí učiteli jeho domněnku a ten s nimi podle toho bude také dále 

zacházet. Naopak, jestliže učiteli (např. takovému, který je na škole nový), jeho 

kolega sdělí, že určitý konkrétní žák je výborný, i když je přitom pouze 

průměrný, bude takový učitel se žákem podle toho také jednat. U takového 

žáka se to může následně projevit dokonce zlepšením vztahu k danému učivu, 

zadanému úkolu nebo předmětu, případně i zlepšením celkového prospěchu. 

Jestliže se prokazuje, že učitelovo očekávání má vliv na interakci ve 

vyučování, měli by se učitelé vyvarovat uplatňování svých nesprávných 

představo žácích a snažit se s tímto faktem pracovat. 

• klima školy, jejíž součástí je určitá třída 

16 Pelikán, J. 1995, s. 114 
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2.1.2 Klima třídy a jeho měření 

V současnosti existuje několik přístupů ke studiu klimatu. Jejich 

přehledné shrnutí poskytují J. Čáp a J. Mareš.17 

Sociometrický přístup. 

Zkoumá se třída jako sociální skupina.18 

Organizačně-sociologický přístup. 

Objektem studia je jednak celá třída jako skupina a jako organizační 

jednotka, ale také učitel jako řídící pracovník. Výzkumník se zajímá především 

o to, jakým způsobem se rozvíjí týmová práce v hodině, zda je při plnění úkolů 

redukována nejistota žáků, zda mají žáci prostor pro vzájemnou komunikaci 

apod. Výzkum se provádí standardizovaným pozorováním. 

Interakční přístup. 

Hlavní zájem je kladen na interakci mezi učitelem a žáky v průběhu 

hodiny. Metodou pro zkoumání je standardizované pozorování, nyní také 

počítačové metody, popis a rozbor nahrávek interakce. 

Pedagogicko-psychologický přístup. 

Zkoumá se především spolupráce žáků ve třídě, kooperativní učení 

v malých skupinách, vzájemná sociální závislost žáků, jejich sebepojetí. 

Metodou pro výzkum je například posuzovací škála. 

Školně-etnografický přístup. 

Objektem studia je zde nejen školní třída, ale i učitelé a celý přirozený 

život školy. Zajímáme se o to, jak klima působí a ovlivňuje žáky, jak jej vnímají a 

svými slovy popisují jeho aktéři. Jako diagnostická metoda se využívá 

zúčastněné pozorování. 

17 Srovnej Čáp, J., Mareš, J. 2001 
18 viz. kapitola 2.2 Struktura a hierarchie třídy, s. 24 
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vývojově-psychologický přístup. 

Zkoumá se především žák jako osobnost a třída jako sociální skupina, ve 

které se žákova osobnost má vyvíjet. Výzkumy se provádějí především na 

období šestého až devátého ročníku povinné školní docházky, tedy v období 

prepuberty a puberty. Sleduje se, jak učitel řídí vyučovací hodiny, jak dokáže 

žáky ukáznit, zda užívá individuálního přístupu k žákům, jaké jsou vzájemné 

vztahy mezi ním a žáky. Na tom všem závisí zájem žáků o školu, jejich 

motivace pro učení, jejich sebepojetí, celková školní úspěšnost. 

Sociálně psychologický a environmentalistický přístup. 

V současné době nejrozšířenější přístup. Objektem studia je třída jako 

prostředí pro učení, žáci konkrétní třídy a učitelé, kteří v této třídě působí. 

Výzkumníci sledují kvalitu klimatu, jeho strukturu, aktuální podobu i to, jaké 

klima by si jeho aktéři spíše přáli. Pro tento výzkum se užívají posuzovací škály, 

které vyplňují sami aktéři, sdělují v nich své osobní vidění klimatu, své postoje a 

subjektivně zabarvené názory a očekávání. 

Poznatky získané při výzkumu klimatu třídy lze využít několika způsoby. 

Například k prostému popisu stavu klimatu ve třídě z pohledu žáků, porovnání 

názorů žáků a učitelů na klima dané třídy, ke srovnání aktuálního stavu klimatu 

s přáním jednotlivých žáků a třídy jako celku, ke zjištění rozdílů mezi učiteli 

vyučujícími tutéž třídu, ke zjištění rozdílů mezi jednotlivými typy škol (srovnání 

školy tradiční se školou alternativní, školy státní se školou nestátní -

soukromou nebo církevní, školy městské se školou venkovskou apod.), ke 

zjištění působení klimatu třídy na osobnost žáka i učitele, k ovlivnění klimatu 

třídy ve prospěch výuky i výchovy. 
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2.2 Struktura a hierarchie třídy 

Struktura a hierarchie třídy je vždy ovlivněna nejen žáky samotnými, ale 

i třídním učitelem a učiteli předmětů, jak již bylo zmíněno výše, a také celkovou 

atmosférou školy. Stejně jako v rodině nebo v pracovním kolektivu je důležité 

v jakém zastoupení je pohlaví členů skupiny. Na základních školách se 

vyskytují jen zřídka, ale na středních nebo odborných školách se setkáváme 

s pohlavně homogenními skupinami (třídami) a pohlavně homogenní skupiny 

mají odlišné zákonitosti než pohlavně heterogenní skupiny. J. Průcha uvádí, že 

bylo výzkumy prokázáno, že: "rozdíly mezi pohlavími jsou významnou 

determinantou různých sociálních jevů a procesů" cituje J. Alana, který uvádí: 

" ... již v rané fázi vývoje dítěte dochází v rámci socializace i k formování 

sexuálně diferencovaného chování, které propojuje biologické rozdíly se 

sociokulturními obsahy dichotomie maskulinity a feminity ... Mnohé znaky 

"ženskosti" a "mužnosti", historicky zakořeněné a kulturně fixované, se jako 

sociální normy stávají zdrojem utváření specifických forem socializačních 

praktik a nároků".19 

Z toho faktu a z vyse uvedených charakteristik sociálních skupin 

můžeme usuzovat, že skupiny (třídy) tvořené pouze chlapci nebo pouze 

děvčaty se díky tomuto znaku formují odlišně od skupin (tříd), které mají 

zastoupeny obě pohlaví. Mohou tedy mít i odlišnou strukturu, dynamiku, cíle, 

hierarchii apod. 

Vliv na hierarchii má také žebříček hodnot jednotlivých žáků, resp. rodin 

nebo prostředí, ve kterém žáci vyrůstají. V poslední době se zvyšuje počet dětí 

ohrožených ve svém vývoji okolním znevýhodňujícím socioekonomickým 

prostředím, což může hierarchii třídy také do jisté míry negativně ovlivňovat. 

Otázka dětí ohrožených znevýhodňujícím socioekonomickým prostředím ovšem 

není předmětem této práce. Hierarchii ovlivňuje také zaměření školy, případně 

třídy. Výběrové třídy mívají jiné pracovní i společenské nastavení než běžné 

třídy základních škol. Což opět vychází z daného zaměření a žebříčku hodnot 

19 Průcha, J. 1997, s. 141 
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žáků. Hierarchii také velmi ovlivňují osobnosti žáků, které se v dané třídě 

sejdou. 

Strukturu třídy tvoří vazby mezi členy skupiny, tedy vazby mezi žáky 

navzájem, ale i žáky a učitelem, dále strukturu tvoří určitý sociální status třídy 

i jednotlivých žáků, normy třídy, tradice, cíle apod. Nejčastěji se v tomto směru 

v pedagogice nebo psychologii zabýváme vazbami mezi jednotlivými žáky ve 

třídě, tedy popisem pozitivních i negativních preferencí jednotlivých žáků ve 

třídě. Tyto vazby se obvykle měří sociometrickými technikami. Pro vymezení 

pojmu sociometrie uvádím Dittrichovu definici: "Sociometrie je chápána jako 

základní technika (diagnostický postup), která slouží k zjišťování, popisu a 

analýze směru a intenzity preference v mezilidských vztazích v malých 

sociálních skupinách. Sociometrickým testem tedy zjišťujeme pozitivní (to 

především!), ale i negativní volby, tj. sympatie a antipatie v mezilidských 

vztazích. Děje se tak na základě jedné či více otázek, které členům skupiny 

klademe.,,2o 

Sociometrie se tedy zabývá určováním pozice žáka ve třídě. Na základě 

součtu odmítavých a kladných postojů žáků vůči sobě navzájem stanovuje 

umístění jednotlivých žáků na vnitřním společenském žebříčku třídy. Jednotlivé 

pozice žáků mají svá označení. Ve výsledcích sociometrického dotazníku pak 

můžeme najít různá označení pozic jednotlivých žáků ve třídě. Znalost těchto 

pozic je pro pedagoga, pracujícího se třídou velmi důležité. Z pozitivní části 

spektra sociogramu můžeme uvést např. pozice: 

"sociometrická hvězda" - žák s největším součtem reakcí ze strany ostatních. 

Sociometrická hvězda má největší akční rádius ve třídě. Zefektivňuje výchovné 

intervence ze strany učitele. Její názory bývají ostatními spolužáky 

respektovány. Sociometrické hvězdy mají význam také pro peer programy, kam 

jsou často vybírány. 

20 Dittrich, P. 1992, s. 50 
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Z druhého konce škály pak stojí za upozornění pozice jako např.: 

"outsideť' - osoba silně reagující, ale potýkající se s malým zájmem ze strany 

skupiny a pokud, tak většinou odmítavým; 

"zavržený" (antihvězda) - o člena jeví málokdo zájem, navíc je terčem 

největšího počtu negativních reakcí; 

"izolát" - neprojevuje se a není ani hodnocen. 

Psycholog (pedagog) s výsledky sociometrického testu dál pracuje. Může 

vyvozovat závěry a uskutečňovat různá opatření. Např. odmítaní jedinci, které 

sociometrické šetření ukáže, jsou pro pedagoga důležitou informací, protože 

mohou být nejsnazšími oběťmi třídy. Ukazuje se zde nebezpečí možného 

vzniku např. šikany. Je proto potřeba zaměřit se na jejich spokojenost ve třídě. 

V případě silných negativních pocitů u žáků je potřeba zjišťovat příčiny těchto 

pocitů, apod. Svou váhu mají i výpovědi o "osamocených jedincích", kteří stejně 

jako odmítaní jedinci, mohou být potencionálními aktéry šikany ať už v roli oběti 

nebo i v roli agresora. 

Velmi významnou pozicí je pro pedagoga také "šedá eminence" - osoba 

v pozadí, která má vůdce v oblibě a je také vůdcem oblíbená, ale izolovaná. Má 

většinou nejvíce reakcí avšak pozitivních i negativních. Je to částí třídy 

milovaná a částí třídy odmítaná osoba. "Šedá eminence" bývá často 

manipulátorem vykonavatele šikany. Je to tzv. "kápo", který se do této činnosti 

zapojuje jen okrajově nebo vůbec ne a spíše sleduje dění v celé třídě. 

Učitelé nejčastěji využívají sociometrii v případě vzniku problémů ve 

třídě, především šikany, protože pochopení dynamiky skupinových vztahů a 

postavení jednotlivců v třídním kolektivu, které sociometrické techniky umožňují, 

je nezbytnou součástí zvládání šikany. Znalost struktury a hierarchie třídy by 

měla být samozřejmostí pro každého třídního učitele nejen z důvodu zvládání či 

spíše předcházení šikaně, ale především pro každodenní práci s žáky, tedy pro 

výuku a výchovu. 
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2.3 Dynamika třídy 

Pojem "skupinová dynamika" začal jako první používat Kurt Lewin, který 

výrazně přispěl k rozvoji teorie i výzkumu v této oblasti. Práce se skupinovou 

dynamikou je také využívána v psychoterapii, konkrétně ve skupinové 

psychoterapii jako jeden z "Iéčebných nástrojů". Dynamiku třídy můžeme popsat 

analogicky z definice skupinové dynamiky S. Kratochvíla, který popisuje 

skupinovou dynamiku terapeutické skupiny takto: "Skupinová dynamika je 

souhrn skupinového dění a skupinových interakcí. Vytvářejí ji interpersonální 

vztahy a interakce osobností členů skupiny spolu s existencí a činností skupiny 

a silami z vnějšího prostředí. Ke skupinové dynamice patří zejména cíle a 

normy skupiny, vůdcovství, koheze a tenze, projekce minulých zkušeností a 

vztahů do aktuálních interakcí, vytváření podskupin a vztahy jedinců a skupiny. 

Ke skupinové dynamice patří též vývoj skupiny v čase. ,,21 

Jedná se tedy o to, že vztahy ve třídě se neustále mění a vyvíjejí, 

dochází k neustálé interakci a komunikaci mezi žáky ve třídě. Ke změnám ve 

třídě může docházet nejen pod vlivem jejich členů, ale také díky vlivu z vnějšího 

okolí. Dynamiku třídy (skupiny) také ovlivňují vztahy mezi jednotlivými žáky, 

které se postupně utváří a také cíle a normy třídy. Třída ovlivňuje chování žáka, 

ale také jednotliví žáci spoluutvářejí dění ve třídě a tím ovlivňují její strukturu a 

dynamiku. Do třídního dění lze také zasahovat, ovlivňovat jej. Možnost ovlivnit 

dynamiku třídy je nástroj pro učitele jak účinně pracovat s třídním kolektivem 

nejen při výuce, ale i při prevenci sociálně patologických jevů, především 

šikany. A také při jejich výskytu a následné "korekci" těchto nežádoucích jevů. 

Kdybychom měli definovat sociálně patologické jevy, musíme 

konstatovat, že jde o jevy, které se vymykají určité sociální normě. Protože se 

jedná o pojem vztahující se především ke školství, jsou tyto jevy také se školní 

docházkou spjaty. Jedná se především o tyto jevy: záškoláctví, agresivita a 

21 Kratochvíl, S. 2005, s. 15 
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násilné chování, šikana, delikvence, resp. kriminalita dětí a mládeže, závadové 

party, zneužívání návykových látek.22 

Dle R. Brauna je třeba zasahovat do dynamiky třídy např. při výskytu 

šikany či záškoláctví jen velmi citlivě, neboť i sebemenší laická chyba se může 

obrátit v pravý opak toho, co zamýšlíme.23 

Pokud jde o možnost zasahovat do dynamiky mezilidských vztahů 

v kolektivu, je možné využít některé, především praktické techniky, jako je 

výcvik v oblasti interakčních či komunikačních dovedností, sociálně 

psychologický výcvik. 

Znalost komunikační struktury ve třídě je pro pedagoga velkou výhodou, 

snadněji může do dění ve třídě zasahovat. 

Dle J. Janouška existují tři typy komunikační struktury. Každý typ 

komunikace má ze strany vedoucí osoby určitý vliv na dění ve skupině. "Byly 

definovány tři základní typy komunikační sítě, kterými je dána i struktura rolí 

jednotlivých účastníků průběhem komunikace." 

1. "úplná komunikační struktura" - komunikuje každý s každým a role všech 

účastníků komunikace jsou stejné. 

22 podrobněji lze sociálně patologické jevy nastudovat in Jedlička, R., Koťa, J. 1998 
23 podrobněji Braun, R. 2001 
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2. "kolo" ("hvězda") - komunikace je možná jen prostřednictvím 

"vedoucího", jehož role je centrální a liší se od rolí ostatních účastníků a 

1. komunikační struktura, označovaná jako "kruh" - každý může 

komunikovat pouze se sousedem. 24 

Je zřejmé, že je pro pedagoga důležité, aby znal zákonitosti komunikace 

ve skupině (třídě). Může tak účinně zasahovat do komunikačních schémat třídy 

a tím i případně ovlivňovat její dynamiku. Stejně tak může nechtěně 

prostřednictvím určitého typu komunikace ovlivňovat dynamiku třídy a tím např. 

i výsledky práce. V komunikační struktuře skupiny je možné zaznamenat 

vymezování rolí jejích jednotlivých členů. Prostřednictvím metody pozorování 

třídy a znalosti komunikačních struktur třídy je možné rozpoznat jednotlivé role 

žáků ve třídě. Konkrétně řečeno, je možné všímat si určitých sociometrických 

zákonitostí. Můžeme rozpoznat jakéhosi "vůdce", můžeme si všimnout, že 

někteří žáci se do dění ve třídě zapojují občas, někteří třeba vůbec ne, 

všimneme si, kdo s kým nejvíc komunikuje, jaká komunikační struktura se 

v dané třídě vyskytuje nejčastěji, apod. 

24 podrobněji Janoušek, J. a kol. 1981, s. 22 
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Aby mohl učitel kvalitně působit na žáky v oblasti nácviku komunikačních 

a interakčních dovedností, je třeba, aby sám takové dovednosti zvládal. V tomto 

případě se akcentuje otázka vzdělávání pedagogů v oblasti komunikačních 

dovedností a sociálně psychologického výcviku.25 

25 podrobněji v kapitole 3.3 Vzdělávání pedagogů, s. 46 
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2.4 Školní prostředí 

Školní prostředí zahrnuje celou skupinu faktorů, které ve škole na žáka 

působí a mohou žáka negativně i pozitivně ovlivňovat. Spolupodílí se na jeho 

socializaci, výchově i výuce. 

Mezi faktory, které školní prostředí ovlivňují, bychom mohli zařadit nejen 

fyzikální faktory, tedy uspořádání vnitřního a vnějšího prostředí školy26, ale také 

psychosociální vlivy jako je klima třídy, školy nebo atmosféra třídy, školy. 

Školní prostředí můžeme také chápat jako souhrn vnějších sociálních, 

demografických, ekonomických, etnických podmínek, v nichž je určitá škola 

lokalizována a funguje. Průcha v této souvislosti hovoří o "edukačním prostředí" 

vzájemné ovlivňování edukačního prostředí různými faktory je možné vyjádřit 

následujícím schématem, které J. Průcha uvádí?7 

edukační prostředí 

vnější 
okolí (školy, rodiny, pracoviště) 
s ekonomickými sociokulturními, 
demografickými, etnickými aj. 
charakteristikami 

vnitřní 

fyzikální 
ergonomické parametry 
(osvětlení, prostorové dispozice, 
využití barev, konstrukce nábytku aj.) 

26 viz. kapitola 2.1 Klima třídy, s. 15 
27 srovnej Průcha, J. 1997, s. 64 

statické 
trvalejší sociální vztahy mezi 
účastníky edukačních procesů 
(mezi rodiči a dětmi, učiteli a 
žáky aj.) 

učební klima 

psychosociální 

proměnlivé 
krátkodobé vlivy pů
sobící na obsah 
a charakter komuni
kace mezi účastníky 
edukačních procesů 

učební atmosféra 
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Z výše uvedeného schématu podle J. Průchy je zřejmé, že popisuje 

edukační prostředí v širším pojetí. Zahrnuje do něj nejen školu, rodinu, 

pracoviště, ale i další specifická prostředí, kde jsou realizovány edukační 

procesy, jako např. party. 

Pro účely této práce hovoříme zúženě pouze o prostředí školy. Působí 

zde podobně také vnější a vnitřní faktory jako jsou uvedeny ve schématu pro 

edukační prostředí. Typické subjekty ve školním prostředí jsou jednotlivé třídy, 

jako sociální skupiny, pedagogický sbor, výše zmíněné klima třídy, školy 

i pedagogického sboru, patří sem formální i neformální skupiny žáků, které ve 

škole napříč ročníky vnikají, i jednotlivci. 

Školní prostředí podobně jako prostředí malé skupiny (třídy) ovlivňuje 

žáky. Stejně jako v prostředí třídy vznikají vztahy, které žáka ovlivňují -

poskytují mu zpětnovazebné informace, tedy reakce na jeho chování, jednání, 

názory, apod., vznikají podobné vztahy i v prostředí školy, které také žáka 

ovlivňují. 

Příkladem formální skupiny, která vzniká ve škole a tvoří jí zástupci 

všech ročníků, je žákovská samospráva. 

2.4.1 Žákovská samospráva 

Žákovskou samosprávu můžeme definovat jako orgán, který je vytvářený 

žáky (studenty) určité školy a má za úkol spolupodílet se na rozhodování ve 

věcech, které jsou pro žáky (studenty) a školu společné, na kterých mají žáci 

(studenti) zájem a týkají se jejich třídy i celé školy. Jde tedy o pravidelné 

setkávání zástupců tříd z jednotlivých ročníků, zpracovávání žákovských návrhů 

pro zlepšení klimatu školy, umožnění žákům podílet se na organizaci školního 

života apod. 

V praxi může jít o návrhy žáků, týkající se např. uspořádání dětského 

dne ve škole, může jít o využití přestávek k určité činnosti, o uspořádání výstavy 

na chodbách školy, případně návrhy technického rázu, týkající se např. 

přezouvání ve škole. Žákovská samospráva může také navrhnout 

32 



harmonogram akcí na celý školní rok, které by ráda ve škole uspořádala apod. 

Návrhy se pak předkládají vedení školy, případně pověřeným pedagogickým 

pracovníkům a spolurozhoduje se o jejich řešení, uskutečnění změn apod. 

Žákovskou samosprávu lze samozřejmě využít i "shora dolů", tzn. ze 

strany vedení školy nebo učitelského sboru lze se zástupci žáků projednávat 

různé návrhy. 

Žákovská samospráva vnáší do systému školství prvky demokracie, 

pomáhá vytvářet rovnocenné partnerské vztahy mezi učiteli a žáky a učí žáky 

podílet se na rozhodování o jejich každodenním životě i budoucnosti. 

Právě díky možnosti spolurozhodovat, kterou žáci díky žákovské 

samosprávě dostávají, se učí přebírat zodpovědnost za určitá rozhodnutí, za 

třídu jako skupinu i sami za sebe. Postupné přebírání odpovědnosti přichází 

také s osobnostním zráním. Prostředí školy, jako sociální skupiny, kde je možné 

učit se sociálním dovednostem, potřebným pro soužití ve společnosti je 

ideálním prostředím pro nácvik takových dovedností. 

Žákovskou samosprávu je vhodné vytvářet na počátku školního roku, po 

uplynutí nějaké doby, přibližně po měsíci. Je to doba, kdy mají žáci možnost 

seznámit se a také se postupně utváří kolektiv třídy a žáci si v něm vymezují 

své role. Na základě poznání sociálních vztahů ve třídě může učitel napomáhat 

žákům při volbě jednotlivých funkcí (předseda třídy, místopředseda třídy). Je 

dobré, aby se žáci maximálně podíleli na jejich volbě. Žákovská samospráva se 

může v různých školách lišit. Může být i různě nazývána (např. žákovský 

parlament) a může mít také různou úroveň odpovědnosti a různou "váhu hlasu" 

např. i na úrovni řízení obce může předkládat své návrhy jako zástupce dětí, 

žijící v dané lokalitě. 

Mám osobní zkušenost se žákovskou samosprávou na Základní škole 

Libčická v Praze 8, kde jsme realizovali kohezní program, o kterém se ve své 

práci zmiňuji. Na této škole jsou voleni vždy dva zástupci z každé třídy 

jednotlivých ročníků, kteří jednají za danou třídu. Jednotliví zástupci všech tříd 

pak tvoří dohromady žákovskou samosprávu školy. 
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Podobně, jako realizujeme kohezní programy pro žáky šestých ročníků, 

realizujeme každý rok také kohezní víkendový program pro žákovskou 

samosprávu, tedy pro zástupce z jednotlivých tříd. Cílem programu je nejen 

seznámit navzájem jednotlivé zástupce žáků, kteří tvoří žákovskou 

samosprávu, ale také naučit je komunikačním dovednostem, vytvořit z nich 

fungující kolektiv, který je schopný kooperace a vzájemného respektu i přes 

věkové rozdíly mezi jednotlivými zástupci. Důležitou součástí programu je také 

předběžná dohoda jednotlivých zástupců na harmonogramu školního roku. 

Domlouvají se různé akce, které v průběhu roku žákovská samospráva hodlá 

pořádat a také případné návrhy, které zástupci jednotlivých tříd předkládají. 

Program je zařazen na počátku školního roku, aby vytvořením fungujícího 

kolektivu se zdravými komunikačními a kooperačními dovednostmi mohlo dojít 

ke zefektivnění funkce žákovské samosprávy na škole. 

Soustavná činnost škol zaměřená na kultivaci sociálního prostředí školy 

se dále odráží v takových pozitivních změnách postojů jako je otevřenost 

k problémům, důvěra mezi žáky a učiteli a pomoc školy žákům. Uvedené 

postoje školy jsou podmínkami zásadního významu, aby se mohla dobře 

vypořádávat s projevy sociálně patologického chování některých žáků i celých 

skupin. 

2.4.2 Vztahy ve třídě 

Jak bylo již výše zmíněno, jsou vztahy ve třídě ovlivněny klimatem třídy 

i školy, osobností třídního učitele, složením členů skupiny. Jsou také 

ovlivňovány dynamikou třídy, cílem výuky i momentálním psychickým laděním 

jednotlivých členů třídy i učitele. Můžeme je měřit sociometrickými technikami. 

Vztahy ve třídě jsou velmi důležité nejen pro výuku, ale především pro 

prevenci sociálně patologických jevů. Vzhledem k tomu, že se na utváření 

vztahů ve třídě velkou měrou podílí i třídní učitel, spoluutváří je, je také možné 

tohoto faktu využít ve prospěch preventivního působení. Je možné žáky učit 

konfliktům ve třídě předcházet, nacházet řešení tam, kde již vznikly. Je zřejmé, 
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že například výskyty šikany jsou "poruchou kolektivu". Jde o narušené vztahy 

mezi žáky, přičemž významnou roli zde hraje také narušený vztah učitel - žáci. 

Velký význam v budování "zdravých" vztahů ve skupině má vzájemná 

komunikace - a to otevřená, přiměřená, obousměrná komunikace nejen ve 

vztahu učitel - žáci (žák), ale také mezi žáky navzájem. 

Učitel pracuje především: 

• na nácviku otevřené komunikace, která je základem při budování 

dobrých vztahů ve třídě, 

• na posílení pozitivních vazeb a 

• na zvýšení pocitu vlastní hodnoty u všech žáků ve třídě. 

Je důležitá nejen správná diagnostika vztahů ve třídě, ale také umění 

vztahy pozitivně ovlivňovat a spoluutvářet. Společné komunikaci je, dle mého 

názoru, potřeba se učit, stejně jako jiným sociálním dovednostem, které by měly 

patřit do školních osnov základního školství, podobně jako tam patří 

matematika nebo třeba dějepis. Výše jsem zmínila možné metody, jak může 

psycholog, případně pedagog diagnostikovat vztahy ve třídě, klima apod. 

Nezanedbatelnou diagnostickou metodou je také rozhovor. V případě 

diagnostiky vztahů ve třídě se naskýtá použít nestrukturovaný, volný rozhovor 

učitele se žákem, případně žáky, nejlépe např. o přestávkách. Neformální 

kontakt učitele se žákem (žáky) např. během přestávek je velmi významnou 

součástí učitelovi práce. K budování vztahů ve třídě prostřednictvím 

neformálního rozhovoru se vyjadřuje M. Franclová ve článku, kde si klade 

otázku "Proč nejsou děti ve škole šťastné?". Hovoří o tom, že přestávky mají 

pro učitele nezastupitelnou úlohu v budování vztahů ve třídě. Vyzdvihuje 

důležitost neformálního rozhovoru učitele se žáky a za důležitou považuje i jeho 

přítomnost ve třídě, kterou může ochránit slabší, eliminovat nevhodné projevy 

chování, kultivovat vztahy mezi spolužáky apod?S 

Je potřeba na druhou stranu konstatovat, že takové chování vyžaduje od 

učitele mnohem větší nasazení a opět na něj klade vyšší nároky na jeho ochotu 

28 podrobněji Franclová, M. 2003, s. 14 
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angažovat se i mimo vyučovací hodiny, a také na jeho sociálně psychologické 

znalosti a dovednosti i osobnostní předpoklady. 

Z výše zmíněného je zřejmé, že vztahy ve třídě se odrážejí také v řešení 

každodenních problémů, které ve třídě při vyučování i o přestávkách vznikají. 

Je velmi důležité jakou roli v při jejich řešení sehrává učitel (především pak 

třídní učitel). Žáci si často v kvalitách učitele vedle "umění naučit", také vysoko 

cení jeho osobnostní vlastnosti jako je spravedlnost, otevřenost, ochotu pomoci, 

apod. Učitel je denně ve styku s žáky nejen v roli vyučujícího, ale také jako 

člověk s určitým vzorem chování, jako ten, který poskytuje pomoc a mnohdy 

také v roli rodiče. Na učitele stále stoupají nároky. Musí mít "kvalitnější" 

vzdělání, musí jít příkladem svým žákům nejen vystupováním, ale např. také 

oblékáním a samozřejmě svým chováním a jednáním. Musí být schopen nejen 

předávat poznatky a umět učit, ale také všestranně rozvíjet osobnost žáků. 

Musí umět "diagnostikovat" vztahy ve třídě a včasně a efektivně zasahovat do 

jemné, křehké spletitosti vztahů ve třídě. Učitel musí tedy být nejen vzdělaný, 

ale také všestranně rozvinutá, kultivovaná osobnost. 
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2.5 Supervize ve škole 

Obrovským přínosem pro pedagogy je i vzájemná výměna zkušeností a 

interní a externí supervize, která je spíše běžná v psychoterapii a 

v pomáhajících profesích. Bohužel u nás ve školství není zatím rozšířena, což 

považuji za velkou škodu. Základní školy zpravidla navštíví pouze komise školní 

inspekce nebo se učitelé občas přijdou inspirovat do hodiny svých kolegů, což 

se v praxi realizuje poměrně ojediněle. Objevují se již různé "video tréninky" a 

podobné aktivity, ale jde podle mých zkušeností, jen o jednotlivé školy nebo 

spíše o jednotlivce na některých školách, kteří se snaží prací na sobě dál 

zdokonalovat a zlepšovat výuku. 

Právě supervize by mohla být jedním z nástrojů jak předcházet syndromu 

vyhoření. Často se stává, že velmi dobrý učitel pochybuje o sobě a o své 

schopnosti vykonávat dobře svou práci, protože např. ne všichni jeho žáci 

dosahují dobrých výsledků. Učitel pak vztahuje tyto "nedokonalosti" na sebe. 

Pedagog může zažívat okamžiky, kdy se mu zdá, že je vše zbytečné, že žáci 

nenaplňují jeho očekávání např. v oblasti výkonu. Může se cítit vyčerpaný, a 

může mu připadat, že nemá už z čeho dávat. V takových okamžicích může být 

supervize velmi prospěšná. Díky supervizi se člověk může podívat na věci 

s odstupem, může být upozorněn nejen na nedostatky své práce Oak supervizi 

učitelé většinou vnímají), ale především na to, co se mu daří, může získat 

podporu i novou motivaci k další práci. 

Ve výše zmiňovaném Národním programu, jsem našla slovo supervize 

jen jednou. V praxi jsem se s ním ve školství nikdy nesetkala. Je běžné spíše 

pro psychoterapii a jiné pomáhající profese. Ve školských dokumentech a 

v pedagogické literatuře se spíše hovoří o "evaluaci". Myslím si ale, že tento 

pojem nezahrnuje supervizi ve smyslu pomáhat profesně růst a poskytovat 

podporu, jak si myslím, že by to mělo být. Evaluace je spíše ve významu 

"kontrolovat", "měřit úspěšnost", "zlepšovat kvalitu výuky" - po stránce 

výkonové, obsahové, méně pak po stránce osobnostní. Také výsledky výzkumu 

Bendla z r. 1997, který byl zaměřen na činnosti, které učitelům základních škol 
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dělají, a které nedělají potíže, ukazují, že učitelé mají problémy v oblasti 

sociálně psychologické, nikoli didaktické.29 

Právě fakt, že se nová škola má vedle výuky věnovat osobnostnímu a 

sociálnímu rozvoji žáků, je argumentem pro to, aby byla větší pozornost 

věnována také učitelově osobnosti. 

Pro upřesnění významu supervize uvádím hlavní kategorie zaměření 

supervize pro pomáhající profese podle Hawkinse a Shoheta, které můžeme 

v podstatě aplikovat na pedagogickou profesi: 

• Poskytovat pravidelně prostor, v němž mohou supervidovaní uvažovat 

o obsahu a procesu své práce. 

• Rozvíjet porozumění a dovednosti v práci. 

• Získávat informace a jinou perspektivu týkající se vlastní práce. 

• Získávat zpětnou vazbu o obsahu i procesu. 

• Být uznáván a mít oporu jako člověk i jako pracovník. 

• Zajistit, aby jako člověk a jako pracovník nebyl jedinec nucen zbytečně 

nést obtíže, problémy a projekce sám. 

• Mít prostor k prozkoumání a vyjádření osobních trápení, vracejících se 

podnětů, přenosu či protipřenosu, které může přinášet práce. 

• Lépe plánovat a využívat osobní i odborné zdroje. 

• Být sám aktivní, nikoli jen reagovat. 

• Zajistit kvalitu práce.3o 

Zmínila jsem se o interní a externí supervizi. Interní supervizi vnímám 

jako vzájemnou supervizi kolegů v pedagogickém týmu, včetně vedení školy. 

Za externí supervizi považuji přítomnost profesionálního supervizora, který není 

z dané školy. Tzn. má určité odborné vzdělání v supervizi a pedagogické 

vzdělání. 

Nechci tímto říci, že ve školství supervize vůbec neexistuje, jen chci 

upozornit na nutnost jejího zkvalitnění a na nutnost její systematizace. 

29 srovnej Pedagogika, roč. LI - 2001, s. 123 
30 Hawkins, Shohet, 2004, s. 61 
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3. Sociálně psychologický výcvik 

Vznik sociálně psychologického výcviku se datuje do poloviny 20. století. 

Je spojen se jménem K. Lewina a se vznikem prvních skupin tzv. "T-skupin" (T

group). Jednalo se o propojení výzkumu s aplikací do praxe. Iniciátorem vzniku 

prvních skupin byl K. Lewin, který v roce 1946 zorganizoval výcvikový seminář 

formou skupin, kde se ve skupinách diskutovalo a uplatňovalo se v nich také 

hraní rolí. Byl objeven mechanismus "zpětné vazby" (feed back) a skupinová 

dynamika. Byla založena tradice skupinových výcviků. V roce 1947 byl v USA 

zorganizován první seminář, kde se utvořila první výcviková skupina 

v základních sociálních dovednostech. T-skupiny se specializují na výuku 

sociální dynamiky. Rozšířily se do různých oblastí společenského života 

(sociální sféra, výchova, průmysl apod.) Postupně se začaly skupiny různě 

specializovat a odlišovat. Hlavní dva směry byly klasické T-skupiny a výcvik 

senzitivity. Dále se vyvinuly také "encounterové skupiny" (skupiny setkání) -

především pod vlivem existenciální a humanistické psychologie. Encounterové 

skupiny jsou spojeny především se jménem C. R. Rogerse, který pro tyto 

skupiny zavedl označení "skupiny základního setkání". Od hnutí T-skupin se liší 

především klinickým aspektem a větší zaměřeností na jedince. Encounterovými 

skupinami byly ovlivněny mnohé směry v psychologii a staly se základem jejich 

terapií. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že existovaly různé vlivy, ze kterých se 

postupně vytvářela koncepce skupinových výcviků spojováním prvků T-skupin, 

skupin setkání, psychoterapeutických postupů apod. Vliv různých směrů je 

neustálý a proto také existuje celá řada výcviků, které integrují a propojují výše 

zmíněné prvky, přičemž se určitým zaměřením zároveň vyčleňují a 

osamostatňují. 

U nás se prvky skupinových výcvikových směrů nejdříve prosadili a 

uplatnili v přípravě pracovníků ve skupinové psychoterapii (v roce 1968 - první 

výcvikový běh ve skupinové psychoterapii v Lobči).31 

31 podrobněji Komárková, R., Slaměník 1., výrost, J. 2001, s. 11 
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Sociálně psychologický výcvik je zaměřen na rozvoj interpersonálních 

vztahů, na získávání znalostí o skupinovém procesu, na osvojení dovedností 

poznávat skupiny a zasahovat do nich, také na osobní individuální vhled jedince 

a jeho růst. 

Můžeme popsat určité charakteristiky společné pro všechny typy 

skupinového výcviku, S. Hermochová, D. Vaněková je shrnují takto: 

1. jde o miniaturizovaný model společnosti, 

2. pracuje se se skupinovými procesy, 

3. jde o intenzivní, záměrně navozený proces učení, 

4. probíhající proces učení je podporován atmosférou psychologického 

bezpečí, 

5. je zvýrazněna role členů skupiny (proti roli trenéra).32 

Program skupin je částečně strukturován, hlavním obsahem jsou 

procesy, které aktuálně probíhají, lektoři je podporují, mohou je i navozovat, 

jejich průběh je však dán skladbou účastníků, jejich vzájemnými interakcemi, 

chováním, pocity, reakcemi ve skupině. Důležité jsou také otázky důvěry ve 

skupině, rozdělení moci, otázka vzájemných sympatií a antipatií členů skupiny. 

Věnuje se pozornost tomu, jak se kdo projevuje (agresivita, pasivita, časté 

mluvení některého ze členů skupiny, nebo naopak neprojevování se apod.) a 

lektor podporuje projevování zpětné vazby např. i na formu chování jednotlivých 

členů skupiny. Ve skupině se postupně utváří normy a pravidla chování. 

Obsahem učení jsou tedy informace, které člověk o sobě i o svých vztazích 

k druhým dostává, především prostřednictvím zpětných vazeb od ostatních 

členů skupiny. Těchto zákonitostí skupinového dění se využívá jak pro výukové, 

výcvikové účely, pro účely osobnostního růstu (T-skupiny - sociálně 

psychologický výcvik, růstové skupiny apod.), tak také pro terapeutické účely 

(psychoterapeutické skupiny). Programy jsou zaměřené na nácvik 

komunikačních dovedností, na sociální interakci, na kooperaci ve skupině, na 

tvořivost, na řešení konfliktů apod. 

32 Komárková, R., Slaměník 1., Výrost, J. 2001, s. 13 
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3.1 Využití sociálně psychologického výcviku ve školní třídě 

Výše jsem se již zmínila, že žák (student) prochází v době povinné školní 

docházky významnými fázemi svého osobnostního zrání, které je dáno 

vývojově. V době, kdy je členem třídy na základní škole, je tedy vhodná 

příležitost pro to, abychom vhodnými technikami působili preventivně na žákovu 

(studentovu) osobnost. Využívání sociálně psychologických aktivit je pro 

pedagoga jednou z možností jak žákovu osobnost vhodně ve jejím vývoji 

podpořit a případně kultivovat. 

Jak již bylo výše zmíněno cílem sociálně psychologického výcviku je 

především rozvíjení základních sociálních dovedností, jedná se o nácvik 

v "bezpečném" prostředí skupiny, která zajišťuje anonymitu a poskytuje 

jednotlivým členům důvěryhodné prostředí. Je možné využít ho v rámci 

preventivních aktivit na škole, v rámci výuky určitých předmětů, během 

třídnických hodin apod. 

Na našich školách jsou prvky sociálně psychologického výcviku, podle 

mých zkušeností, běžně využívány v rámci preventivních aktivit. Žáci se 

nejčastěji setkávají s různými hrami a technikami pro uvolnění, pro nácvik 

komunikačních dovedností a kooperace. 

Některé prvky sociálně psychologického výcviku jsou také často 

využívány v rámci občanské výchovy či základů společenských věd. V projektu 

"Dokážu to?:" se akcentovala otázka vzniku samostatného předmětu nebo 

určitého časového bloku, který by byl věnován "osobnostní a sociální výchově". 

J. Valenta, který se na projektu podílí, napsal metodický materiál k tomuto 

projektu, kde o osobnostní a sociální výchově říká: " Učivem je tedy 

tentokrátlv tomto předmětu žák sám, třída nebo skupina žáků jako sociální 

organismus, konkrétní vztahy a praxe každodenní existence - různé situace, do 

nichž se žák dostává či dostat může v běžném provozu svého života.,,33 

Ve zmiňovaném projektu "Dokážu to?" je v podstatě využíván sociálně 

psychologický výcvik ve školních podmínkách, ve třídě. Využívá se skupinové 

33 Valenta, J. 2000, s. 7 
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dynamiky, je využíván princip zpětné vazby, používá se kruh, jako forma 

určitého uspořádání žáků ve třídě, využívá se her a technik k nácviku sociálních 

dovedností, je také využíváno prvků dramatizace, resp. hraní rolí apod. 

Při aplikování principů sociálně psychologického výcviku na práci se 

žáky základní školy (případně studenty střední školy) je třeba mít na paměti, že 

je nezbytné přizpůsobit některá pravidla věku žáků (studentů). Například 

podmínk~, že účastníci přijímají osobní zodpovědnost za to, co ve skupině 

probíhá i za své vlastní učení, je potřeba přizpůsobit. Míru zodpovědnosti 

přizpůsobujeme věku žáků (studentů) a jejich skutečným možnostem 

zodpovědnost převzít, které souvisí s věkem a zráním osobnosti. Je také třeba 

mít na paměti, že děti potřebují na "práci" více času než dospělí. Na druhou 

stranu děti velmi snadno přijímají hru, jako prostředek výuky nebo jako formu 

zprostředkování určité sociální situace (hra je jim blízká) a většinou se dobře 

zapojují, snadněji se jejím prostřednictvím učí než dospělí. 

V počátku jsem si pravděpodobně měla také položit otázku: Co můžeme 

od využívání sociálně psychologického výcviku ve třídě očekávat? 

Obecně můžeme říci, že můžeme očekávat rozvoj sociálních dovedností 

žáků v určité možné míře, kterou určují dispozice každého jedince i možnosti 

třídy, jako sociální skupiny. Vzhledem k tomu, že jde o nácvik dovedností 

v bezpečném prostředí Oehož vytvoření je podmínkou pro aplikování sociálně 

psychologického výcviku), dostávají žáci jedinečnou příležitost nacvičit a 

případně osvojit si určitý způsob chování a jednání, aniž by se cítili ohroženi. 

V ideálním případě se žáci naučí: 

• komunikačním dovednostem, 

• kooperaci, tzn. naučí se spolupracovat s druhými, říkat si o pomoc a 

pomáhat druhým, žít ve skupině (třídě), 

• určité reflexi sebe i druhých, tzn. poskytovat a přijímat zpětnou vazbu, 

• kultivovat vyjadřování a přijímání emocí, tzn. možnost reflektovat emoce 

a naučit se vyjadřovat je přiměřenou a vhodnou formou, 
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• regulovat a kultivovat neverbální chování, naučí se být pozornější 

k neverbálním projevům sebe i druhých, 

• poznat své slabé a silné stránky, tzn. jde o budování zdravého 

sebevědomí. 

Jak jsem se již výše zmínila, jedná se o určitý možný rozvoj v daných 

mezích každého jednotlivce. Není možné změnit osobnost žáka, jde spíše 

o určitou podporu rozvoje osobnosti a o podporu utváření "zdravého" kolektivu 

ve třídě. 
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3.2 Sociálně psychologický výcvik ve školství 

Pro práci s dětmi není sociálně psychologický výcvik ani jiné podobné 

vzdělání povinné, přesto si myslím, že je více než žádoucí. Mělo by být součástí 

pedagogického vzdělávání na vysokých školách, případně podmínkou pro práci 

výchovného poradce nebo metodika prevence na škole. Podobně, jako 

psychoterapeut potřebuje pro vykonávání své terapeutické praxe 

psychoterapeutický výcvik, měl by mít i pedagog pro práci s dětmi určitý výcvik 

v sociálních dovednostech. Za velmi cennou považuji především 

sebezkušenostní část výcviků, kdy se člověk může nejen naučit pracovat se 

skupinou, ale především si sám prožije jaké to je být členem skupiny. Sama 

bych ráda pracovala s třídními kolektivy ve funkci školního psychologa, resp. 

školního speciálního pedagoga na základní škole, a sociálně psychologický 

výcvik považuji za nezbytný pro tuto práci. Rozhodla jsem se kromě 

absolvování sociálně psychologického výcviku absolvovat také 

psychoterapeutický výcvik. V době, kdy jsem se pro výcvik rozhodovala (před 

pěti lety), nebyla nabídka výcviků přímo pro pedagogy, proto jsem volila výcvik 

v integrativní psychoterapii se sebezkušenostní částí typu SUR. V současné 

době je již větší nabídka kvalitních výcviků pro pedagogy, zaměřených na 

preventivní působení v oblasti sociálně patologických jevů ve škole. (Např. 

pětiletý Komplexní výcvik preventistů občanského sdružení Život bez závislostí 

v Praze 8 nebo Výcvik pro pedagogy Institutu pro výzkum rodiny v Praze 2). 

Názory na to, zda by měl být člověk, který pracuje s dětmi např. v rámci 

prevence z řad pedagogických pracovníků dané školy, či zda by měl být 

z nějaké organizace mimo školu, aby ho žáci ani učitelé neznali, se liší. Můj 

osobní názor je ten, že je vhodnější, když pracuje s dětmi pedagog či 

psycholog, který působí na dané škole, zná žáky po celou dobu jejich studia, 

zná pedagogický tým, zná podmínky i atmosféru školy apod. Je pro něj 

výhodou, že může pracovat s prostředím školy či třídy, s atmosférou školy, 

třídy, s aktuálně vzniklými situacemi, může pracovat operativně, soustavně, 

systematicky a dlouhodobě. Proto se přikláním k aktivnějšímu využívání 

školních psychologů, případně školních speciálních pedagogů především na 
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základních školách, ale také na středních školách, učilištích apod. Školní 

psycholog (školní speciální pedagog) by se měl ve škole podílet nejen na 

prevenci sociálně patologických jevů, ale měl by být také nedílnou součástí 

výchovného a vzdělávacího procesu, spolupracovat s učiteli jednotlivci 

i s pedagogickým sborem jako týmem a také napomáhat při řešení problému 

vyhoření pedagogických pracovníků. Škola tak působí na žáka komplexně jako 

jednotný ucelený systém, který může řešit možné problémy, související 

s výchovou a výukou žáků, jak preventivně tak i represivně, což by bylo podle 

mého názoru pro základní školství nesporně přínosem. 

Kohezní program, který ve své diplomové práci popisuji, by měl být 

součástí celého komplexního preventivního (příp. jiného obdobného) programu 

každé základní školy. Lze konstatovat, že kohezní program je vhodný nejen pro 

základní školy, ale lze ho plně realizovat i pro střední či další školy. Osobně 

mám zkušenost s tímto programem v pátých, později v šestých ročnících 

základní školy (nástup na druhý stupeň), ale vím, že podobné "adaptační" 

programy se pořádají pro studenty na středních školách nebo dokonce i pro 

studenty prvních ročníků vysokých škol, po jejich nástupu do školy. Společným 

cílem je adaptace na nové podmínky, koheze ko.lektivu žáků (studentů) 

poznávání sebe i druhých a také možnost pro třídního učitele pozorovat a blíže 

poznat své nové žáky (studenty). 
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3.3 Vzdělávání pedagogů 

V současné době je, podle mého názoru, vysokoškolská příprava 

budoucích pedagogů na poměrně vysoké úrovni. Je nesporné, že především 

oborové znalosti, ale i znalosti z oblasti didaktiky a metodologie jsou studentům 

vysokých pedagogických škol kvalitně poskytovány. Myslím si, že na poměrně 

dobré úrovni je i povinná praxe studentů pedagogických oborů, kde mají 

možnost prakticky si své teoretické poznatky vyzkoušet. I mě praxe, kterou 

jsem vykonávala v rámci studia pedagogiky na naší fakultě, velmi pomohla. 

Zpětně ji hodnotím velmi kladně. Na druhou stranu si myslím, že je zatím 

nedoceněna příprava studentů pedagogických oborů v sociálně psychologické 

oblasti, v teoretických poznatcích této oblasti a především v praktickém nácviku 

sociálně psychologických aktivit. Většinou bývají součástí aplikované sociální 

psychologie, případně součástí výuky učitelství určitých specifických oborů jako 

je např. občanská výchova nebo základy společenských věd. 

Podle mého názoru by bylo žádoucí, aby sociálně psychologický výcvik 

byl součástí pedagogického vzdělání, případně součástí dalšího vzdělávání 

pedagogů, aby alespoň školní psychologové (školní speciální pedagogové), 

třídní učitelé, metodici prevence a výchovní poradci takové vzdělání měli. 

Příprava studentů pedagogiky nebo pedagogických pracovníků v sociálně 

psychologické oblasti není zatím systematicky koncepčně řešena. To považuji 

za velkou škodu. S tím úzce souvisí rovněž i otázka platového ohodnocení 

takového vzdělání. V naší republice, narozdíl od některých států Evropské unie, 

není zatím zohledněno psychoterapeutické ani sociálně psychologické vzdělání 

v "platových tabulkách" přesto, že nesporně jde o důležité zvyšování kvalifikace 

pedagogického pracovníka. 

Určitou možností jak zprostředkovat sociálně psychologické vzdělání 

pedagogickým pracovníkům ve škole a zároveň také "zkvalitnit" pedagogický 

sbor, je vytváření týmu z pedagogických pracovníků na škole. Školní psycholog 

(příp. školní speciální pedagog), absolvent sociálně psychologického výcviku by 

s pedagogickým sborem spolupracoval na vytváření "kvalitního" pracovního 
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týmu, mohl by předávat zkušenosti i teoretické poznatky sociálně 

psychologických aktivit. Pedagogové by v rámci vytváření pracovního týmu 

v podstatě zažívali prvky sociálně psychologického výcviku včetně 

sebezkušenostní části. Tato možnost ovšem klade vysoké nároky nejen na 

školního psychologa (školního speciálního pedagoga), který by se stal 

v podstatě lektorem sociálně psychologického výcviku ve škole, ale také na 

ostatní pedagogické pracovníky ve škole. 
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3.4 Požadavky na lektora sociálně psychologického výcviku 

Požadavky na lektora sociálně psychologického výcviku - pedagoga či 

psychologa, který by pracoval s dětmi, jsou obecné, jako např. zájem o danou 

problematiku, ochota spolupracovat nejen se žáky, ale s celým pedagogickým 

sborem, dále jakési osobnostní předpoklady pro práci s lidmi. Jsou to např. 

komunikativnost, otevřenost, přátelskost, schopnost kooperace, schopnost 

empatie, schopnost zvládat konfliktní situace apod. Mezi osobnostní 

předpoklady úspěšné práce patří také to, aby tito odborníci byli naladěni 

úspěchově. Při práci se žáky si musíme uvědomovat, že náš psychický stav se 

na ně přenáší. Již jen tato skutečnost může patřit mezi významné momenty, 

které mohou ovlivnit úspěch jednotlivých činností i celé koncepce zamýšlené 

práce. 

Dále je jistě žádoucí přiměřené vzdělání, jak jsem již výše popsala -

vysokoškolské vzdělání v oboru pedagogika (učitelství příslušných oborů) nebo 

psychologie, případně speciální pedagogika. Za důležitou součást vzdělání 

školního psychologa, školního speciálního pedagoga nebo pedagoga, který 

bude pracovat se žáky v oblasti osobnostně sociálního rozvoje považuji: 

sociálně psychologický výcvik, výcvik v psychoterapii nebo podobný výcvik 

v sociálních dovednostech. 

Podle mého názoru je také důležitá ochota dále se vzdělávat. Určitě je 

důležitá míra osobního nasazení a angažovanosti, kterou dál školní psycholog, 

školní speciální pedagog, nebo pedagog svým vlastním přístupem motivuje své 

okolí (žáky i pedagogický sbor). Důležitá je i ochota a schopnost spolupracovat 

s rodiči žáků (studentů). Nemalý význam má i schopnost spolupracovat 

s ostatními institucemi a zařízeními spolupracujícími se školou. 

Důležitá je v tomto směru zejména prevence a neměla by být opomíjena 

mimo jiné ani příprava žáků na možnost vzniku konfliktů a problémů, které 

v třídních kolektivech zákonitě v průběhu povinné školní docházky vznikají. 

Pokud hovoříme o prevenci, nemohu nezmínit, také prevenci tzv. 

"syndromu vyhoření" pedagogických pracovníků. Jak již bylo zmíněno výše, 

práce ve školství je náročná a syndrom vyhoření je v poslední době velmi 
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aktuální, ale bohužel také často ze strany kompetentních pracovníků škol a 

odpovědných pracovníků školství velmi opomíjený. Myslím si, že součástí práce 

školního psychologa, školního speciálního pedagoga by měla být péče 

o pedagogický sbor také v oblasti prevence syndromu vyhoření. Je otázkou 

budoucnosti, kdy tento problém natolik nabude na významu, že bude nutné 

s ním ve školství systematicky pracovat. Syndrom vyhoření pedagogických 

pracovníků není předmětem této diplomové práce, ale zasloužil by si jistě větší 

pozornost i na teoretické úrovni. 
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4. Techniky a hry v kohezním programu 

V této části své diplomové práce nastíním konkrétní kohezní program pro 

žáky šestého ročníku Základní školy Na Šutce v Praze 8, který jsem sama 

vytvořila inspirována kohezním programem R. Brauna pro Základní školu 

Libčická v Praze 8, na kterém jsem měla několik let možnost se podílet. 

Zároveň zde poskytuji konkrétní hry a techniky včetně "herních plánů", které 

jsme v tomto programu využívali. Nabízím také metodiku vedení her a technik a 

metodiku kohezního programu. 

Hra provází člověka po celý jeho život a má v jeho vývoji nezastupitelnou 

roli. Zvláště při práci s dětmi (ať už je to výchova, výuka nebo i terapie) má hra 

velký význam jako prostředek komunikace, přirozeného přístupu k dítěti 

i navázání pozitivního důvěryhodného vztahu. Hru tedy využíváme jako 

prostředek diagnostický, výchovný, převýchovný, relaxační, rehabilitační 

i terapeutický. 

Hra jako základní prostředek specifického přístupu k dítěti, k jeho 

problémům dominuje v dětských činnostech zhruba od předškolního věku až po 

mladší školní věk. Důraz spočívá na poskytnutí možností k sebevyjádření, 

k odreagování a ke korekci citového napětí dítěte herním ztvárněním a řešením 

vlastních naléhavých problémů, k porozumění vlastním prožitkům a k jejich 

projevení okolí tímto nejpřirozenějším a nejbezpečnějším způsobem. Hry a 

herní techniky lze využít jako pomůcky k diagnostickému porozumění dítěti, 

jako didaktický nástroj, jako optimální náhrady za verbální metody např. 

terapeutického kontaktu, jako prostředek k propracování se obranami dítěte, 

k vyrovnávání se s úzkostmi a především k uvolňování napětí. Hra může také 

pomoci žákovi lépe pochopit probíranou látku, vytvořit si nové dovednosti, 

tvořivé způsoby projevu a přijatelnějšího uplatnění dříve problémových motivů 

(např. v chování). 

Žákům hru nevnucujeme, ale využíváme příležitostí. Hrou můžeme žáky 

také motivovat k práci nebo navozovat atmosféru vhodnou pro téma, které 
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s nimi chceme probírat. Při práci s třídními kolektivy využíváme hru nejčastěji 

k uvolnění napětí, odbourání ostychu a právě k navození příjemné atmosféry. 

Hry můžeme dělit podle různých kritérií. Jejich dělení je složité a 

nejednoznačné. Je to způsobeno tím, že je možné dělit je podle mnoha kritérií a 

ani autoři se při dělení her úplně neshodují. Při dělení her vycházím nejen 

z vlastních zkušeností, ale především z literatury. Nejčastěji je v literatuře 

zmiňováno dělení podle hlavního zaměření her. Jako příklad uvádím 

Bakalářovo dělení her: 

• Rozehřívací hry - tyto hry mají za úkol navodit příjemnou atmosféru, 

odbourat počáteční napětí a úzkosti, připravit "pracovní" atmosféru pro 

další hry. 

• Seznamovací hry - cílem seznamovacích her je lepší poznání účastníků, 

získání nových poznatků o nich, případně poznat je z jiného úhlu. 

• Didaktické hry - tyto hry se nejčastěji využívají při výuce, umožňují nové 

poznání, poskytují možnost naučit se něco nového, hravou formou. 

• Hry rozvíjející tvořivost - tyto hry rozvíjí tvořivost hráčů, podporují 

kreativitu. 

• Sebepoznávací hry - umožňují hráčům lépe se poznat, odhalit skryté 

kvality, někdy i stinné stránky naší osobnosti, apod.34 

Pro úplnost by bylo vhodné toto dělení rozšířit ještě o jeden, v literatuře 

užívaný, typ her: 

• Kooperativní hry - tyto hry mají za úkol podporovat kooperaci ve 

skupině, případně vést k rozpoznání míry kooperace ve skupině 

i u jednotlivých členů. 

Jak jsem se již výše zmínila, v odborné literatuře se setkáme u různých 

autorů s rozdílným dělením a řazením her a s rozdílnými komentáři k nim. Výše 

uvedené dělení her jsem vybrala proto, že se mi jevilo jako výstižné. V přehledu 

literatury uvádím odkazy na další autory, jejichž způsoby dělení her a 

komentáře k nim i hry samotné je možné v případě potřeby vyhledat a případně 

porovnat. Příslušná díla jsou v seznamu literatury označena hvězdičkou. 

34 srovnej Bakalář, E. 1989, s. 11 
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Vodborné literatuře jsem se nesetkala s definicí, resp. rozlišením 

termínů "hra" a "technika". Pro potřeby své diplomové práce si dovolím tyto dva 

termíny definovat. 

Termín "hra" používám ve významu tak, jak je hra široce chápána, tedy 

jako prostředek pro uvolnění napětí, k navození příjemné atmosféry, 

k uspokojení potřeby být ve společnosti druhých lidí a tvořit s nimi, potřeby 

spolupracovat s nimi i potřeby soutěžit. 

Termín "technika" používám v případě, že je hra tématicky zaměřena a 

má jakýsi "hlubší" smysl. Žák je tématicky "veden k určitému poznání" (většinou 

sebepoznání), je mu prostřednictvím techniky záměrně poskytnuta možnost 

věnovat se určitému tématu. Technika má také více propracovanou a jasnější 

strukturu než "hra". 
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4.1 Metodika vedení technik a her 

Na úvod je potřeba říci, že jsem si vědoma toho, že ve škole, resp. ve 

třídě není možné provádět terapii. Jde spíše o využití některých her, technik a 

postupů k preventivnímu působení a k podpoře osobnostního růstu žáků 

(studentů). Možná jde spíše o provázení žáků (studentů) na cestě jejich 

dětstvím a dospíváním, podle mého názoru, vhodnou formou. 

Hry a techniky, použité v této práci jsou většinou převzaty z literatury 

nebo jsou v literatuře inspirovány a následně modifikovány, v několika 

případech jsou také originálně vytvořeny. 

Psychologické hry jsou žáky velmi oblíbené a pro psychologa i pedagoga 

mají nezastupitelnou roli. Nejčastěji je zařazujeme na počátku programu pro 

uvolnění, zbavení žáků zábran, napětí a ostychu, poté následuje využití určité 

techniky. 

Provádění her, technik 

Po úvodu, nejlépe krátké motivaci, následuje instrukce hry, techniky. Je 

potřeba vysvětlit hru jasně a stručně a ujistit se, že všichni žáci instrukcím 

porozuměli. Následuje provedení vlastní hry, techniky, v jejím průběhu můžeme 

žáky opakovaně motivovat k aktivitě. Po skončení každé hry, techniky je 

důležité dát prostor pro reflexe. Ty mohou být spontánní nebo strukturované 

dotazy psychologa, pedagoga. Množství času, které je potřeba pro reflexe 

poskytnout je závislé na typu hry, techniky a také na míře prožitků, vzniklých 

během hry nebo po jejím skončení. Např. některé rozehřívací hry nemusí 

vyžadovat reflexe vůbec a na druhou stranu po některé technice je potřeba 

věnovat dostatečný prostor pro reflexe každému členu skupiny. 

Ve třídě, při vyučování je možné hry zařazovat podle aktuální situace, 

aktuální atmosféry třídy. Uvedu některé možnosti využití her při vyučování 

podle aktuálního nastavení žáků ve třídě: 
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• Jsou-Ii žáci unavení, paSIVnl, Je třeba je rozhýbat. Použijeme proto 

nějaké pohybové hry, které mohou také jako "vedlejší" úlohu posloužit 

k připomenutí jmen spolužáků ve třídě (házení jedním až dvěma míči 

tomu, jehož jméno vyslovím - "Jsem Milena a házím Blance"). Nebo pro 

bližší poznání se je možné využít také hru "Místa si vymění ... " - Jeden 

z žáků (případně z počátku pedagog) stojí uprostřed kruhu a říká větu: 

"Místa si vymění ti, kteří ... a dokončí jí nějakým tvrzením - např. - mají 

doma kočku, - už někdy zkusili kouřit. Žáci jsou pedagogem nabádáni, 

aby se ptali na věci, které je zajímají. Ti, kterých se to týká, pak vstanou 

a vymění si s ostatními židle. Uprostřed zůstane jeden žák, který pak 

zase říká výše uvedenou větu. 

• Jsou-Ii žáci nastaveni pracovat a ve třídě se již trochu znají, je možné 

využít např. poznávací hry. Žáci se o sobě mohou dovědět nějaké další 

informace, které ještě nezazněly. Např. hra "Kruh", kdy pedagog pokládá 

žákům otázky z méně známých oblastí. Např. komu a jaký dali 

naposledy dárek, kde trávili poslední prázdniny. Každý zopakuje sdělení 

všech předchozích spolužáků v kruhu a připojí sdělení svoje. (Např. 

Milena dala sestře CD, Pavel babičce křížovky a já tetě bonboniéru.) 

Takto pokračují. Pokud se spletou, přestávají hrát. Kromě rozehřátí si 

v této technice žáci procvičí paměť a navíc vhodně zvolené otázky 

mohou mít i vypovídající hodnotu o zázemí a vztazích žáka doma, 

o vztazích ve třídě apod. 

• Jsou-Ii ve třídě noví žáci, resp. nový žák, je třeba vhodně ho zapojit mezi 

ostatní. Můžeme použít jednu z poznávacích her např. "Autobiografie". 

Žáci si utvoří dvojice, jeden je reportér a dělá rozhovor s druhým 

spolužákem, poté si vymění role. Nakonec reportéři představí své 

"klienty" ostatním. 

• Jsou-Ii žáci podráždění, je třeba vyventilovat napětí pohybem. Můžeme 

použít např. hru "Magnety", kdy se žáci pohybují po místnosti a na povel 

pedagoga se vzájemně dotknou a pospojují těmi částmi těla, které 

pedagog uvede. Musí se jednat o párové orgány - kolena, kotníky, lokty, 

uši, boky atd., aby se všichni spolužáci mohli pospojovat do jednoho 
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útvaru. Na začátek je dobré začít těmi orgány, díky kterým nevzniká příliš 

velká intimita (lokty, malíčky apod.) a s postupným odplavováním napětí 

je možné přecházet do větší intimity a blízkosti. 

Obecně u všech psychologických her je třeba dávat pozor a citlivě 

reagovat na projevy žáků. Někteří žáci mohou být úzkostnější, někteří nemají 

rádi haptické hry, někteří žáci mohou mít agresivnější vystupování apod. 

Relaxace 

Při práci s třídními kolektivy je vhodné využívat také relaxační a 

uvolňovací techniky, které bývají žáky velmi oblíbené. 

Vhodnost relaxace pro děti je dokladována v odborné lékařské a 

psychologické literatuře. K. Nešpor uvádí odlišnosti oproti relaxaci pro dospělé: 

Děti mívají horší schopnost soustředění a menší trpělivost. Čas jim běží 

pomaleji. Relaxace pro děti bývá proto většinou kratší než relaxace pro 

dospělé. 

Velkou výhodou u dětí bývá živá představivost. Toho se dá při 

navozování relaxace u dětí dobře využívat. 

Jazyk, kterým k dětem hovoříme a obrazy, které používáme, by měly být 

blízké dětskému světU.35 

Mezi oblíbené relaxační techniky u žáků patří řízená a neřízená 

imaginace, relaxace s hudbou. Pro živější žáky je vhodná progresivní relaxace, 

např. Jacobsnova relaxace. 

Je nutné konstatovat, že relaxaci je potřeba se naučit. Každý žák 

potřebuje individuální čas na to, aby se naučil uvolnit, relaxovat ve třídě, mezi 

svými spolužáky. Musíme si uvědomit, že jde do jisté míry o intimní situaci a 

také pro relaxaci je potřeba navozovat pocit "bezpečného prostředí". 

35 srovnej Nešpor, K. 2005, s. 1 
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5. Metodika kohezního programu 

V této části své diplomové práce popisuji konkrétní kohezní program, 

nastíním možnosti jak pracovat se žáky základní školy v rámci tohoto programu. 

Popíši konkrétní hry a techniky, které v programu používáme, a poskytnu 

zkušenosti, které jsem při práci s tímto programem nabyla. Tento kohezní 

program jsem vytvořila sama na základě téměř sedmileté zkušenosti 

s praktickým prováděním kohezního programu R. Brauna. Kohezní program R. 

Brauna jsme prováděli nejprve se žáky pátých ročníků, později, po zavedení 

devítileté povinné školní docházky, se žáky šestých ročníků Základní školy 

Libčická v Praze 8, kde je R. Braun školním psychologem. Nechala jsem se 

tedy tímto programem inspirovat a sama jsem vytvořila podobný kohezní 

program pro žáky šestého ročníku Základní školy Na Šutce, v Praze 8. Dva 

roky jsem pracovala jako preventistka pro občanské sdružení Život bez 

závislostí, kde bylo mou hlavní náplní pracovat s třídními kolektivy třetích, 

čtvrtých a pátých ročníků pražských základních škol a lektorovat zde primárně 

preventivní programy. Programy byly zaměřené na prevenci sociálně 

patologických jevů. V mém případě šlo nejčastěji o programy prevence 

zneužívání návykových látek. V rámci preventivních aktivit tohoto sdružení jsem 

působila právě jako lektorka kohezního programu pro šestý ročník Základní 

školy Na Šutce, v Praze 8, o který vedení školy projevilo zájem. 

V programech, zaměřených na primární prevenci sociálně patologických 

jevů, jsem využívala podobných her a technik, které ve své práci uvádím. 

V praxi se mi osvědčilo přizpůsobovat program, hry i techniky momentální 

atmosféře ve třídě, tempu a třeba i zaměření třídy. (Jiné hry jsem používala 

např. u výběrových tříd sportovního zaměření a jiné u výběrových tříd např. 

jazykového zaměřenL). 
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5.1 Přípravná fáze 

V literatuře lze najít mnoho různých her a programů. Neměl by tedy být 

problém "nějaký" kohezní víkend uspořádat. Z výše uvedených teoretických 

poznatků by ovšem mělo vyplynout, že pokud chceme vytvořit zajímavý a pro 

žáky přínosný program, není možné jen náhodně uspořádat hry do denního 

programu. Je potřeba, aby hry a další aktivity na sebe vhodně navazovaly, aby 

se vzájemně doplňovaly, aby vedly žáky nejen ke smíchu, ale i k zamyšlení a 

aby jim byly ku prospěchu. Celý program musí mít určitou dynamiku a také 

strukturu. Je proto potřeba věnovat dostatečnou pozornost přípravě programu. 

Do přípravy programu zahrnuji nejen sestavení a výběr her, ale také výběr 

místa realizace, přípravu potřebných pomůcek a také sestavení "lektorského 

týmu". Patří sem i informování rodičů, spolupráce s vedením školy a třídním 

učitelem a také spolupráce se třídou a informování žáků samotných. 

V této části diplomové práce se pokusím přiblížit kohezní program, který, 

jak jsem se již výše zmínila, jsem sestavila a realizovala v šestém ročníku 

Základní školy Na Šutce v Praze 8. 

Spolupráce se školou a vytvoření týmu 

V tomto případě jsem působila jako externí pracovník (nebyla jsem 

zaměstnancem školy, neznala jsem žáky ani učitele) a bylo potřeba vedení 

školy i třídního učitele seznámit s programem, s cíli programu i s metodami, 

které budu využívat. Na informační schůzce jsme se dále dohodli na osobách, 

které se budou (kromě mě - jako lektora) programu účastnit. Byli to: zástupkyně 

ředitele - výchovná poradkyně, třídní učitelka a učitel tělocviku. Po dohodě 

jsme vytvořili pracovní tým, kde byly rozděleny úkoly. Já jsem měla hlavní 

zodpovědnost za program a jeho realizaci. Organizační zabezpečení (místo 

konání akce, dopravu, stravování, apod.) měla na starosti zástupkyně ředitele, 

sportovní aktivity měl na starosti učitel tělocviku a třídní učitelka se podílela na 

realizaci programu, aktivně se do něj zapojovala a pomáhala mi při některých 

aktivitách. 
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Spolupráce s rodiči 

Rodiče byli o zamýšlené akci jednak informováni dopisem, který 

obsahoval stručný popis programu a jeho cílů a pak také na třídních schůzkách. 

Na třídních schůzkách byli rodiče nejprve informováni o zamýšleném 

uskutečnění programu a po uskutečnění programu byli informováni o jeho 

průběhu a výsledcích. 

Informování žáků 

Žáci byli informováni o zamýšlené akci svou třídní učitelkou na třídnické 

hodině. Byli seznámeni s cílem akce a s tím, že bude veden lektorem, který 

není z jejich školy. Byli také upozorněni na skutečnost, že je potřeba, aby se 

akce účastnili opravdu všichni žáci. 

Poté, co žáci, rodiče i vedení školy s akcí souhlasili, mohla začít příprava 

programu. 

Program 

Program, který jsem vytvořila je čtyřdenní, program R. Brauna je 

víkendový (pátek - neděle). Svůj program jsem rozšířila především proto, že 

jsem do něho zařadila více sportovních aktivit. Což považuji, i po jeho realizaci, 

za velmi přínosné. Cílem kohezního programu je vytvořit fungující kolektiv 

z žáků šestého ročníku, kteří se ve třídě, na začátku školního roku, sešli 

převážně smícháni ze dvou pátých tříd. V tomto konkrétním případě šlo také 

o to, že třída bude během školního roku dělena na dvě větve - matematickou a 

výtvarnou. Otázka koheze takového kolektivu žáků je proto ještě významnější. 

Dále je cílem vytvořit emoční zázemí a kvalitní interpersonální vztahy, podpořit 

vzájemnou komunikaci mezi žáky i mezi třídním učitelem a žáky a zefektivnit 

činnost třídního učitele. Je důležité, aby se zúčastnil co největší počet žáků, 

nejlépe celý třídní kolektiv. Jako důležitá a potřebná se ukázala přítomnost 

třídního učitele a to nejen pro třídního učitele samotného, ale především pro 

žáky. Kvalitní vztahy se tvoří nejen v úrovni žák - žák, učitel - žák ale i na 

úrovni učitel - třída. 
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Technické zázemí a příprava 

Pro konání kohezního programu bylo zvoleno okolí Máchova jezera, 

konkrétně Hotel Borný. Toto krásné prostředí poskytovalo nejen možnosti pro 

výlety, ale také hřiště pro sportovní vyžití. Protože jsem měla zkušenosti 

z předchozích programů, že je problematické, pokud některý ze žáků na 

programu chybí, maximálně jsem podporovala účast všech žáků. 

Žáci byli ubytováni ve dvou až čtyřlůžkových pokojích, byli s "vedoucími" 

(lektorka, třídní učitelka, učitel tělocviku a zástupkyně ředitele) ubytováni 

v jedné budově. Společné ubytování s žáky také napomáhá vytváření pocitu 

sounáležitosti vytvořením určité komunity, která má stejné podmínky a dodržuje 

určitá pravidla. Program probíhal ve společenské místnosti, která byla pro tento 

výjezd k dispozici pouze pro naše účely. Bylo tedy možné postupně umisťovat 

na stěny místnosti výstupy z jednotlivých technik. 

K dispozici bylo také hřiště a sportovní náčiní, které jsme v rámci 

programu využívali. 

Program byl, z již výše uvedených důvodů, zařazen v prvních dnech 

školní docházky do šestého ročníku. Programu se účastnil kromě mě jako 

lektorky programu také třídní učitelka, zástupkyně ředitele - výchovná 

poradkyně a učitel tělesné výchovy, který pomáhal se zajišťováním sportovních 

aktivit. Je potřeba připomenout, jak jsem se již výše zmínila, že přítomnost 

třídního učitele nabývá na významu především tehdy, když se programu sám 

aktivně účastní. 

Na přípravě víkendu se podíleli také sami žáci. Byly zde zachovávány 

demokratické principy a část zodpovědnosti za průběh výjezdu byla předávána 

žákům. Dále také žáci zajišťovali v průběhu výjezdu určité činnosti formou 

služeb. Služby si volili také sami žáci, službu tvořila dvojice nebo trojice žáků. 

Např. jídelní služba připravovala jídelnu a uklízela po jídle, svolávala žáky na 

jídlo, úklidová služba dbala na úklid společenské místnosti a pokojů, (případně 

boduje pořádek, pokud se na tom žáci usnesou), služba časomíry budila a 

uspávala spolužáky, svolávala žáky na jednotlivé bloky programu. 

Spolu s mírou spoluzodpovědnosti žáků za průběh výjezdu se také 

zvyšuje angažovanost a zájem žáků na zdárném průběhu programu. 
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Časový harmonogram výjezdu byl následující: Žáci odjížděli z Prahy 

v pondělí v 8 hodin (byli omluveni z vyučování), přibližně kolem poledne byli 

ubytováni a ve 13 hodin začínal program, který končil ve čtvrtek obědem a ve 

14 hodin. byl odjezd zpět do Prahy. Návrat byl naplánován na 16. hodinu. 

Struktura kohezního programu, který ve své diplomové práci popisuji, je 

inspirována v psychoterapeutickém systému léčebných komunit, které jsou 

používány např. pro léčbu závislostí36
, nebo neuróz37

. 

Celý program je zakotven v denním režimu, který platí pro všechny dny 

výjezdu. Pevná struktura programu poskytuje žákům atmosféru jistoty a 

bezpečí, která je důležitá pro zdárný průběh programu. Atmosféra důvěry a 

bezpečné prostředí je jednou z podmínek aplikování sociálně psychologických 

aktivit. 

Program tvořilo 8 skupin, 3 komunity a 3 kluby, začínal úvodní komunitou 

v pondělí a končil závěrečnou skupinou ve čtvrtek. 

Režim denních aktivit se přizpůsoboval momentálním potřebám každého 

dne, ale mohli bychom jej popsat společně pro všechny dny zhruba takto: 

7.30 

8.00 

8.45 - 9.30 

9.30 

10.00 -11.30 

12.00 

13.00 - 15.00 

15.00 

15.30 -17.00 

17.00 - 18.30 

18.30 

19.00 - 20.30 

36 srovnej Skála, J. 1977 
37 srovnej Kratochvíl, S. 2005 

budíček, úklid, hygiena 

snídaně 

ranní setkání (komunita) 

svačina 

dopolední skupina 

oběd, poté poled n í klid 

aktivity venku 

svačina 

odpolední skupina 

sportovní hry venku 

večeře, poté podvečerní klid 

večerní skupina 
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20.30 - 21.30 

22.00 

Pomůcky 

večerní klub 

večerka 

Žákům byli k dispozici pastelky a fixy, papíry i tvrdé čtvrtky, které jsou 

zapůjčeny ze školy. Dále žáci dostávají na konkrétní techniky předtištěné "herní 

plány" (viz. Přílohy). Konkrétní pomůcky pro jednotlivé hry a techniky jsou 

uvedeny v příloze vždy u každé hry nebo techniky samostatně. 

Celý průběh víkendu byl natáčen na videokameru. Videozáznam měli 

pak možnost shlédnout rodiče žáků na třídní schůzce a také se používal pro 

potřeby programu, např. pro umocnění dopadu určité techniky. Pro potřebu 

některých her i pro využití na klubech byl k dispozici kazetový magnetofon a 

nahrávky s hudbou. 

Dále popíši jednotlivé části programu. Zaměřím se na vysvětlení jejich 

významu a funkce v programu. 

Komunity (v tomto programu jsem je nazvala "ranním setkáním") byly 

zařazovány vždy ráno, po snídani a trvaly čtyřicet pět minut. Výjimku tvořila 

úvodní komunita, která byla zařazena po obědě v den příjezdu a trvala šedesát 

minut. Žáci seděli v kruhu na židlích spolu s lektorkou i třídní učitelkou. Náplní 

komunit byly informace a reflexe technického rázu. Řešily se zde problémy 

jedinců, které souvisely se společným soužitím během výjezdu. Podporovala se 

všestranně otevřená komunikace, na rozhodování se spolupodíleli žáci i vedení. 

Na úvodní komunitě se stanovila pravidla společné práce. Žáci společně 

s lektorkou vytvořili seznam práva povinností pro zdárný chod celého víkendu. 

Byl kladen důraz na reflexe a zpětnovazebné techniky pro jednotlivé účastníky 

výjezdu. Žáci se na komunitách učili dávat a přijímat zpětnou vazbu. Především 

jsme podporovali poskytování a přijímání pozitivní zpětné vazby. 
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Program ranních setkání - komunit: 

1. reflexe programu minulého dne 

Žáci odpovídali na otázky: Co se mi líbilo?, Co se mi nelíbilo? Jak si vedli 

moji spolužáci? Jak jsem si vedl já? Případně mohou někomu něco vzkázat 

(nácvik otevřené komunikace). 

2. reflexe předešlého dne 

Žáci odpovídali na otázky: Jak se nám spalo? Komu se zdál nějaký sen? 

Podporuje pocit sounáležitosti ve skupině (třídě). 

3. reflexe služeb 

Žáci odpovídali na otázky: Jak jsme byli spokojeni s činností služeb? Kdo je 

vystřídá? Podporovali jsme především poskytování zpětné vazby a 

nacvičování komunikačních dovedností. 

4. nejdůležitější informace dne (NID) 

Žáci si formulovali sami pro sebe nejdůležitější informaci dne, případně ji 

mohli sdělit ostatním. Mohla to být informace, kterou od někoho slyšeli nebo 

něco, na co v souvislosti s programem přišli a bylo to pro ně důležité apod. 

Podporovali jsme otevřenou komunikaci. 

5. program na dnešní den 

Lektorka vždy sdělila program na daný den. Následně byl dán prostor pro 

návrhy a připomínky žáků, případně i ostatních členů vedení. 

Večerní kluby byly, jak název vypovídá, zařazovány do programu večer, 

většinou po večerní skupině, trvaly většinou šedesát minut. Náplň klubů byla 

zcela jednoznačně oddechová, na jejím organizování se podíleli minimálně 

z poloviny sami žáci. Většinou jsme žákům nabízeli některé hry, které si pak 

sami připravili a organizovali jejich průběh. Žáci měli zájem o uspořádání 

diskotéky. Vzhledem k tomu, že jsme se domluvili, že se budou zapojovat 

všichni žáci (a stalo se tak), neměli jsme proti tomu námitky. Preferovali jsme 

aktivity, kdy se všichni žáci aktivně zapojují do zábavy. Večer byl vždy veden 

v zábavném duchu, dbali jsme na vytváření pozitivní nálady. Díky pozitivně 

laděným společenským aktivitám se také dokreslovaly se zdravé mezilidské 

vztahy. 
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Skupiny byly hlavní součástí programu. Trvali devadesát minut a jejich 

náplní byli především tématické zážitkové hry. Na jejich organizování se 

podílela lektorka, která je také vedla. Třídní učitelka se aktivit většinou účastnila 

jako pozorovatelka. Žáci sami požadovali, aby byla třídní učitelka účastna i her. 

U některých her, především u rozehřívacích her, je účast třídního učitele 

možná. Vztah mezi třídní učitelkou a třídou byl velmi vstřícný a její občasná 

účast v některých hrách jen podporovala budování pozitivního vztahu se třídou. 

Skupiny probíhaly tak, že účastníci seděli na židlích uspořádaných do kruhu, ve 

společenské místnosti. Rozmístění účastníků do kruhu je výhodné zejména 

proto, že každý na druhého dobře vidí, má dostatek prostoru a kruh také 

podporuje pocit soudržnosti a sounáležitosti skupiny (třídy). Je proto také 

důležité, aby byl kruh pravidelný (tzn. aby nikdo neseděl více vpředu, vzadu, 

blíž nebo dál od sebe apod.), a aby v něm seděl i lektor, případně i třídní učitel. 

Dbali jsme na kvalitní otevřenou komunikaci, žáci se zde také učili přijímat a 

dávat zpětnou vazbu. 

Program byl rozdělen do osmi skupin. Volba her a technik, které jsem 

použila, odpovídala tématickému zaměření skupin. Skupiny byly tématicky 

zaměřeny takto: 

1. první skupina - seznamování a představení, 

2. druhá skupina - seznamování, 

3. třetí skupina - kohezní, 

4. čtvrtá skupina - sebepoznávací techniky, 

5. pátá skupina - sebepoznávací a kohezní techniky, 

6. šestá skupina - kooperativní hry, 

7. sedmá skupina - sebepoznávací a kohezní technika, 

8. osmá skupina - závěrečné reflexe a zpětné vazby. 

Závěrečná skupina také posloužila ke zhodnocení obsahu celého 

programu a podílu všech zúčastněných na jeho naplňování. 

Vzhledem k tomu, že velkou část programu stráví žáci sezením, 

případně pobytem v místnosti, zvolila jsem pro tento program využití možnosti 
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sportovního vyžití a kombinovala jsem sociálně psychologické hry v místnosti a 

sportovní aktivity venku. Sportovním aktivitám zde byl věnován velký prostor a 

mohu konstatovat, ve srovnání s programy na Základní škole Libčická 

v Praze 8, se kterými mám zkušenost, že se ukázaly jako velmi prospěšné a že 

program nepochybně doplnily a obohatily. Velký podíl na tom mělo sportovní 

zaměření školy, třídní učitelky, ale především výchovné poradkyně, která se 

podílela na organizaci výjezdu a přizvala ke spolupráci také učitele tělocviku. 

Žáci sportovní aktivity většinou vítali, ale bylo důležité podporovat zapojení 

všech žáků. Byla opět podporována otevřená komunikace, a zdravé mezilidské 

vztahy. Sportovní aktivity představovaly nejen míčové hry jako např. fotbal nebo 

volejbal, ale také výlet na kolech, tématické hry v přírodě apod. Sportovní 

aktivity program nejen doplňovaly tématicky, ale také plnily relaxační funkci. 

Aby skupiny měly opravdový formativní dopad, je důležité dodržovat 

určitá základní metodická pravidla: 

• vytvořit "bezpečné prostředí" pro komunikaci a "sebeotevření se" 

• nedovolovat žákům oslovení příjmením 

• respektovat názory všech členů třídy 

• pozorně učit žáky naslouchat 

• celý program držet v pozitivním ladění 

• učit žáky vyjadřovat přímo své pocity a názory, zajímat se o ně38 

Je potřeba zde ještě objasnit dva pojmy, které v této části své diplomové 

práce často používám. Pojem "zpětná vazba" a "reflexe,,?9 

Zpětnou vazbou rozumíme vyjadřování určitých reflexí na určitou situaci 

v určitou dobu. Na to, co se dělo, co prožívám nebo co jsem prožil, co bych 

chtěl někomu sdělit. Je to otevřené vyjádření názoru nebo pocitů. Zpětná vazba 

dává příjemci informaci o jeho chování, o tom, jak působí na druhého, co udělal 

dobře či špatně apod. Zpětná vazba může být pozitivní nebo negativní. 

Poskytovat někomu zpětnou vazbu je potřeba se naučit. 

38 podrobněji Braun, R. 2001 
39 Podrobněji se reflexi a zpětné vazbě věnuje J. Valenta v publikacích "Osobnostní a sociální 
výchova a její cesty k žákovi" a "Učíme (se) komunikovat" 2005. 
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Reflexí rozumíme určitý proces hodnocení dané situace která vnikla, 

kterou žáci prožili. Jedná se především o charakterizování, komentování 

proběhlé situace (navozená hrou nebo spontánně vzniklá) o projevování pocitů, 

které nemusí být směřováno k druhé osobě, ale může být pouze jakýmsi 

komentářem vnitřního prožívání dané osoby nebo třeba popisem určité situace 

apod. Její funkcí může v tomto případě být např. "odventilování" napětí nebo 

navození určité atmosféry. Reflexe může být také vyjádřena formou otázky. 

Určitými otázkami můžeme vést žáky k takovým reflexím, které budou směřovat 

k námi zamýšlenému cíli techniky (hry). Reflexe upevňuje zážitky, pomáhá 

formovat smysl prožitku, poukazuje na souvislosti a usnadňuje přenos 

zkušeností do reálného života. 

Je důležité si také uvědomit, že reflexe ani zpětná vazba není 

psychologickým rozborem. Nejen proto, že kohezní program pro žáky základní 

školy není žádnou terapií, ale také např. proto, že k tomu většinou nemáme 

potřebnou kvalifikaci. 
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5.2 Realizační fáze 

Při realizaci programu jsem se snažila dodržet určitá pravidla, která, 

podle mého názoru, vedou ke zdárnému průběhu akce. 

Podporovala jsem navození příjemné atmosféry, zejména na začátku 

celé akce. První den slouží zejména k vzájemnému seznámení nejen žáků, ale 

také seznámení s vedoucími" kohezního programu i s prostředím, ve kterém se 

bude akce konat. Proto jsme také po příjezdu zařadili do programu vycházku po 

okolí hotelu, ve kterém jsme byli ubytováni. Začínají se vytvářet vztahy mezi 

žáky, pokračuje utváření kolektivu třídy, které započalo již v Praze na začátku 

docházky do šestého ročníku. 

Volila jsem spíše jednodušší hry, s jasnými pravidly. Zařadila jsem také 

na přední místo programu úvodní komunitu, kde mají žáci možnost seznámit se 

se zamýšleným programem i s technickými záležitostmi (ubytování, stravování, 

apod.), které jim pomohou cítit se "bezpečně" a uvolnit se. 

Postupně, jak se žáci seznámili s programem a "naučili" se pracovat na 

skupinách, zařazovala jsem náročnější hry a techniky zaměřené více na 

sebepoznání i kohezi třídy. 

Poslední den jsem se snažila navozovat příjemnou, odlehčenou 

atmosféru, snažila jsem se zařazovat hry a techniky umožňující zakončit 

kohezní program na osobní úrovni každého žáka i na úrovni vytváření kolektivu. 

Snažila jsem se také upozorňovat na nutnost pokračovat v kohezních aktivitách 

ve třídě a v udržování dobrých vztahů mezi žáky, které na výjezdu vznikly nebo 

se upevnily, také v Praze, během celého školního roku. 

Je třeba říci, že konečná realizace programu se lišila od plánů a příprav, 

které jí předcházely. Sehrálo zde roli několik faktorů. 

1. Šestá třída Základní školy Na Šutce měla víc žáků (25 žáků), než šesté 

třídy Základní školy Libčická v Praze 8 (měly průměrně asi 18 žáků) se 

kterými jsem měla zkušenost s lektorováním her a technik. Žáci tedy 

potřebovali více času, především při reflexích a zpětných vazbách, kdy je 
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při některých technikách třeba aby dostal prostor každý žák. Musela 

jsem tedy program upravit a přizpůsobit momentální situaci a potřebám 

třídy. 

2. Program jsem upravovala tak, aby navazoval na herní aktivity venku a 

aby se tyto aktivity a program skupin vzájemně doplňovaly a 

korespondovali spolu. Například bylo z technických důvodů nutné na 

výlet na kolech žáky rozdělit na dvě skupinky. Toho jsem využila a 

zařadila jsem do programu skupiny techniku "Obláčky", u které bylo 

přínosnější, když jí žáci dělali v menším počtu. Využila jsem také tohoto 

rozdělení na dvě skupiny k zařazení hry "Symboly třídy", kdy mají žáci za 

úkol ve skupinkách vytvořit symboly typické pro jejich třídu. Symboly pak 

prezentují ostatním. Tím, že byla třída rozdělena na dvě skupiny bylo 

snazší "utajit" vytvořené symboly jednotlivých skupin a umocnil se tak 

moment překvapení a napětí při jejich následné společné prezentaci. 

3. Program jsem přizpůsobovala momentálnímu stavu třídy. Tedy věnovala 

jsem menší pozornost seznamování, protože se žáci měli možnost blíže 

poznat také při sportovních aktivitách, zaměřila jsem se více na kohezní 

a kooperativní techniky a hry a také na sebepoznávací techniky a hry. 

4. Program bylo také třeba upravovat z technických důvodů. Jako byly 

např. nutné přestávky na snídaně, obědy, večeře i svačiny, které jsme 

museli domluvit s vedením hotelu a následně upravit program, termín, 

kdy bylo možné půjčit si kola pro výlet, a také jsme samozřejmě program 

přizpůsobovali počasí. 

Hlavní body, ve kterých se připravený program lišil od skutečně 

realizovaného byly: 

• Skupiny měly méně her, než jsem původně zamýšlela, techniky 

jsem se snažila zařazovat podle plánu. 

• Techniky trvaly delší dobu, než jsem plánovala (z výše uvedeného 

důvodu většího počtu žáků). 
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• Zařadili jsme mnohem více sportovních aktivit a her venku, 

především díky výrazné pomoci zástupkyně ředitele a učitele 

tělocviku. 

• Ranní setkání (komunity) byla kratší (většinou o patnáct minut) 

než jsem původně plánovala. Bylo to z technických důvodů, aby 

se do času mezi snídaní, svačinou a obědem vešlo ranní setkání 

i skupina. 

• Zaměření technik a her bylo přizpůsobené momentálnímu stavu 

třídy 

Program skupin, který jsem skutečně realizovala je možné porovnat 

s programem pro Základní školu Libčická v Praze40, který mi byl inspirací pro 

vytvoření kohezního programu pro šestou třídu Základní školy Na Šutce. 

Realizovaný program skupin byl následující: 

První skupina 

Cíl: Zahájení skupinové činnosti, představení jednotlivých žáků, seznámení s 

"duchem třídy". 

Potřeby: předtištěné "Erby", pastelky, tužky, fixy, lepící hmota "Tack-it" 

Program: 1) rozehřívací hra "Kompot"41 

2) tématická hra "Erb,,42 

Druhá skupina 

Cíl: Umožnit žákům pokračovat v představování se, umožnit sebepoznání a 

podpořit vzájemné pozitivní vztahy ve třídě. 

Potřeby: kazetový magnetofon s rychlou hudbou, předtištěná "Zrcadla", lepící 

hmota "Tick-it" 

40 Příloha Č. 1 
41 Příloha Č. 2 
42 Příloha Č. 8 
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Program: 1) rozehřívací hra "Molekuly,,43 

2) sebepoznávací hra "Zrcadla,,44 

3) kohezní hra "Ruka,,45 

Třetí skupina 

Cíl: Umožnit žákům vytvořit si určitá pravidla fungování ve třídě. Pravidla vytváří 

všichni spolužáci dohromady, sepíší je na arch papíru, všichni je také následně 

podepíší na důkaz souhlasu s jejich dodržováním. 

Potřeby: arch balícího papíru, fixy, pastelky, tužky 

Program: 1) rozehřívací hra "Místa si vymění,,46 

2) technika "Pravidla třídy"47 

Čtvrtá skupina 

Cíl: Podpořit dobré interpersonální vztahy, navození pozitivní atmosféry. 

Potřeby: tužky papíry A4, tabule, křídy 

Program: 1) rozehřívací hra "Nálet,,48 

2) sebepoznávací hra "Index štěstí,,49 

Pátá skupina 

Cíl: Sebepoznání a koheze třídy. Na základě vzniklé či umocněné důvěry ve 

třídě vytvořit prostor pro vzájemné propojení vazeb žáků a utvářet kolektiv. 

Potřeby: koště, předtištěný herní plán "Obláčky", pastelky, fixy, tužky, lepící 

hmota "Tick-it", videokamera pro nahrávání prezentace hry "Symboly třídy". 

Program: 

43 Příloha Č. 4 
44 Příloha Č. 1 O 
45 Příloha Č. 14 
46 Příloha Č. 3 
47 Příloha Č. 21 
48 Příloha Č. 5 
49 Příloha Č. 12 
50 Příloha Č. 7 
51 Příloha Č. 11 
52 Příloha Č. 15 

1) rozehřívací hra "Padající koště,,50 

2) sociometrická hra "Obláčky,,51 

3) kohezní hra "Symboly třídy,,52 
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Šestá skupina 

Cíl: Naučit se vhodně kooperovat ve třídě, kdy je souhra důležitá pro zdárný 

průběh a výsledek hry. Podpora koheze kolektivu třídy. 

Potřeby: koště, rozstříhané obrazce, pastelky, fixy, tužky, lepící hmota "Tick-it", 

videokamera s možností připojení na televizi a puštění rovnou. 

Program: 1) reflexe, zpětné vazby na výlet na kolech 

2) kooperativní hra "Kooperativní čtverce,,53 

3) prezentace "Symbolů třídy" na kameru - pokračování 

4) vzkaz pro spolužáky (na kameru) 

Sedmá skupina 

Cíl: Podpora koheze třídy, umožnit sebepoznání žáků. 

Potřeby: barevné samolepící papíry (nejlépe tři až čtyři sady), nůžky tužky, čisté 

(bílé) papíry A4, případně lepidla, videokamera s možností připojení na televizi 

a puštění rovnou, pastelky, fixy, tužky, případně lepidlo. 

Program: 1) rozehřívací hra "Kuličkové ložisko,,54 

2) sociometrická technika "Strom,,55 

3) kohezní hra "Koláče,,56; po této hře je důležité zařadit přestávku 

Osmá skupina 

Cíl: Závěrečné reflexe, hodnocení a zpětné vazby k programu. 

Potřeby: čtvrtky A4, pastelky, fixy, tužky. 

Program: 1) závěrečné reflexe, zpětné vazby, hodnocení programu 

2) nedokončené věty 

Jak jsem se již výše zmínila, skupinový program, který povazuJI za 

stěžejní část celého kohezního programu, vhodně doplňovaly sportovní aktivity. 

Jednalo se především o následující aktivity: 

• Sportovní hry - fotbal a přehazovaná 

53 Příloha Č. 17 
54 Příloha Č. 6 
55 Příloha Č. 20 
56 Príloha Č. 16 
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• Výlet na kolech 

• Vycházky po okolí - "běžné" nebo netradiční (např. s úkolem ve 

skupinách udržet po celou dobu vycházky ve vzduchu nafukovací 

balónek) 

• Orientační běh ve dvojicích (chlapec-dívka) s plněním úkolů na 

jednotlivých stanovištích 

Večerní kluby pak pomáhaly navozovat uvolněnou atmosféru a vytvářet 

"zdravé" mezilidské vztahy. Měly relaxační charakter, byly zaměřeny především 

na uvolnění a odreagování. Svůj prostor pro realizaci her zde dostali především 

žáci sami. 

71 



5.3 Závěrečná, hodnotící fáze 

Poslední závěrečná skupina je věnována reflexím a zpětným vazbám na 

celý výjezd. Žáci se vyjadřují k programu, k jednotlivým aktivitám, k "vedoucím", 

sami k sobě - ke třídě, ale i k ubytování, stravě apod. 

Na závěrečnou skupinu jsem proto připravila techniku, kdy každý z žáků 

dostane čtvrtku (A4) , na které je napsáno jeho jméno. Jsou zapojeni i učitelé a 

lektorka. Všichni sedí v kruhu a pošlou svou čtvrtku vpravo. Ten, kdo dostane 

čtvrtku se jménem spolužáka nebo někoho z "vedení", napíše dotyčnému na 

čtvrtku vzkaz. 

Na zpětné vazby k programu, k "vedoucím" i k žákům jsem pak posílala 

čtvrtky s předepsanými nedokončenými větami. Např.: "Program byl ... ", 

"Ubytování bylo ... ", "Vedoucí byli ... ", "My jsme byli ... ", "Příště bych ... ". Každý 

žák mohl nedokončenou větu dokončit. 

Nakonec jsem všechny požádala, aby si pro sebe formulovali 

nejdůležitější informaci celého kohezního programu (celého výjezdu). Tuto 

informaci pak mohli, v případě zájmu, sdělit i ostatním. 

Pro mě byla nejdůležitější informace z tohoto kohezního programu, ta, že 

je možné psychologické hry a techniky vhodně skloubit s poměrně velkým 

množstvím sportovních aktivit, aniž by utrpěla kvalita programu nebo se změnil 

jeho cíl, naopak mu byly ku prospěchu. 

Kromě reflexí a zpětných vazeb žáků pro mě byly také důležité zpětné 

vazby třídní učitelky, zástupkyně ředitele i učitele tělocviku, kteří se programu 

účastnili, a se kterými jsme spolu vytvořili lektorský tým. Byly pro mne důležité 

nejen konečné, závěrečné reflexe a zpětné vazby, ale také každodenní reflexe 

programu, které mi pomáhaly v přizpůsobování programu momentálním 

podmínkám a v jeho zkvalitňování. 

V této části práce bych ráda upozornila na některé důležité body, které 

jsem si při tvorbě i realizaci kohezního programu uvědomila, považuji je za 

důležité a jejich znalost může pomoci případným zájemcům při tvorbě vlastního 

kohezního programu. 
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• Varianty. Při tvorbě kohezního programu se mi osvědčilo mít s sebou 

zásobu alternativních her, které je možné využít v případě že zbyl čas, 

použít je jako lepší variantu z důvodu určitého nastavení žáků apod. 

Program jsem většinou musela přizpůsobovat počtu žáků, jejich 

aktuálnímu nastavení i např. určitému stupni vývoje vztahů ve třídě. 

Může se stát, že aktuálně vzniklá situace si vyžádá zařazení určité hry 

nebo techniky. 

Doporučuji mít s sebou v zásobě různé varianty her a technik. 

• Lektorský tým. V teoretické části této diplomové práce jsem se 

v souvislosti s preventivními aktivitami, které jsem lektorovala zmínila 

o tom, že je z mnoha důvodů lepší, je-Ii lektor těchto aktivit ve škole 

zároveň pedagogickým pracovníkem dané školy. V případě kohezního 

programu Základní školy Na Šutce jsem byla externím pracovníkem. 

Školu, pedagogy ani žáky jsem neznala. Bylo pro mne důležité před 

vypracováním konkrétního programu seznámit se se žáky, i pedagogy, 

kteří se daného programu budou účastnit. Postupně jsme s třídní 

učitelkou, zástupkyní ředitele i s učitelem tělocviku vytvořili lektorský tým 

a velmi dobře jsme spolupracovali a navzájem se doplňovali a pomáhali 

si. Vytvoření spolupracujícího lektorského týmu považují za velmi 

prospěšné pro vytvoření a absolvování celého programu. 

Doporučuji tedy nejen připravit dobře program, ale také pracovat na 

vytvoření dobrého lektorského týmu. 

• Nepřítomní žáci. Je bohužel velmi pravděpodobné, že se programu 

z různých důvodů nebudou moci účastnit všichni žáci ze třídy. Je proto 

důležité pracovat s tímto faktem a snažit se žáka do třídy začlenit. A to 

v průběhu programu, např. tím, že ho stále ostatním spolužákům ve 

vhodných chvílích připomínáme a také tím, že mu se spolužáky 

nahrajeme na videozáznam, kterým se průběžně mapoval celý výjezd, 

vzkaz. Ve škole pak tím, že ho seznámíme s proběhlým programem, a 

také tím, že mu pomáháme znovu se do třídy začleňovat (např. 

v třídnických hodinách). 
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Doporučuji proto nezapomínat na nepřítomné žáky a přiměřeně pracovat 

s tímto jejich handicapem i po skončení kohezního programu. 

• Pokračování během školního roku. Je důležité si uvědomit, že 

jednorázová akce kohezní program může pomoci vytvořit dobrý, 

fungující kolektiv, ale je potřeba toto počáteční "nastavení" dále 

podporovat a rozvíjet během celého školního roku. Nejen během 

vyučování, ale také o přestávkách a v hodinách k tomu určených 

(třídnické hodiny, předmět osobnostní a sociální výchova, občanská 

výchova, apod.). 

Doporučuji pracovat na kohezi kolektivu, podporovat budování dobrých 

vztahů ve třídě a podporovat osobnostní a sociální rozvoj žáků. 

• Rodiče. Je vhodné na třídních schůzkách vhodnou formou informovat 

rodiče žáků o průběhu i "výsledku" kohezního programu, prezentovat 

některé "výstupy" žáků (např. pustit část videozáznamu, ukázat některé 

"výstupy" z her a technik). Pozitivně motivovat rodiče ke spolupráci 

s žáky i se školou (výhodné především v prevenci sociálně patologických 

jevů). 

Doporučuji informovat rodiče žáků o proběhlém kohezním programu. 

• Nestigmatizovat žáky. Při závěrečném hodnocení nebo při podávání 

závěrečné zprávy je podle mých zkušeností vhodné, neuvádět jména 

konkrétních žáků a dbát na to, aby žák nebyl v očích ostatních pedagogů 

stigmatizován. Jde především o situace, kdy žáka hodnotíme, případně 

dokonce diagnostikujeme (pokud máme odpovídající kvalifikaci) a 

označujeme ho jako např. živého, outsidera, nepřizpůsobivého, 

úzkostného. Absolutně nevhodné je o takových charakteristikách hovořit 

před skupinou rodičů např. na třídních schůzkách. 

Doporučuji dávat pozor na hodnocení a charakteristiky žáků vyřčených 

lektorem (pedagogem), případně na popis charakteristik žáků v písemné 

zprávě pro školu, aby nedošlo ke stigmatizaci žáka (žáků). 
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Využití "výstupních" materiálů z kohezního programu. 

Z těchto tří dnů je mnoho materiálu, se kterým je možné dál pracovat. 

Jednak jednotlivé záznamové archy technik a různých psychologických her, 

které mohou zůstat žákům nebo je můžeme uložit do "archivu třídy" a dále 

s nimi pracovat třeba v třídnických hodinách a také zaznamenáváme naše 

pozorování (nejen lektora, ale také třídního učitele) na základě kterého můžeme 

sestavit další program nebo plán na třídnické hodiny. Během víkendu žáci také 

vyplňují dotazník "Naše třída,,57, který mapuje vztahy ve třídě. Herní alternativou 

takového dotazníku je "Strom,,58 do kterého se žáci sami zakreslují, podle toho, 

kde se vnímají, kde se jim nejvíc líbí. Strom je možné vyvěsit ve třídě a dál 

s ním pracovat, nebo ho příležitostně ve třídě používat tak, že do nevyplněného 

stromu mohou žáci umístit "svůj špendlík", podle toho jak se momentálně cítí 

apod. 

Třídní učitel má možnost nejen seznámit se se svou novou třídou, ale 

také jedinečnou možnost pracovat na spoluutváření pozitivního klimatu třídy. 

O důležitosti pozitivního klimatu třídy se v teoretické části své diplomové práce 

zmiňuji. Jeho význam je nejen pro osobnostní a sociální rozvoj žáků, ale 

nezanedbatelný význam má také v motivaci žáků k vyučování a přispívá také 

k celkové spokojenosti žáků ve škole. 

S řadou výsledků víkendového programu seznamujeme rodiče na 

třídních schůzkách, část výstupů slouží k další práci třídního učitele jako 

vychovatele. 

57 Příloha Č. 19, používali jsme ho v kohezních programech pro žáky Základní školy Libčická 
v Praze 8 
58 Příloha Č. 20, použila jsem ho v kohezním programu pro žáky Základní školy Na Šutce 
v Praze 8 
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Závěr 

Podobně jako má velký vliv na mladého člověka jeho primární rodina, má 

také vzdělávání, škola, respektive příslušnost k určité sociální skupině (třídě), 

nezanedbatelný vliv na vývoj osobnosti člověka. To nejen proto, že v takové 

sociální skupině stráví poměrně značnou část svého života (minimálně devět let 

povinné školní docházky, většinou však spíše dvanáct a více let), ale také 

proto, že období, ve kterém se stává členem těchto sociálních skupin (tříd), je 

pro něj vývojově velmi důležité. Dochází zde v obou případech (v rodině i ve 

škole) k socializaci, která je nezbytná pro správný vývoj člověka. Žák, později 

student v době, ve které navštěvuje školu, prochází různými vývojově 

významnými fázemi svého života (od dětství, přes prepubescentní, pubescentní 

fázi až po adolescenci). Je proto logické, že bychom se měli snažit předejít 

nežádoucím, především sociálně patologickým jevům, které se v třídním 

kolektivu mohou vyskytnout. Je potřeba naučit žáky sociálním dovednostem, 

které jim pomohou prožít období, kdy se stávají součástí a spoluvytvářejí různé 

třídní kolektivy (sociální skupiny). Úkolem učitele by tedy mimo jiné mělo být -

naučit žáky, v rámci svého kolektivu (třídy, školy), komunikačním a interakčním 

dovednostem nebo-Ii emoční inteligenci, která je podle některých odborníků pro 

život mnohem důležitější, než získané encyklopedické znalosti. 

Ve své diplomové práci jsem se snažila upozornit na potřebu zařazení 

osobnostního a sociálního rozvoje žáků do školního vzdělávání. Je mnoho 

způsobů, jak osobnostní a sociální rozvoj žáků zařadit do kurikula. Ve své práci 

jsem se rozhodla popsat kohezní program, se kterým mám osobní zkušenost, a 

který je možnou alternativou zařazení aktivit, které umožňují osobnostní a 

sociální rozvoj žáků, do kurikula. Bude-Ii tato práce někomu inspirací pro 

vytvoření vlastního kohezního programu ve škole, budu ráda. 

Mým cílem bylo také v této souvislosti poukázat na potřebu dalšího 

odborného vzdělávání pedagogických pracovníků v osobnostně sociální oblasti. 

Je nesporné, že práce s třídními kolektivy, ať už práce pedagoga nebo 

práce preventisty, školního psychologa atd., skýtá výjimečný prostor pro 

tvořivost, aktivitu, různorodost technik a metod a pro profesionální i osobnostní 
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růst a seberealizaci. Je tedy v tomto ohledu přínosná nejen pro žáky samotné, 

ale také pro pedagogické pracovníky. 

Ráda bych se práci školního psychologa, resp. školního speciálního 

pedagoga věnovala profesionálně, a protože jsem si vědoma náročnosti této 

profese a zároveň také požadavků, které vykonávání této profese na člověka 

klade, snažím se vzdělávat v pedagogice i psychologii a v oblasti sociálně 

psychologických dovedností se stále zdokonalovat. 
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nebo je heslovitě popsáno, co lze na konkrétní stránce najít ve vztahu k tématu 
diplomové práce, 

H _ tímto symbolem jsou označeny publikace, ve kterých je možné najít hry, 
techniky, praktická cvičení, dělení her i komentáře k nim. 
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Příloha Č. 1 
Víkendový kohezní program pro šesté ročníky ZŠ Libčická v Praze 8 

Program skupin: 

První skupina 

je zařazena po úvodní komunitě a vycházce. 

Cíl: Zahájení skupinové činnosti, představení jednotlivých žáků, seznámení s 

"duchem třídy". 

Potřeby: předtištěné erby, pastelky, tužky, fixy, lepící hmota "Tack-it". 

Program: 1) rozehřívací hra Kompoť9 

2) tématická hra Erb60 

3) rozehřívací, poznávací hra Místa si vymění. .. 61 

Druhá skupina (sobotní dopoledne) 

Cíl: Umožnit žákům pokračovat v představování se, zjistit preference. 

Potřeby: kazetový magnetofon s rychlou hudbou, herní plány Obláčků, 

předtištěná Zrcadla, lepící hmota "Tick-it". 

Program: 1) rozehřívací hra Molekul12 

2) tématická hra Zrcadla63 

3) tématická hra Obláčkl4 

4) tématická hra Index štěstf5 

Třetí skupina (sobotní dopoledne) 

Cíl: Umožnit žákům vytvořit si pevné emoční body ve svém životě, umět je 

využívat jako první stupeň sebeuvědomění. 

59 Příloha Č. 2 
60 Příloha Č. 8 
61 Příloha Č. 3 
62 Příloha Č. 4 
63 Příloha Č. 10 
64 Příloha Č. 11 
65 Příloha Č. 12 
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Potřeby: čisté papíry A4, fixy, pastelky, tužky, 4 kartičky (na jednom symbol 

bomby), lepící hmota "Tick-it". 

Program: 1) rozehřívací hra NáleF6 

2) tématická hra Emoční zázemf7 

3) tématická hra Ruka68 

Čtvrtá skupina (sobotní podvečer) 

Cíl: Na základě vzniklé či umocněné důvěry ve třídě vytvořit prostor pro 

vzájemné propojení vazeb žáků a utvářet kolektiv. 

Potřeby: barevné samolepící papíry (nejlépe tři až čtyři sady), nůžky tužky, 

čisté (bílé) papíry A4, případně lepidla, videokamera s možností připojení na 

televizi a puštění rovnou. 

Program: 1) rozehřívací hra Kuličkové ložisko69 

2) tématická hra Symboly třídy70 

3) tématická hra Koláče71; po této hře je důležité zařadit přestávku 

Pátá skupina (nedělní dopoledne) 

Cíl: Naučit se vhodně kooperovat ve třídě, kdy je souhra důležitá pro zdárný 

průběh a výsledek hry. Vytvořit hezké vztahy mezi chlapci a dívkami. 

Potřeby: koště, rozstříhané obrazce, předtištěné domy, pastelky, fixy, tužky, 

lepící hmota "Tick-it". 

Program: 

66 Příloha Č. 5 
67 Příloha Č. 13 
68 Příloha Č. 14 
69 Příloha Č. 6 
70 Příloha Č. 15 
71 Příloha Č. 16 
72 Příloha Č. 7 
73 Příloha Č. 17 
74 Příloha Č. 18 

1) rozehřívací hra Padající koště72 

2) tématická hra Kooperativní čtverce73 

3) tématická hra Společný dům74 
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Přílohy č. 2 

Rozehřívací KOMPOT 
hra 
Cas 5 -10 min., dle potřeby 
Určení Rozehřívací hra bez omezení věku. 
Instrukce Záci sedí v kruhu na svých židlích a jsou postupně rozděleni do 

tří druhů ovoce (např.: jablko, hruška, třešeň). Uprostřed stojí 
jeden (nemá v kruhu svou volnou židli), který vyvolává: "Místa si 
vymění ... jablka!" V momentě, kdy tuto větu zavolá, musejí 
všichni určení jako jablka vstát a vyhledat nějakou uvolněnou 
židli, kterou zasednou. Vyvolávač se snaží také sednout na 
některou z uvolněných židlí. Na koho židle nevyjde, vyvolává. 
Může vyvolávat i dvojkombinace ovoce, např.: "jablka+hrušky", 
popř. "kompot", což znamená, že se mění všichni. 

Upozornění Hra musí být rychlá, musí mít spád. V případě, že se jedná o 
úzkostné děti, pak je dobré nechat příslušný počet židlí a ve 
vyvolávání se střídat, popř. vyvolává psycholog. Také je možné 
využít pomalejšího průběhu hry pro lepší pozorování. 

Příloha č. 3 

Rozehřívací, MI5TA 51 VYMENI. .. 
poznávací hra 
Cas 10 min., dle potřeby 
Určení Pro dobré vzájemné poznávání pro uvolnění, pro reflexi 

"stejných situací u řady spolužáků". Hra vhodná pro děti od 
prvního ročníku základní školy. 

Instrukce Jde o obdobu hry Kompot, ale jde o psychologicky hlubší hru. 
Žák, stojící v kruhu židlí, vyvolává: "Místa si vymění ti, kteří ... 
(např. mají bratra)!". Každý, koho se to týká, vybíhá a snaží 
se zasednout některou z uvolněných židlí. Pokud vyvolávač 
stihne některou ze židlí zasednout, vyvolává ten, na kterého 
židle nezbyla. 

Upozornění V případě, že se jedná o úzkostné děti, pak je dobré nechat 
příslušný počet židlí a ve vyvolávání se střídat, popř. vyvolává 
psycholog. Také je možné využít pomalejšího průběhu hry 
pro lepší pozorování. 
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Příloha č. 4 

Rozehřívací MOLEKULY 
hra 
Cas 10 min., dle potřeby 
Určení Rozehřívací hra, vhodná pro žáky přibližně od prvního ročníku 

základní školy. 
Instrukce Záci jsou seznámeni s tím, že si zahrají na molekuly a atomy 

(tuto instrukci u velmi malých dětí vynecháváme). 
Průběh hry Jako atomy volně putují (za doprovodu hudby) prostorem mezi 

židlemi, do okamžiku, kdy hudba přestane hrát a psycholog 
(pedagog) zakřičí číslovku (např. "osm"). Pak se žáci musí 
rychle shluknout v příslušně velkých skupinkách. Pokud někdo 
přebývá, jde si sednout a ve hře nepokračuje. Hra končí když 
zůstanou dva hráči. Ti jsou vyhlášeni za nejšikovnější. 

Upozornění Tato hra je dynamická a může činit problémy žákům, kteří 
nemají haptické hry v oblibě. Většinou však dělají vše pro to, 
aby ze hry brzy vypadli. Také při konečných fázích, kdy 
zůstávají hrát třeba jen čtyři žáci, dochází ke komplikacím -
vzniku koalic, které je vhodné "trhat" např. do různých koutů 
prostoru, apod. 

Příloha č. 5 

Rozehřívací NALET 
hra 
Cas Přibližně 10 min. 
Určení Rozehřívací hra, vhodná pro žáky od čtvrtého ročníku 
Instrukce Zeptáme se žáků, jak jsou na tom se štěstím a necháme je 

vytvořit zástup od "dítěte štěstěny" až po "největšího smolaře". 
Pak jim nabídneme, že se mohou přesvědčit, jak to s nimi 
opravdu je (vše říkáme se zjevnou nadsázkou). 

Průběh hry Záci volně korzují po místnosti. V určitém okamžiku psycholog 
(pedagog) zakřičí "Nálet!" a to znamená, že se žáci utíkají 
schovat do některého ze čtyř imaginárních domů v rozích 
místnosti. Z vytvořené skupinky vychází jeden, který jde 
k psychologovi losovat ze čtyř papírků. Na jednom z nich je 
značka bomby a to znamená, že tento dům explodoval. Všichni 
jeho obyvatelé mají černý bod, ale zůstávají ve hře. Poté se 
znovu korzuje, mění se domy, lidi. .. dokud nezakřičí psycholog 
"Nálet!" ... Tak se hraje celkem deset kol. Po skončení se žáci 
postaví do původního zástupu a postupně vystupují, podle toho, 
kolikrát kdo "vybouchl". S úsměvem se komentuje, zda se 
podceňovali či přeceňovali. 

Upozornění Hru je nutné držet v zábavném tónu, aby nevzbuzovala úzkost. 
Stejně jako u ostatních rozehřívacích her dáváme pozor na 
bezpečí žáků. 
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Příloha č. 6 

Rozehřívací KULlCKOVE LOZISKO 
hra 
Cas 10 min. 
Určení Rozehřívací hra s prvky sebeprosazení, vhodná pro žáky od 

druhého až třetího ročníku. 
Instrukce Záci sedí v kruhu, jeden určený vstane, a stoupne si doprostřed 

kruhu. Na tlesknutí se pokouší vrátit se na svou původní židli, 
ale ostatní jsou instruování tak, aby mu v tom zabránili tím, že 
židli včas zasednou. 

Průběh hry Záci se posouvají ze židle na židli, a ten který stojí uprostřed se 
snaží využít chyby spolužáka a židli mu zasednout. Pokud se 
mu to podaří, pak ho chybující žák vystřídá uprostřed kruhu. 

Vytěžení ze Vhodné je tuto hru využít jako částečně tématickou s tím, že 
hry připojíme diskusi o tom, komu to bylo příjemné, komu ne, co jim 

to připomíná z běžného života, apod. 
Upozornění Především úzkostným žákům dělá hra potíže. Přesto je však i 

pro ně vhodná, neboť se celou hru snaží ji nezkazit a posiluje je 
vědomí, že i ti, které oni obdivují, s touto hrou mají obtíže. 
Pokud by se však stalo, že někdo úzkostný se dostane dovnitř 
kruhu, můžeme hru ztěžovat měněním směru zasedávání židlí, 
nebo tím, že všechny židle necháme o půl metru posunout 
dozadu, atd. Případně můžeme žáka uvnitř po čase vyměnit, 
nebo i hrát za něj. 

Příloha č. 7 

Rozehřívací PADAJICI KOSTE 
hra 
Cas 10 min. 
Určení Uvolňovací rozehřívací hra, vhodná pro žáky již od druhého 

stupně základní školy. 
Instrukce Doprostřed kruhu se postaví jeden ze spolužáků a drží v ruce 

koště, opřené kolmo o zem, smetákem nahoru. V určitém 
okamžiku smeták uvolní a zakřičí jméno svého spolužáka. 

Průběh hry Tento spolužák musí ze svého místa vyběhnout a chytit smeták 
dřív, než klepne o zem. Pokud to nestihne, zůstává uprostřed a 
vyvolává. Pokud stihne, zůstává ve středu původní hráč. 

Upozornění Je možné hru zkomplikovat tím, že se žákům rozdají čísla, 
kterými jsou maskováni. 
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Příloha č. 8 

Tématická ERB 
hra 

Čas Cca 40 min. 

Určení Možnost představit se svým spolužákům, zhodnotit své přednosti 
(sebeuvědomění), pro žáky od třetího ročníku základních škol (v 
modifikacích i pro mladší žáky). 

Instrukce Žákům je dán předtištěný obrys erbu, jehož horní obdélníková 
část je zřetelně oddělena od hlavního pole. Je jim dána 
instrukce: "Tak, jako ve středověku dostávali rytíři své erby, do 
kterých se jim zaznamenávaly jejich úspěchy, přednosti, zásluhy, 
tak i my si vyrobíme své erby, do kterých nakreslíme obrázky 
podle toho, co je pro nás typické, co nás charakterizuje. Do 
horního pole napište své křestní jméno." 

Průběh hry Žáci sami tvoří daný erb, je vhodné je časově limitovat: "v 
nejbližších 15 minutách ... ". Pak je vhodné nechat je bez dalších 
instrukcí pracovat. Po skončení se jednotlivě představují, a to 
tak, že si stoupnou, předvedou svůj erb a ostatní na něj reagují -
vyčítají z něj jednotlivosti. Pak má čas na komentář sám autor -
upraví odpovědi a doplní. Svůj erb pak vystaví (nalepí) na stěny 
místnosti k ostatním erbům. 

Upozornění Žáci se často ptají - jak má obrázek vypadat, co má obsahovat a 
kolik obrázků mají namalovat, zda mohou i psát? Je vhodné na 
dotazy reagovat zcela neurčitě, psaní spíše nedoporučit. 
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Herní plán k tématické hře "Erb" 

(místo pro uvedení křestního jména) 

(místo pro zakreslení návrhu vlastního erbu) 
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Sebepoznávací ZRCADLA 
hra 

Čas 15 - 20 min. 

Příloha Č. 10 

Určení Sebepoznávací hra pro žáky druhého stupně základní školy 

Instrukce Žákům rozdáme herní plán s dvěmi předtištěnými zrcadly, 
který je rozdělen na dvě části - v horní je napsáno: "Mé silné 
stránky", ve spodní části: "Mé slabé stránky". Žáci hledají co 
do příslušných kategorií vepsat. Každá má pět řádků. 
V instrukci zdůrazňujeme nutnou "objektivitu" - žáci přece 
nemají jen špatné vlastnosti, které se jim píší snáz. 

Průběh hry Po vyplnění zrcadel mají žáci možnost seznámit spolužáky 
se svými slabými a silnými stránkami. Ostatní spolužáci mají 
právo se k tomu vyjádřit ať souhlasně či nesouhlasně. 

Zrcadla žákům zůstávají. 

Vytěžení ze hry Samo uvědomění si a pak i zveřejnění těchto informací má 
posilující charakter. Můžeme se s žáky bavit o tom, proč je 
pro ně snazší hledat ty slabší stránky, proč není dobré nemít 
žádné slabé stránky (Stály byste o to, děti?), apod. 

Upozornění V ojedinělých případech může být tato technika pro žáky 
obtížná, proto je do ní nenutíme. Mohou svá zrcadla 
zveřejnit pouze nám. 
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Herní plán k sebepoznávací hře "Zrcadla" 
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Sociometrická 
hra 

Čas 

Určení 

Instrukce 

Průběh hry 

Vytěžení ze 
hry 

Upozornění 

Příloha Č. 11 

OBLÁČKY 

20 - 25 min. 

Sociometrická hra, která učí žáky přímo vyjadřovat své preference. 
Vhodná pro žáky od druhého, třetího ročníku základní školy. 
Vhodná pro jakékoliv neformální či formální skupiny. 

Žáci dostávají předtištěný herní plán, kde je nakreslené sluníčko a 
sedm obláčků, rozmístěných po obloze. Začíná se povídáním o 
tom, že každý je to sluníčko a měl by si tedy vybarvit oči, nos, pusu 
a mezi své paprsky napsat své jméno. Pak se má zamyslet, se 
kterými spolužáky by mu na jeho nebi mohlo být hezky, koho by si 
na své nebe pozval, s kým by se mu po nebi dobře plulo. Do 
každého obláčku tedy napíše jméno jednoho spolužáka. 

Jakmile žáci vyplní svůj herní plán, pak v kruhu postupně říkají: "Na 
své nebe jsem si pozvaL .. " a jmenují některého ze spolužáků. 
Jmenovaný si svůj herní plán otočí a udělá čárku za to, že na 
něčím nebi figuroval. To, že čárky se dělají na otočeném papíře, je 
důležité, aby pak herní plány nefungovaly jako otevřená informace. 
Takovým způsobem proběhne všech sedm kol, žáci tedy postupně 
zveřejní své preference. Pak je důležité těmito herními plány opět 
zaplnit stěny místnosti, kde se pracuje. 

Hra nám říká, jaké jsou preference žáků ve třídě. Ptáme se žáků, 
co je překvapilo, komu to činilo potíže napsat či říct, kdo je pro ně 
důležitý, komu se dobře poslouchalo, že je někam pozván, kdo cítí 
radost, kdo cítí zklamání, atd. Tuto hru také využijeme při případné 
nekázni některého žáka. Pokud nebude zachovávat stanovená 
pravidla, pak jej vyzveme, aby si k nám přinesl své "Nebe" a 
sdělíme mu: "Vidíš, pro kolik lidí jsi tak důležitý, že si tě zvou na 
své nebe? A ty děláš tohle ... ". 

Často se žáci ptají, zda mohou některý obláček nevyplnit, či zda 
mohou napsat někoho z jiné třídy, či mohou nějaký obláček 
dokreslit - na všechny otázky reagujeme spíš záporně. Také se 
může stát, že některý žák nebude mít žádné preference, to lze 
dopředu očekávat a můžeme tomu zabránit dvěma možnými 
způsoby: 1. buď hrajeme také a předpokládaného "outsidera" si 
umístíme na své nebe, nebo 2. do instrukce vložíme: " Kterého by 
si na své nebe chtěl, nebo u kterého předpokládáš, že by mu tam 
bylo dobře." 
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Herní plán k sociometrické hře "Obláčky" 
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Příloha č. 12 

Sebepoznávací 
hra INDEX ŠTĚSTí 

Čas Přibližně 15 min. 

Určení Sebeuvědomovací hra, pozitivní ladění, vhodná pro žáky na 

druhém stupni základní školy. 

Instrukce Vyzveme žáky, aby brain stormingem hledali všechny 
"příznaky" štěstí. Jejich nápady se zapisují na tabuli či balící 
papír. Pak se zamyslí nad tím, jaké jsou podle nich 
"příznaky" neštěstí. Opět je zapíší na tabuli. Pak společnou 
diskusí vyberou 10 příznaků štěstí a 10 příznaků neštěstí. 

Průběh hry Každý si zapíše onu desítku šťastných a nešťastných 
příznaků na papír do dvou sloupečků vedle sebe. Vyzveme 
žáky, pokud tyto příznaky prožívají, aby v tom příslušném 
řádku udělali křížek. Pak spočítáme počet křížků v jednom a 
ve druhém sloupečku. Tím, že součet štěstí zmenšíme o 
součet neštěstí, získáme index štěstí. 

Vytěžení ze hry Vzhledem k tomu, že žáci často volí jako "neštěstí" 
opravdové tragédie, je celkem pravděpodobné, že drtivá 
většina třídy skončí jako šťastná. Bavíme se s žáky o tom, 
jak si většinou uvědomujeme, když prožíváme nějaké 
neštěstí, než že bychom se radovali z toho, že jsme nyní 
šťastní. 

Upozornění Tato hra musí mít také spád, proto volíme pomoc žáků při 
zapisování a vyhodnocování příznaků štěstí a neštěstí. 

93 



Příloha Č. 13 

Sebepoznávací EMOČNí ZÁZEMí 
hra 

Čas 25 min. 

Určení Sebepoznávací a sebeuvědomovací hra pro žáky přibližně 
od pátého ročníku 

Instrukce Vyzveme žáky, aby na velký papír (A4) nakreslili uprostřed 
slovo "JÁ" a okolo něj vytvářeli ostrůvky lidí, které považují 
ve svém životě za důležité, mají k nim nějaký vztah. Jejich 
vzdálenost od JÁ by měla vyjadřovat i to, jak ty lidi mají 
emočně daleko. 

Průběh hry Jakmile žáci vytvoří tento systém ostrůvků, budou je s JÁ 
napojovat. Dvojitá čára jde ke všem rodinným příslušníkům, 
příbuzným. Vlnovka by směřovala k těm, které bychom chtěli 
v životě mít blíž (trávit s nimi více času, kéž by bydleli blíž, 
měli na nás více času, ... ), čárkovaná čára jde k těm, které 
bychom klidně mohli mít dál (tráví s námi příliš času, mluví 
nám do všeho, ... ). Všechny ostatní, dosud nenapojené 
napojíme čarou jednoduchou. Čáry se mohou kombinovat 
(dokonce i vlnovka a čára čárkovaná k jedné osobě). 

Poslední fází je přikreslení křížku přes tu vazbu, která prošla 
nějakou krizí, nějakou hádkou (i když dosud třeba trvá). 
Vzniká tak "pavouk" emočního zázemí žáků. 

Vytěžení ze hry Jelikož techniku nezveřejňujeme, nejdůležitější je moment 
žákova uvědomění si Volíme výstup formou "AHA 
momentu". Žáci sdělují pouze to, co je překvapilo, či 
zaskočilo. Vhodné je techniku využít i v rozhovoru mezi 
čtyřma očima s dítětem. 

Upozornění Jelikož se jedná o intimní techniku, měli bychom bránit 
jejímu zveřejnění, a to i po skončení hry. Pro starší žáky 
(devátý ročník a výš) je vhodné vazby opatřovat i šipkami, a 
to následovně: když je vazba spíš tak, že dítě "dává", pak 
šipka směřuje od žáka, když spíše "dostává", pak je šipka 
k žákovi, když je to oboustranné, pak jsou šipky na obou 
stranách vazby a když to není o dávání a přijímání, vazba 
zůstane bez šipek. 
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Příloha č. 14 

RUKA 

Přibližně 10 min. 

Posilování vzájemných pozitivních vztahů mezi žáky, vhodná pro 
žáky druhého stupně základní školy a starší. 

Rozdáme žákům papíry formátu A4 a vyzveme je, aby obkreslili 
svou ruku, nejlépe fixou. Z druhé strany papíru se podepíší a 
papír odevzdají psychologovi. Pracují pokud možno tajně, své 
ruce nikomu neukazují. 

Psycholog ruce vybere a rozmístí je po zemi v místnosti. Pak 
žáci vybírají tu ruku, která je jim sympatická. Teprve potom papír 
otočí a zjistí autora ruky. Jejich úkol je nakreslit do ruky, čím je 
tento člověk ve třídě důležitý. Mohou připojit i nějaký nápis, či 
vzkaz. Poté ruku autorovi vrátí a ten si může přečíst svou 
zpětnou vazbu. Ruce je pak vhodné opět vystavit. 

Hra posiluje vzájemné vazby ve třídě. I největší outsider třídy 
získává pozitivní zpětnou vazbu. 

Může se stát, že někteří žáci vysloví, že tomuto spolužákovi 
nelze nic nakreslit. Tomu se snažíme předcházet tak, že 
řekneme, že každý člověk má své stinné i slunné stránky, a my 
že se pokusíme držet jen těch pozitivních. Každý originální 
nápad oceňujeme a každého, kdo se úkolu zmocnil poctivě, 

chválíme. 
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Příloha č. 15 

SYMBOLY TŘíDY 

Přibližně 30 min. 

Typická kohezní hra, posilující pocit sounáležitosti ve třídě a 
příslušnosti ke třídě. 

Žáky rozdělíme do čtyř skupin, poté jim řekneme, co to obnáší 
patřit do nějaké skupiny, do konkrétní třídy. Jaké to má výhody a 
nevýhody. Nanejvýš vhodné je, aby tyto informace říkali sami 
žáci. Pak se vypráví, jaké jsou symboly, kterými by se třída 
mohla lišit od jiných tříd. Pro naše účely je to pokřik, logo, vlajka 
a socha (popř. sousoší). Každá ze skupin tedy dostane za úkol 
vytvořit v limitovaném čase dané symboly třídy. 

Jakmile je tato symbolika vytvořena (postačí 20 min.), pak je 
sdělena ostatním skupinám, popřípadě je naučena. 

Celou dobu musejí mít žáci pocit, že tvoří jedno společné dílo, 
které je bude reprezentovat navenek. Natáčením na video se 
stane hra ještě zajímavější a důkladnější. 

Některým žákům může být hra nepříjemná z toho důvodu, že se 
neradi předvádějí. Pak mohou být osobami v pozadí a jen radit a 
podílet se, ačkoliv pak nic předvádět nebudou. Na videu je 
vhodné natočit až úplný výsledek jejich společné práce. 
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Příloha č. 16 

KOLACE 

45 min., pak je důležité zařadit přestávku 
Hluboká kohezní hra, která vhodně zatahuje do kolektivu třídy 
outsidery a děti nezdravě namyšlené, vhodné pro žáky od pátého 
ročníku základní školy. 
Rozdělíme žáky do skupin přibližně po osmi dětech. Skupinky se 
rozsadí kolem stolů. Žákům rozdáme barevný papír a požádáme je, 
aby z něj vystřihli co největší kruh s tím, že ten kruh (koláč) 
představuje jejich osobnost. Pak zůstanou na stolku mezi žáky jediné 
nůžky, o které se postupně střídají. Dá se jim instrukce: "zvol si 
některého ze spolusedících spolužáků a vezmi si jeho koláč do ruky. 
Odstřihni si z jeho koláče výseč Oako se krájí dort), která představuje 
vlastnost, kterou on má a ty bys ji také chtěl mít, nebo bys jí chtěl mít 
víc, než máš. Velikost výseče je dána tím, kolik si této vlastnosti chceš 
vzít. Tento výstřižek popiš: - od koho - co - a svůj podpis (např. Od 
Petra statečnost, Jirka). S tímto odstřižkem se již nehraje. Pak předáš 
nůžk~ následujícímu spoluhráči. Ten si také zvolí a stříhá." 
V instrukci je také to, aby se od každého spolusedícího spoluhráče 
stříhalo pouze jednou. Při stříhání by měli všichni naslouchat, co se na 
spolužákovi oceňuje. Je jasné, že v průběhu se nejrychleji rozstříhají 
koláče atraktivních spolužáků a koláče outsiderů jsou dlouho netknuté. 
Jenže u nich musí všichni ostatní více uvažovat, co u nich ocenit, a 
proto jsou důvody odstřižení hlubší. Protože po skončení odstřihávání 
(asi po 7. kole) zůstává na stole koláč ještě některého spolusedícího, 
vyzveme žáky, aby je dostříhali (tudíž si od outsiderů musí brát 
víckrát). Hra končí tím, že si žáci srovnají odstříhané výstřižky od 
spolužáků, vytvoří pestrý koláč a čtou, co si od druhých brali. To je 
důležité pro psychologa, když slyší referenční vlastnosti žáků. Pak si 
odstřižky vrátí, nalepí je na čistý papír a "zrekonstruují" původní koláč 
své osobnosti. Poté čtou nahlas jací jsou. Tedy přečtou vlastnosti, 
které u nich viděli druzí. Např.: "Já jsem sympatický, hravý, sportovně 
nadaný, ... ". Tento závěr se umocní, když je čtení vlastností 
nahráváno na videokameru. Tyto koláče je důležité žákům ponechat. 
Hra má velký emoční doprovod. Situace, kdy žák před spOlužáky 
vstane a nahlas řekne své kladné vlastnosti, se kterými nemůže 
nesouhlasit (když je ostatní u něj našli), má neuvěřitelně pozitivní 
dopad na osobnost žáka. Outsideři mají své oceňované vlastnosti 
nejen četnější (ostatní si od nich stříhali vícekrát), ale i cennější. 
Naopak "hvězdy třídy" mají své vlastnosti povrchnější a bývají touto 
hrou mnohokrát i zklamány. 
Záky je vhodné rozdělit do skupin zhruba po osmi, což je vhodné 
udělat tak, že vybereme tři, čtyři atraktivní jedince ve třídě, požádáme 
je, aby si připravili stolek a kolem osm židlí, na jedu si sednou a 
ostatní si podle vlastní volby přisednou. Tento způsob je výhodný i 
proto, že ti, kteří si přisedávají, si nevšímají s kým do skupinky sedají. 
Pak je vhodné dát každému žákovi barevný papír jiné barvy. Často 
také volby sklouznou do formálnosti, čemuž se snažíme bránit, 
orig_inální nápady oceňujeme. 
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Příloha Č. 17 

Kooperativní KOOPERATIVNí ČTVERCE 
hra 

Čas Přibližně 15 min. 

Určení Kooperativní hra, určená pro děti libovolného věku. 

Instrukce Rozdělíme žáky do skupinek po pěti. Sedí kolem stolu, a my 
jim rozdáme rozstříhané čtverce. Každý má jiný počet dílků a 
jiné části čtverce. 

Průběh hry V momentu, kdy se žákům dají rozstříhané obrazce, už 
nesmějí mluvit. Domlouvají se pouze gesty. Soutěží na čas. 

Vytěžení ze Hra vyžaduje kooperaci mezi žáky, proto se pak můžeme bavit 
hry o tom, co bylo těžké, kdo ze skupinky přispěl nejvíc, jak se 

pracovalo nejlépe a nejhůře hodnocené skupince, apod. 

Upozornění Pokud je některá skupina hotova, pak její obrazce 
seskládáme, aby jiná skupina nemohla "opisovat". 
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Příloha č. 18 

Tématická SPOLEČNÝ DŮM 
hra 

Čas Přibližně 35 min. 

Určení Hra postihuje vztahy mezi chlapci a dívkami. Podporuje fantazii 

a hodí se i k rodinné výchově. 

Instrukce Žáci se rozdělí na dvojice kluk - holka. Je lepší dát možnost 
žákům, aby se rozdělili podle vlastního uvážení. Tato dvojice 
dostane předtištěný herní plán domu. Společně pak dům 
zařizují. Rozmístění místností, pater atd. je zcela v jejich 
kompetenci. Používají pastelky, fixy. 

Průběh hry Poté, co dvojice vytvoří dům, představí ho ostatním spolužákům. 
Společně ukazují, co kam umístili, jak dům zařídili. 

Vytěžení ze Ptáme se, které dvojici se pracovalo dobře a proč? Které se 
hry pracovalo špatně, proč? Na které důležité části domu jste 

zapomněli? K čemu to mohlo být dobré? 

Upozornění Po skončení hry se opět hodí tyto domy vystavit na stěně 
společenské místnosti. 
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Dotazník "Naše třída" 
(Dittrich 1992, s. 101) 

Příloha Č. 19 

Autoři: B. J. Fraser (Western Australien Institute of Technology) - D. L. Fischer 
(Tasmania College of Advanced Education) 1986. 

Se svolením autorů přeložil a upravil:PhDr. Jan Lašek (PedF Hradec Králové 
1988). 

Jméno: Třída: Škola: 

1. V naší třídě baví děti práce ve škole. 
2. V naší třídě se děti mezi sebou pořád perou. 
3. V naší třídě děti mezi sebou často soutěží, 
aby se dozvěděly, kdo je nejlepší. 
4. V naší třídě je učení těžké, máme moc práce. 
5. V naší třídě je každý mým kamarádem. 
6. Některé děti nejsou v naší třídě šťastné. 
7. Některé děti v naší třídě jsou lakomé. 
8. Mnoho dětí z naší třídy si přeje, aby jejich práce 
byla lepší než práce spolužáků. 
9. Mnoho dětí z naší třídy dokáže udělat svou školní 
práci bez cizí pomoci 
10. Některé děti v naší třídě nejsou mými kamarády. 
11. Děti z naší třídy mají svou třídu rády. 
12. Mnoho dětí z naší třídy dělá spolužákům naschvály. 
13. Některým dětem v naší třídě je nepříjemné, když 
nemají tak dobré výsledky jako druzí žáci. 
14. V naší třídě umí dobře pracovat jen bystré děti. 
15. Všechny děti z naší třídy jsou mí důvěrní přátelé. 
16. Některým dětem se v naší třídě nelíbí. 
17. Určité děti z naší třídy vždycky chtějí, aby bylo po jejich, 
aby se jim ostatní děti přizpůsobily. 
18. Některé děti z naší třídy se vždycky snaží udělat svou 
práci líp, než ostatní. 
19. Práce ve škole je namáhavá. 
20. Všechny děti v naší třídě se mezi sebou dobře snášejí. 
21. V naší třídě je legrace. 
22. Děti z naší třídy se mezi sebou hodně hádají. 
23. Několik dětí v naší třídě chce být pořád nejlepší. 
24. Většina dětí v naší třídě ví, jak má dělat svou práci, 
umí se učit. 
25. Děti z naší třídy se mají mezi sebou rády jako přátelé. 

(R = obrácené skórování) 

Ano- Ne 
Ano- Ne 

Ano- Ne 
Ano-Ne 
Ano- Ne 
Ano-Ne R 
Ano- Ne 

Ano-Ne 

Ano- Ne R 
Ano- Ne R 
Ano-Ne 
Ano-Ne 

Ano- Ne 
Ano- Ne 
Ano-Ne 
Ano- Ne R 

Ano- Ne 

Ano- Ne 
Ano-Ne 
Ano- Ne 
Ano-Ne 
Ano- Ne 
Ano-Ne 

Ano-Ne R 
Ano- Ne 
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Příloha č. 20 

STROM 

Přibližně 20 min. Je možné pracovat na této hře v průběhu 
jiné hry (techniky). 

Technika postihuje vztahy mezi žáky ve třídě. Je vhodnou, 
přehlednou sociometrickou technikou, která se dá zařadit 

téměř kdykoliv např. i během vyučování - již od prvního 
ročníku základní školy. 

Žáci dostanou před sebe obrázek stromu s figurkami. 
Dostanou instrukce, že si mají strom dobře prohlédnout, že 
jsou na něm figurky, které se různě po stromě rozmístily, 
podle toho, kde je jim dobře. Také si mají všimnout toho, že 
se různě tváří. Dále dáváme instrukce: "Představte si, že na 
tom stromě bude vaše třída, všichni spolužáci. Vyberte si 
jednu postavičku, která se vám líbí, jejíž místo byste si na 
stromě vybrali. Tam udělejte pastelkou svou značku a až se 
zakreslí všichni spolužáci, vybarvíte si svou figurku a 
napíšete k ní své jméno. Může se stát, že si stejnou figurku 
vybere také někdo jiný. Potom si vybarvíte každý jen část 
figurky a napíšete k ní své jméno." V instrukci také uvedeme, 
aby si každý žák vzal jinou barvu pastelky. 

Poté, co zdáme žákům instrukci, necháme obrázek stromu 
kolovat ve třídě, aby si mohl každý žák udělat do vybrané 
figurky značku. Nakonec si každý vybarví svou figurku, 
případně vybarví více žáků společně vybranou figurku. 
Následuje reflexe hry. 

Ptáme se: Jak se žákům figurka vybírala? Proč si zvolili právě 
"tu" figurku? Jestli je umístění některého ze spolužáků 
překvapilo. Kam by ho případně zakreslili? 
Tato technika umožňuje rychlou orientaci ve vztazích ve třídě. 

Je třeba dávat pozor a ohlídat případné, především negativní 
reakce žáků na "outsidery", úzkostné žáky apod. Volíme 
podle toho otázky při závěrečné reflexi. 
Po skončení hry se opět hodí tento strom vystavit na stěně 
společenské místnosti. Případně vzít s sebou do školy a 
vyvěsit ve třídě. 
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Příloha Č. 21 

PRAVIDLA TŘíDY 

Přibližně 40 min. 

Technika, umožňující vytvoření jasných pravidel a podporující 
pocit bezpečí ve třídě. Posiluje pocit sounáležitosti ve třídě a 
příslušnosti ke třídě. 

Žáky vyzveme, aby popsali svou třídu, jaké tam mají vztahy, 
pravidla, co se ve třídě děje o přestávkách apod. Potom je 
vyzveme, aby se zamysleli nad tím, jak by chtěli aby to bylo. 
Nakonec žáci jmenují jednotlivá pravidla, podle kterých by měla 
jejich třída fungovat. Např. "nebudeme si ubližovat, budeme si 
pomáhat, nebudeme na sebe žalovat". Nanejvýš vhodné je, aby 
tyto informace říkali sami žáci. Lektor (učitel) zapisuje tato 
pravidla na tabuli. 

Jakmile je tabule popsána a žáci už jmenovali všechna pravidla, 
které chtěli, vybereme společně přibližně 10 nejdůležitějších 
pravidel a necháme žáky, aby je napsali a případně také 
výtvarně ztvárnili na arch balícího papíru. Nakonec je všichni, na 
znamení souhlasu s pravidly, podepíší. 

Celou dobu musejí mít žáci pocit, že tvoří jedno společné dílo, 
které jim bude ku prospěchu. Pravidla si pak vyvěsí ve třídě. Je 
dobré, aby si sami žáci také vymysleli sankce za nedodržování 
pravidel a sami si hlídali jejich dodržování. Třídní učitel by měl 
být jen v roli pozorovatele nebo koordinátora. Měl by žáky 
podporovat a motivovat. 

Je třeba dát pozor na to, aby vytváření pravidel bylo opravdu 
v zájmu žáků a aby ho nebrali jako povinnost. Třídní učitel by se 
neměl příliš zapojovat a měl by nechat maximální zodpovědnost 
za vytvoření i dodržování pravidel na žáky. Jinak pravidla ztrácí 
smysl. 
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Příloha Č. 22 

Občanské sdružení ZIVOT BEZ ZÁ VISLOSTÍ 
Lupáčova 14, Praha 3,13000, t: 602255508, mail: h.vrbkova@seznam.cz 

Závěrečná zpráva o průběhu kohezního programu pro žáky šestého 
ročníku ZŠ Na Šutce v Praze 8 

Kohezní program proběhl v termínu od 29. září do 2. října 2003. Cílem bylo 
především vytvořit fungující kolektiv dětí, které se sešly na začátku školního roku 
v šesté třídě, zejména s ohledem na skutečnost, že je třída na většinu výuky dělena do 
dvou skupin, matematické a výtvarné. Program se skládal z psychologických her a 
technik a sportovních aktivit a byl zaměřen na sebepoznání dětí na kooperaci a kohezi 
třídy. 

Programu se zúčastnilo 25 dětí z celkového počtu 30 dětí, které do třídy chodí. 
Spolu s dětmi se celého programu účastnila také jejich třídní učitelka. 

Děti byly vstřícné a celého programu se aktivně zúčastňovaly. Vzhledem 
k tomu, že se děti během programů chovaly rušivě, často vykřikovaly, povídaly si ve 
dvojicích či ve skupinkách, byl kladen důraz na nácvik komunikačních dovedností. 
Zejména na toleranci k názoru druhého, k respektování a k vyslechnutí ostatních. Je 
třeba i nadále pokračovat v tom, aby děti respektovaly pravidla komunikace, např. 
základní pravidlo - když jeden mluví, ostatní jsou zticha. 

V kolektivu jsou více zastoupeni chlapci. Asi tři z nich mají tendence vůdcovat 
třídě, jsou dominantnější a více se prosazují. Často se projevují nevhodnou formou 
chování Gako je např. vykřikování, glosování, překřikování ostatních). 

Mezi dívkami se výraznější tendence prosadit neprojevují. Jedna dívka je mezi 
chlapci velmi oblíbená, ale v kolektivu působí spíše tišším dojmem, neprojevuje potřebu 
upozorňovat na sebe a projevy zájmu ze strany chlapců příliš neopětuje. 

V kolektivu je asi šest dětí, které jsou spíše na okraji třídy. Buď pro svou 
jinakost nebo proto, že mají poměrně nízké sebevědomí a nedokáží se v tak velkém 
počtu dětí prosadit, nedávají ostatním dětem možnost, aby je lépe poznaly. Program byl 
proto zaměřen i na možnosti vzájemného poznání dětí mezi sebou. Často byly záměrně 
ze strany lektorky programu vytvářeny dvojice či skupinky dětí, které se příliš 

nepřátelily, aby dostali příležitost lépe se poznat. 
Z počátku bylo nutné vytvořit pozitivní, bezpečné, důvěryhodné prostředí. Po té 

následoval nácvik komunikačních dovedností. Pro některé děti bylo z počátku těžké 
vyjadřovat své pocity před ostatními a nebyly schopné přímé zpětné vazby. V průběhu 
programu byl kladen důraz na nácvik přiměřené "otevřené komunikace" mezi dětmi, 
především sdělování pozitivních (později i negativních) zpětných vazeb přímo mezi 
dětmi "z očí do očí". Během programu se komunikace mezi dětmi zlepšila a díky 
nácviku pozitivních zpětných vazeb se vytrácela bariéra mezi dominantnějšími jedinci a 
jedinci na okraji třídy, kteří se méně projevovali. 
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Některé děti se projevovaly poměrně nízkým sebevědomím. Přestože během 
programu měly všechny děti možnost na svém sebevědomí pracovat, některé potřebují 
intenzivnější péči. Doporučuji věnovat těmto dětem (třídní učitelka je informována) 
přiměřenou formou zvýšenou pozitivní pozornost během výuky. Tzn. chválit je, dávat 
jim prostor zažít si úspěch a upozorňovat je na drobné úspěchy během školního roku 
apod. 

Celkově se dá říci, že kolektiv dětí je dobrý. Děti si postupně vydobývají a 
upevňují své pozice v třídním kolektivu. Během kohezního programu se podařilo 
zapojit do dění všechny děti. Tiché, méně komunikativní děti dostaly prostor pro 
seznámení s ostatními. Bylo vytvořeno bezpečné prostředí pro nácvik otevřených 
zpětných vazeb. Děti měly možnost během psychologických her i sportovních aktivit 
lépe se poznat a skamarádit se. Nedocházelo k vytváření žádných skupinek, které by 
svým spojenectvím narušovaly cíl programu. 

Během programu byl také kladen důraz na nutnost zapojení spolužáků, kteří 
zůstali z různých důvodů v Praze a programu se neúčastnili. Děti byly upozorňovány na 
skutečnost, že tvoří kolektiv a jejich chování bylo směřováno k zapojování všech členů 
třídy včetně "outsiderů" i těch, kteří momentálně nebyli programu účastni. 

Jako velmi pozitivní hodnotím fakt, že jsem během programu nezpozorovala 
rozdíly mezi skupinami matematické a výtvarné větve. Děti byly promíchány a podle 
jejich chování nebylo možné rozpoznat, které děti patří do které skupiny. Samy děti se 
nijak do těchto skupin nevyčleňovaly a neměly ani potřebu tyto skupiny udržovat. 

Doporučení: 

1. Nadále vést děti k tomu, aby otevřeně vyjadřovaly své názory, aby zpětné vazby 
říkaly konkrétně a přímo. Především v třídnických hodinách. 

2. Vést stále děti k nácviku komunikačních dovedností, především schopnosti 
vyslechnout druhého, dát mu prostor vyjádřit svůj názor, přijímat názory 
ostatních, akceptovat odlišné názory apod. 

3. Posilovat v dětech zdravé sebevědomí. 
4. Zdůrazňovat tolerantní a pozitivní přístup dětí k sobě navzájem. 
5. Upozorňovat na jinakost a rozdílnost jednotlivců jako na normální a běžný jev, 

který je potřeba respektovat. 
6. Ve společných předmětech nadále míchat děti z obou skupin dohromady a 

podporovat jejich přátelské vazby mezi jednotlivci z obou skupin, aby se hranice 
mezi výtvarnou a matematickou větví stíraly. 

7. Neakceptovat a nepřecházet drobná nepřátelství a neshody mezi dětmi. Snažit se 
řešit takové neshody otevřeně, ve spolupráci s celou třídou (pokud se jí to týká). 
Postupně předávat zodpovědnost na děti. Učit je, aby byly zodpovědné za své 
činy, nesly za ně samy následky. 

Zprávu vypracovala: 
Petra Salvetová 

Praha, 16. října 2003 
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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na možnosti ovlivňování koheze kolektivu 

školní třídy s využitím psychologických her a technik. 

Zabývá se teoretickými otázkami třídy jako sociální skupiny, ve snaze 

nastínit hlavní faktory, které školní třídu jako sociální skupinu ovlivňují, např. 

klima školní třídy, její struktura a dynamika, vztahy ve třídě a školní prostředí. 

V té souvislosti je také zmíněna možnost využití supervize ve škole. 

V souvislosti s možnostmi ovlivňování třídního kolektivu ze strany 

pedagogických pracovníků je neméně významnou částí této diplomové práce 

také část zabývající se sociálně psychologickým výcvikem ve vztahu k dalšímu 

vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Poslední část diplomové práce je zaměřena na konkrétní možnosti 

využití psychologických her a technik pro ovlivňování koheze třídního kolektivu 

shrnutím praktických i teoretických poznatků a zkušeností autorky a popis 

konkrétního kohezního programu pro žáky šestého ročníku základní školy. 
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Annotation 

This thesis is focused on the possibilities of interaction of consistency of 

a school collective group with the use of psychological games and techniques. 

It deals with theoretic questions regarding the class as a social group, in 

order to outline the main factors which interact the school class as a social 

group, e.g. atmosphere of the school class, its structure and dynamic, 

relationships in the class and the school environment. In connection to this 

there is the mentioned possibility of supervision usage in school. 

ln connection with the possibilities of the interaction of a class from the 

part of pedagogical workers is very important part of this thesis, a part 

describing social psychological training with connection towards further 

education of the pedagogical workers. 

The last part of the thesis is focused on particular possibilities of usage of 

psychological games and techniques for interaction of consistency of class by 

bringing together practical and theoretical findings and experiences of the 

author and a description of particular cohesion program for schoolchildren in 

sixth grade at basic school. 
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Nemám námitek proti tomu, aby byla tato diplomová práce využita ke 

studijním účelům. 

/ 
30. července 2006 

datum podpis 
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