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Anotace diplomové práce 

SOCIÁLNÍ KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY 

Předkládaná práce zkoumá sociálně psychologické a pedagogicko-psychologické skutečnosti, 

které výrazně působí na žáka i učitele. Osobnost žáka a osobnost učitele jsou významnými 

činiteli, kteří nejvíce ovlivňují sociální klima školní třídy. Vytváření pozitivního sociálního 

klimatu třídy předpokládá osobnostní rozvoj žáků i učitelů. Třídní klima lze pomocí 

diagnostických metod a nástrojů analyzovat a na základě zjištěných údajů provádět pozitivní 

změny. Práce uvádí některé možnosti testování třídního klimatu a praktické příklady 

vhodných intervencí. 
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The synopsis of the graduation thesis 

THE SOCIAL CLIMATE OF THE SCHOOL CLASS 

This thesis deals with the social-psychological and pedagogical-psychological matters, that 

influence distinctively the pupil as well as the teacher. The personalities of the pupil and the 

teacher represent the most significant factors influencing the social climate of the class. 

Creating the positive social climate of the class assumes the personality development of both 

the pupils and the teachers. It is possible to analyse the climate of the class by the diagnostic 

methods and instruments and make positive changes based on the recognized facts. The thesis 

mentions some ways of testing the climate of the class and also the practical examples of the 

appropriate interventions. 
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Úvod 

Zdravé sociální klima školní třídy představuje významný prvek ve vývoji 

osobnosti žáka, hraje důležitou roli ve školním výchovně vzdělávacím procesu a je také 

jedním z hlavních cílů primární prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže. 

Předkládaná diplomová práce se snaží postihnout uvedené významy třídního sociálního 

klimatu. Vychází přitom z dosavadních teoretických úvah o daném tématu a z praktických 

šetření a měření školního klimatu. 

První kapitola se zaměřuje na terminologii, která se k tématu sociálního klimatu 

třídy váže a snaží se shrnout vývoj v pojetí odborných termínů. 

Druhá kapitola analyzuje činitele, kteří se spolupodílejí na tvorbě sociálního 

klimatu ve třídě: učitel, žák, následně vliv i další významných činitelů - hodnocení 

školního výkonu žáka učitelem, školní neúspěšnost žáků, vliv odměn a trestů. 

Třetí kapitola je věnována diagnostice třídního klimatu. Jsou zde zrekapitulovány 

současné přístupy ke zkoumání klimatu a uvedeny některé možnosti měření klimatu, které 

má učitel k dispozici. Podrobněji jsou analyzovány nejčastěji užívané diagnostické 

metody. 

Ve čtvrté kapitole bych chtěla důležitost péče o zdravé sociální klima v třídním 

kolektivu a ve škole podtrhnout odkazem na strategické dokumenty a metodické 

materiály pro oblast primární prevence společensky nežádoucích jevů vydávané MŠMT 

ČR. Tématu pozitivního sociálního klimatu ve škole věnuje pozornost také zásadní 

školský dokument - Národní program rozvoje vzdělávání v ČR - Bílá kniha. Část kapitoly 

pojednává o metodách a formách realizace prevence společensky nežádoucích jevů na 

úrovni školy. 

Závěrečná kapitola diplomové práce obsahuje ukázky praktických šetření v terénu 

- vychází z mé praxe okresní metodicky primární prevence společensky nežádoucích jevů. 

Měla jsem možnost několik let pracovat v této funkci, diagnostikovat sociální klima 

mnoha tříd různých typů škol v regionu a posléze navrhovat i realizovat kroky k nápravě 

narušených sociálních vztahů v třídních kolektivech - vycházím tedy z vlastních 

praktických zkušeností a poznatků z realizovaných programů včasné intervence 

v diagnostikovaných třídách. 
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1. Vymezení pojmů učební (edukační) prostředí, sociální klima 

(třídy, školy,učitelského sboru) atmosféra (třídy) 

„Škola sama má být místo příjemné, vábící vně i uvnitř. Uvnitř budiž světlý, čistý 

pokoj, ozdobený všude obrazy, ať už jsou to obrazy znamenitých mužů, ať zeměpisně 

mapy, ať památky historických událostí nebo nějaké emblémy. Venku pak budiž u školy 

nejen volné místo k procházení a společným hrám (poněvadž to se nesmí mládeži 

odpírat, jak ukážeme níže na příslušném místě), nýbrž i nějaká zahrada, do níž by byli 

časem pouštěni a naváděni těšit se pohledem na stromy, kvítí a byliny. Když se věc takto 

zařídí, je pravděpodobné, že děti budou chodit do školy s nemenší chutí, než chodí na 

jarmark, kde doufají uvidět a uslyšet vždy něco nového." 

(KOMENSKÝ, J. A., Velká Didaktika 1657) 

Vybraný citát ukazuje, jaký význam přikládal již Jan Amos Komenský uspořádáni 

vnitřního a vnějšího prostředí školy tak, aby bylo příjemné. Jeho pojetí se stalo 

předchůdcem tzv. ergonomického pojetí edukačního procesu: „ Učební prostředí je 

vytvářeno všemi fyzikálně-senzorickými elementy, jako je osvětlení, barva, zvuk, prostor, 

nábytek, aj., které charakterizují místo, v němž se má žák učit." 

K popisu a rozboru sociálně psychologických jevů užívají učitelé, psychologové i 

výzkumní pracovníci různou terminologii. Nejčastěji se hovoří o prostředí, klimatu, 

atmosféře, étosu, charakteru (celé školy, učitelského sboru, konkrétní třídy), k tomu se 

přidávají různé přívlastky, např. edukační, učební, sociální, sociálně psychologický atd. 

Analýzou terminologických variant se zabýval J. Průcha.2) 

V 70. letech 20. století se rozvíjí nové pojetí učebního neboli edukačního 

prostředí, a to jako souboru psychosociálních vlivů a vztahů působících ve školních 

procesech. Začínají se zkoumat klima, atmosféra učebního prostředí - třídy, školy.3) 

Edukační prostředí přestává být pojímáno pouze z pozic vnějšího pozorovatele, ale začíná 

být posuzováno na základě toho, jak jej vnímají samotní jeho účastníci, tj. učitelé a žáci. 

Následné výzkumy prokázaly, že prostředí třídy má determinující vliv na výsledky a 

úspěšnost vzdělávání. 

Výše uvedené moderní pedagogické pojetí edukačního prostředí vychází ze 

zahraničních zdrojů (B. J. Fraser). Jeho charakteristiky shrnul Jan Průcha 4): 



• edukační prostředí se dělí na vnější (okolí školy, rodiny, pracoviště 

s ekonomickými, sociokulturními, demografickými, etnickými aj. 

charakteristikami) a vnitřní 

• vnitřní edukační prostředí se dále člení na fyzikální (ergonomické parametry -

osvětlení, prostorové dispozice, využití barev, konstrukce nábytku aj.) 

a psychosociální 

• psychosociální edukační prostředí rozlišujeme statické (trvalejší sociální vztahy 

mezi účastníky edukačních procesů, tj. mezi rodiči a dětmi, učiteli a žáky aj.) 

a proměnlivé 

• statickému edukačnímu prostředí odpovídá termín učební klima 

• proměnlivému edukačnímu prostředí odpovídá termín učební atmosféra 

Jiný výklad pojmů rozlišuje sociálně psychologické jevy ve školním prostředí 

podle rozsahu, proměnlivosti, délky trvání a obecnosti5): 

• prostředí třídy - zahrnuje aspekty sociálně psychologické (komunikace ve třídě, 

vztahy mezi žáky, mezi žáky a učiteli, vzájemná spolupráce, vzájemné 

respektování), aspekty architektonické (celkové řešení učebny, úroveň jejího 

vybavení, členění prostoru učebny do jednotlivých zón - pracovní, odpočinková, 

virtuální, čtenářská; mobilní nábytek, vhodné uspořádáni lavic a nábytku), aspekty 

hygienické (osvětlení, vytápění, větrání, nízká prašnost, nezávadnost stavebních 

materiálů, zdravotní nezávadnost materiálů tvořících vnitřní vybavení tříd, 

omezování rušivých podnětů z okolí - hluk, barvy), aspekty ergonomické 

(vhodnost školního nábytku pro práci ve výuce, uspořádám pracovního místa 

učitele, žáka), aspekty akustické (úroveň šumu a hluku, dozvuk, odraz zvuku), 

aspekty estetické (čistota, výmalba tříd, chodby, slušné sociální zařízení, výzdoba -

nástěnky, panely, vitríny)6) 

• sociální klima třídy - označuje jevy dlouhodobé, ustálené, typické pro danou 

třídu a daného učitele po delší časový úsek, vytvářejí ho žáci celé třídy, skupinky 

žáků v dané třídě, jednotliví žáci, všichni učitelé, kteří v dané třídě učí a rovněž 

učitelé jako jednotlivci 

• sociální klima třídy je zprostředkovaně ovlivněno též širšími sociálními jevy, jako 

jsou sociální klima školy a sociální klima učitelského sboru 



• atmosféra třídy - vyjadřuje proměnlivost, krátkodobost, situační podmíněnost 

krátké trvání, může se měnit během vyučovací hodiny 

V Pedagogickém slovníku (Průcha, J., Waltrová, E., Mareš, J., 1995) můžeme 

najít následující definici klimatu třídy a klimatu školy: 

• klima třídy = sociálně psychologická proměnná, představující dlouhodobější 

sociálně emocionální naladění, zobecněné postoje a vztahy, emocionální odpovědi 

žáků dané třídy na události ve třídě (včetně pedagogického působení učitelů). 

Rozlišuje se klima aktuální a klima preferované, které si žáci přejí. Klima třídy lze 

zjišťovat pomocí speciálních metod. 

• klima školy = sociálně psychologická proměnná, která vyjadřuje kvalitu 

interpersonálních vztahů a sociálních procesů, jež fungují v dané škole, tak, jak je 

vnímají, prožívají a hodnotí učitelé, žáci, případně zaměstnanci školy. Součástí 

klimatu školy je např. klima učitelského sboru, klima školních tříd, klima 

celkového prostředí školy, atd. 

Sociální klima ve třídě nelze vytrhovat ze souvislostí ekologických, sociálně 

psychologických, sociologických a kulturních. Podle J. Mareše můžeme o sociálním 

klimatu třídy uvažovat minimálně v pěti teoretických úrovních7): 

1. úroveň ekologická - prostor, v němž žáci a učitelé žijí, vyučují a učí se 

2. úroveň jedinců - jednotliví žáci, učitelé, další osoby ve škole 

3. úroveň malých sociálních skupin - školní třídy 

4. úroveň větších sociálních skupin - škola 

5. úroveň velkých sociálních skupin - úroveň školství dané země, zvláštnosti její 

kultury 

Z uvedených definic a pojetí vyplývá, že na úroveň výchovně vzdělávacího 

procesu ve škole má zcela zásadní vliv sociální klima školní třídy, které lze identifikovat, 

ovlivňovat, měnit. Představuje trvalejší sociální a emocionální naladění žáků ve třídě, 

které tvoří a prožívají učitelé a žáci v interakci. Současný učitel by měl umět správně 

pracovat s třídním klimatem. Předpokladem k tomu je získání dostatečných teoretických 

znalostí o sociálně psychologických jevech, které se ve školství vyskytují, dále umění 

diagnostikovat klima školní třídy, klima školy a také klima učitelského sboru. Na základě 



zjištěných skutečností pak umět navrhnout a provést vhodnou intervenci, která by 

pomohla žákům i učitelům. 

Poznámky k 1. kapitole: 
1) PRŮCHA, J. Moderní pedagogika, s. 69. 

2) PRŮCHA, J. Učební klima ve třídě, s. 99 - 110. 

3) Srov. např.: Několik podnětů k práci se sociálním klimatem školy. Z materiálů Skotské inspekce Jejího 

Veličenstva přeložil a upravil Mgr. Martin Odehnal. In: Prevence a řešení násilného chování 

a šikanování. Sborník příspěvků ze 4. celomoravského setkání okresních metodiků prevence. 

Velké Losiny, 15. - 18. 10. 2001. - Klima (étos) školy. Informace o mezinárodní konferenci SICI. 

Překlad pro interní potřeby IPPP: PhDr. Václav Slavík. In: Sborník příspěvků z 5. celomoravského 

setkání okresních metodiků prevence. Hradec n. Moravicí, 15. -18. 10. 2002. - Z domácích odborníků 

se mezi prvními měřením školního klimatu zabývali ZELINOVÁ, ZELINA: Tvořivost" riaditeFa 

a pracovna klíma ve škole, 1993, LAŠEK:Prvé skúsenosti s meraním klímy v škole a učiteískom sbore, 

1995. Obě stati publikovány v časopise Pedagogická revue. 

4 ) PRŮCHA , J. Moderní pedagogika, s. 70. 

5) MAREŠ, J. Sociální klima školní třídy, s. 3 

6) BENDL, S. Ukázněná třída, s. 234. - Autor uvádí estetické aspekty vedle aspektů architektonických, 

ergonomických, hygienických - sem řadí aspekty akustické. 

7) MAREŠ, J. Sociální klima školní třídy, s. 5. 

2. Činitelé ovlivňující sociální klima třídy 

Mezi činitele, kteří rozhodující měrou ovlivňují klima školní třídy, patří osobnost 

učitele, osobnosti žáků a jejich vzájemné působení. Dosud mezi odborníky neexistuje 

shodný názor na to, který z činitelů má větší vliv1}. Přikláním se k názoru, že hlavním 

tvůrcem klimatu ve třídě je učitel. Neboť ten svými osobními vlastnostmi a především 

svou rolí ve vyučování, může významněji ovlivňovat klima třídy. Dokonce se uvádí, že 

dovednost vytvářet pozitivní klima ve třídě by měla patřit mezi učitelovy „klíčové 

dovednosti"^. 

Školní třída je více či méně sladěným celkem skládajícím se z jednotlivých 

osobností žáků. Kolektiv třídy má určitou vnitřní strukturu, existují zde určité formální 

vztahy, které jsou ustanoveny oficiálně, ale také neformální vztahy, které vznikají 

spontánně a dobrovolně na základě společné práce ve škole, na základě společných zájmů 

i 



a také sympatií či antipatií mezi členy třídního kolektivu. Utváření optimálního 

sociálního klimatu je základní úlohou učitele3). Žáci jsou aktivní nebo pasivní účastníci 

utváření sociálního klimatu třídy, jsou sociálním klimatem třídy ovlivňováni, ale také oni 

sami jej svým chováním utvářejí a formují. Sociální klima poskytuje žákovi podněty pro 

rozvoj rozumových schopností, rovněž pro rozvoj sociálních dovedností, podílí se na jeho 

emocionálním a psychickém vývoji a na celkovém formování osobnosti žáka. Sociální 

klima školní třídy ovlivňuje také neprospívající skupiny žáků - nároky kladené na tyto 

žáky neodpovídají jejich intelektovým schopnostem a díky tomu může docházet ke 

vzniku konfliktů a negativistického chování. 

K tomu, aby učitel mohl pozitivně ovlivňovat sociální klima své třídy, musí umět 

objektivně analyzovat sociální klima ve třídě. Může využít různých diagnostických 

metod, o kterých bude pojednáno v dalších částech práce. 

2 .1 Mechanismy fungování třídního klimatu 

a) Komunikační a vyučovací postupy, které učitel používá 

Každý učitel uplatňuje v komunikaci se žáky svůj vlastní individuálně odlišný způsob 

komunikace. Podle toho existují dva základní typy komunikačního klimatu4): 

• komunikační klima suportivní (vstřícné, podpůrné) - účastníci komunikace se 

navzájem respektují, jasně a otevřeně vyjadřují mezi sebou své názory a pocity 

• komunikační klima defenzivní (obranné) - účastníci komunikace spolu soupeří, 

neposlouchají jeden druhého, nevyjadřují své názory a pocity 

Podle toho, jaký typ komunikace učitelé ve třídách navazují, lze rozlišovat učitele 

suportivního a učitele defenzivního. Suportivní učitel má ve třídě spokojenější žáky, 

motivované k vyšší aktivitě, má také menší absenci. Defenzivní učitel vede žáky k tomu, 

aby neriskovali, byli ve výuce pasivní, nahrává podvodům, podlézání ze strany žáků 

učiteli. 

b) Participace žáků ve vyučování 

Participace každého jednotlivého žáka ve vyučování je odlišná. Podle dosavadních 

výzkumů tuto skutečnost mohou způsobovat následující vlivy5): 

• vysoký počet žáků ve třídě 

• lokalizace žáků ve třídě (žáci v předních lavicích - vysoká participace, žáci 

v zadních lavicích - nízká participace) 
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• rozdílná preference učitelů k jednotlivým žákům 

• rozdílná komunikace mezi učiteli a žáky v závislosti na pohlaví pedagoga 

Výzkumy reálného vyučování ukázaly, že rozdíly v participaci žáků souvisí s odlišnými 

vyučovacími styly pedagogů6). 

c) Preferenční postoje učitelů k žákům 

Zvýrazněná zaměřenost učitele na určité žáky ve třídě, kteří se tak více než ostatní stávají 

předmětem učitelova zvýšeného zájmu, jsou nadhodnocováni nebo podhodnocováni, což 

ovlivňuje jejich výkony, vztahy ke škole a k učiteli, k sobě samotnému a tedy ovlivňuje 

také klima ve třídě. 

d) Klima školy 

Rozumíme takové podmínky pro učitele a žáky, aby se ve škole cítili dobře a bezpečně a 

kdy je škola schopna uspokojit životně důležité potřeby dítěte. 

Učitel by měl tedy vědět, jak klima ve třídě funguje a měl by brát v úvahu uvedené 

mechanismy, které toto fungování zajišťují. 

2. 2 Učitel 

Učitel nepůsobí na žáka pouze úrovní svých vědomostí, ale také na úrovni svých 

charakterových vlastností, citu, vůle, morálních a estetických vlastností. Právě tato 

„vnitřní" stránka vyučovacího procesu vyžaduje úzký aktivní vztah mezi učitelem a 

žákem, jako takový má rozhodující význam při výchově a vzdělávám. Učitel by měl být 

schopen porozumět dětem, znát jejich sociální a rodinné zázemí, měl by se umět snížit na 

jejich úroveň, při vhodných příležitostech by měl dětem vyprávět o své životní 

zkušenosti. Takovým přístupem buduje učitel významné atributy sociálního klimatu třídy 

- vstřícnost, férovost, vzájemnou důvěru. 

Vztah učitel-žák je vzájemný. Učitel předává žákovi vědomosti a usměrňuje celý 

jeho osobnostní vývoj. Zároveň žák působí na učitele tím, jak se vyvíjí jeho psychika. 

Správný vztah učitele a žáka se vytváří v několika liniích: institucionální, rodičovské, 

osobní, přátelské, individuální a skupinové. Vztah má správnou podobu tehdy, když se 

realizuje ve smyslu rovnováhy mezi svobodou a zodpovědností, právy a povinnostmi. 

Dojde-li k nesprávné rovnováze mezi těmito vzájemnými složkami, je vztah narušen. 
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Správný pedagogický vztah učitele k žákovi má význam nejen pro žáka samotného, ale 

také pro učitele ve smyslu jeho seberealizace (pedagogického vyžití)7). 

2. 2. 1 Autorita učitele 

Předpokladem úspěšné práce učitele ve třídě je jeho autorita. Existuje autorita 

osobní (přirozená, primární), autorita funkcionální (profesionální), autorita poziční 

(abstraktní, sekundární),8) V literatuře najdeme také autoritu formální, která vyplývá 

z pozic v sociální struktuře, v organizačním uspořádání a autoritu neformální - vyplývá 

z vlastností, talentu, vzdělání, kvalifikace, schopností, oblíbenosti93. Autoritu učitele 

můžeme chápat jako pedagogickou dovednost zachovat si ve třídě kázeň. Učitel má ve 

svých rukou nástroje, jejichž pomocí může předcházet vzniku nekázně 10). Jsou to: 

• důslednost (při dodržování pravidel chování žáků a práce ve výuce hned od 

začátku školního roku - tomu předchází tvorba těchto pravidel jako společná práce 

učitele a žáků) 

• láska (učitel má děti rád, naslouchá svým žákům, věnuje pozornost zdánlivě 

bezproblémovým žákům, snaží se hlouběji poznat rodinné zázemí žáků) 

• zajímavá výuka (efektivní hodiny, zajímavý obsah, poutavý výklad, adekvátní a 

pestré učební metody) 

• dobrá organizace výuky (učitel jako manažer třídy, volba vhodného uspořádání 

hodiny, zapojení všech žáků, udržování tempa hodiny) 

• sebevědomé vystupování (vyjádření učitelova statusu - učitel jedná jako ten, kdo 

má právo řídit a rozhodovat) 

• humor (učitel se dovede společně s žáky zasmát, umí si ze sebe udělat legraci, je 

vtipný a je s ním legrace) 

• spravedlnost (učitel nikomu nenadržuje, nikoho neprotěžuje, čitelně, účinně a 

spravedlivě řeší situace, které v průběhu hodiny nastanou) 

• asertivní chování 

• učitel je příkladem slušného chovám (svým vlastním chováním ukazuje, že je 

možno chovat se slušně, vstřícně, kultivovaně, mravně a ukázněně) 

• učitel chodí do školy slušně oblečený a upravený 
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2. 2. 2 Výchovné styly 

Podle toho jakým způsobem učitel uplatňuje svoji autoritu, můžeme rozlišit různé 
výchovné styly n ) : 

• Autoritativní, autokratický výchovný styl (autokratický učitel) - neustálá kontrola 

žákovy práce, udílení pokynů a rozkazů, určování kroků na cestě k výsledkům, 

omezování vlastní iniciativy, požadavek přísné disciplíny. Žáci za těchto 

podmínek spolupracují pouze formálně, jsou nesamostatní, čekají na pokyny 

učitele, klima třídy je silně negativní s prvky napětí a strachu. 

• Demokratický výchovný styl (demokratický učitel) - učitel si je vědom své 

výchovné kompetence a odpovědnosti, nevyžaduje však podřízenost a závislost na 

své osobě. Dává přednost samostatnosti žáka, logickému úsudku a dobrovolné 

spolupráci. Plánuje a rozhoduje s celou třídou, radí se s žáky, vítá diskusi a kritiku. 

Nachází se v roh poradce, vede děti k samostatnosti. Ve třídě jsou pravidla 

společného soužití i společné činnosti vytvářena společně. Tento typ učitele je 

silným pozitivním vzorem pro žáky, výrazně proniká do vnitřního života třídy, a 

proto silně ovlivňuje sociální klima třídy. 

• Liberální výchovný styl (liberální učitel)- ve svém působení na žáky je 

nerozhodný, žáky výrazně nepovzbuzuje ani nekritizuje, zasahuje pouze tehdy, je-

li to nezbytné. Žáci se neorientují v učivu, neplní povinnosti, nemají zájem o 

učení. Sociální klima ve třídě je neutrální, neobsahuje faktory stresující ani prvky 

podporující vlastní iniciativu a samostatnost žáků, žáci jsou nespokojení. 

• Byrokratický výchovný styl (učitel byrokratický) - učitel reprezentuje a prezentuje 

pravidla pro řízem života a činností, prosazuje je, nepřipouští přeformulování 

pravidel, vyžaduje držet se předpisů a plnit je. Potírá samostatnost a iniciativu 

žáků. Je lidsky chladný, nenabízí žákům osobní lidské kvality. 

• Antiautoritativní výchovný styl (antiautoritativní učitel) - nedůsledný ve výchově, 

výchovné zásahy chápe jako násilí na dětech. 

Učitel, vychovatel, ale také rodič by si měl z jednotlivých výchovných stylů vybrat 

pro sebe vhodné prvky a přístupy a vytvořit si styl vlastní. 
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2. 3 Žák 

2 .3 .1 Působení třídního klimatu na žáka 

Vstupem do školy se z dítěte stává žák. Od počátku je nucen podřizovat se chodu 

školy, třídy, svému učiteli, podávat výkon a být dobrým spolužákem. Ve třídě je 

individualitou a současně spoluprožívá a spoluvytváří sociální klima své třídy. 

Klima třídy působí na žáka ve dvojím smyslu 12): 

• ve smyslu osobním - škola ho zajímá více či méně, je školou chválen nebo školou 

trpí, je na školu apatický, pociťuje více či méně učitelovu pomoc, orientuje se na 

úkoly, cítí osobní integraci a nezávislost, prožívá soutěživost či obtížnost školní 

práce, zkoumá sebe i okolí 

• ve smyslu sociálně psychologickém - dítě jako žák se stává členem skupiny, podílí 

se na její činnosti, je více či méně otevřený v kontaktu se spolužáky, s učiteli, je 

uznávaný učitelem i spolužáky nebo naopak je odsouván do pozadí 

První zkušenosti v sociálním chovám získává dítě v rodině, kdy na sebe přebírá 

určité společenské povinnosti, kdy se začíná hodnotit podle stupně úspěšnosti a 

svědomitosti při jejich plnění. Vstupem do školy začíná na dítě působit i jiná autorita než 

rodiče a dítě se dostává do nové sociální skupiny, kterou je školní třída. Dítě si postupně 

uvědomuje určitou sounáležitost se školní třídou, citlivě reaguje na každé učitelovo 

hodnocení, zejména hodnocení vyjádřené známkou. To souvisí přímo s utvářením si 

vlastního sebevědomí i s podobou vztahu ke třídě. 

2. 3. 2 Osobnost žáka 

Osobnost žáka je charakterizována vysokou individualitou v oblasti osobnostních 

rysů, zájmů, dovedností, intelektu, návyků, schopností a dalších fyziologických 

předpokladů. Přesto i zde platí některé obecně platné jevy, předpoklady, očekávání ve 

vztahu k jeho chovám, jednání a prospěchu. Usuzujeme tak z vývojově psychologických 

souvislostí chování a věkových zvláštností dětí a mládeže13). 

V mladším školním věku ( 6 - 1 1 let) v oblasti tělesného vývoje dochází u dítěte 

k růstu do výšky, pokračuje proces osifikace, vyvíjí se trvalý chrup, zvyšuje se výkonnost 

orgánů (dozrává nervová soustava). Dítě mladšího školního věku má značnou potřebu 

pohybu, vyvíjí výraznou pohybovou aktivitu, má radost z pohybu. V oblasti duševního 

vývoje má pro rozumový vývoj velký vliv prostředí, zejména vyučování. Vnímám je 
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cílevědomější, soustavnější, přesnější, ačkoliv pozornost je ještě labilní s převahou 

bezděčné. Představy se stávají obecnějšími, mechanická paměť přechází v logickou, 

myšlení se stává konkrétnějším, rozšiřuje se slovní zásoba - pod vlivem prostředí školy a 

vyučování. V oblasti citového vývoje stále převažují kladné city, ze záporných citů je 

přítomen strach a obavy z trestu, zesměšnění. Dítě mladšího školního věku má ještě málo 

vyvinutý soucit, pocit solidarity (žalování prvňáčků). V oblasti volního jednání stále 

převažuje hodně impulzivní jednání, je však již zřetelný vývoj sebeovládání, má-li dobrý 

vztah k dospělým, ochotně se podřizuje požadavkům. Z hlediska sociálního chování si 

dítě buduje nové vztahy k učitelům, k vrstevníkům, ale také k rodičům, stává se více 

kritickým, více samostatným. Vztah k učiteli v tomto věkovém období je převážně 

pozitivní, učitelova autorita bývá často větší než autorita rodičů, žák oceňuje učitelovy 

vlastnosti a schopnosti. 

Ve středním školním věku (11 - 15 let) je pro tělesný vývoj typická 

nerovnoměrnost růstu, velké změny rychlosti, tělesná neohrabanost, dochází 

k pohlavnímu dozrávám, mění se činnost endokrinních žláz. Dočasně se zhoršuje 

nervosvalová koordinace, vzrůstá fyzická výkonnost, ale i snadná unavitelnost organismu. 

V oblasti duševního vývoje se zpřesňuje vnímání, také pozornost je stálejší, paměť 

logická, trvalejší a pohotovější, myšlení se stává logičtějším, kritičtějším. V tomto 

věkovém období se zdokonaluje reprodukční fantazie a rozvíjí se tvůrčí fantazie. Je patrná 

větší slovní zásoba, dítě mluví hlasitěji. V oblasti citového vývoje se objevuje větší 

rozmanitost citů, ale kolísavé sebeovládání. Dítě je schopno vlastního hodnocení dobra a 

zla (mravní city), zvyšuje se jeho zvídavost, hlavně v zájmových činnostech (intelektuální 

city), je schopno vnímat krásu (estetické city). Pro oblast volního jednání jsou příznačné 

velké kvalitativní změny, dítě je více uvědomělé, rozhodnější, cílevědomější, je schopné 

stanovit si vzdálenější cíle, motivy jeho jednání jsou rozmanitější, dokáže se lépe ovládat, 

je vytrvalejší při překonávání překážek. V sociálním vývoji dochází k významným 

změnám: dítě-žák si stále více začíná uvědomovat sounáležitost se školní skupinou, roste 

jeho solidarita. Citlivě reaguje na to, jak jej učitel i spolužáci hodnotí v porovnání 

s ostatními žáky. Svůj vztah k učiteli i k ostatním si začíná utvářet z hlediska postavení, 

jaké ve školní skupině zaujímá. Zejména si všímá učitelova chování vůči ostatním, touží 

po pochvale, vadí mu neúspěch, velmi citlivě prožívá trest a to, jak je s ním zacházeno. 

Ve vztahu k učiteli se začínají objevovat kritické připomínky, učitel již není 

bezvýhradnou autoritou jako dříve. Žákovy sympatie a kladný vztah si získává takový 
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učitel, který ve třídě (škole) vytváří příjemné, radostné prostředí a vyžaduje přiměřenou 

míru povinností. 

Učitelé, vychovatelé, rodiče by si měli dobře uvědomit vývojové souvislosti 

chování dětí. Mohou tak lépe porozumět chování dětí a mládeže a vyvarovat se 

zbytečných chyb při jejich výchově. Zejména učitelé, kteří nejsou poučeni o psychologii 

dítěte si mohou přirozené „neukázněné" chování žáků vysvětlovat jako zlomyslnost ze 

strany dětí, jako cílený útok na svoji osobu, a v důsledku toho mohou reagovat 

neadekvátně. Zkušení a v psychologii dítěte poučení učitelé naopak dokáží rozlišit, kdy je 

určitý projev chování žáků na daném stupni jejich vývoje normální a „zdravý" a kdy už se 

jedná o vážnější záležitost, která je mimo hranice dětské přirozenosti. 

2. 3. 3 Význam sociálních potřeb žáka pro utváření sociálního klimatu školní třídy 

„Obecně lze sociální potřeby charakterizovat jako síly, které aktivizují chování 

jedince, směřují k ostatním lidským jedincům a podněcují kooperativní, interpersonální, 

skupinové a sociální vazby. Utvářejí se a rozvíjejí se v rámci sociálních vztahů 

mechanismem interiorizace (zvnitřftování) skupinových a společenských norem a 

exteriorizací (realizací vně) individuálních záměrů" 14). 

Z hlediska uspokojování sociálních potřeb žáka sehrává významnou úlohu na 

počátku školní docházky učitel, který má v tomto důležitém období školního života dítěte 

schopnost a možnost uspokojovat velkou část žákových potřeb. Postupně však začíná 

uspokojovat sociální potřeby žáka školní třída, postupně se utváří typická atmosféra, v níž 

převládají buď prvky kooperativní nebo soutěživé, vztahy ve třídě jsou buď přátelské 

nebo rivalské a jsou uspokojovány takové sociální potřeby15), jako: 

• potřeba pozitivního vztahu - obecně jde o hledání kvalitních vztahů, mezilidské 

shody, přátelské a nekonfliktní atmosféry. Toto hledání je uspokojováno pocitem 

sounáležitosti, začleněním se mezi ostatní a ve školním prostředí se projevuje 

pozitivními vztahy ke spolužákům i k učiteli. 

• potřeba prestiže - jde o snahu dosáhnout vysokého sociálního hodnocení, často 

bývá spojována s potřebou převahy nad ostatními, snahou být v centru pozornosti. 

Žáci se silně vyvinutou potřebou prestiže se snaží vyniknout v prospěchu 

i v dalších školních a mimoškolních činnostech. Je-li jejich chovám podporováno, 

projevuje se v nich často nadměrná soutěživost a rivalita vůči spolužákům. 
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Pro žáky, kteří mají silně vyvinutou potřebu pozitivních vztahů (dosažení dobrého 

výkonu je pro ně prostředkem k uspokojení sociálních potřeb týkajících se vztahů mezi 

lidmi), bývá školní výkon prostředkem k dosažení, či udržení si přízně učitele, rodičů, 

spolužáků. U žáků s převažující potřebou prestiže je výkon prostředkem k získání a 

udržení vysokého sociálního statusu. Učitel svým přístupem k žákům ovlivňuje sociální 

klima třídy, které je buď příznivé pro uspokojování potřeby pozitivních vztahů nebo 

potřeby prestiže - učitel tedy může pozitivně nebo negativně ovlivňovat skutečný výkon 

žáků a motivaci k učební činnosti. 

Atmosféra soutěživosti může někdy působit negativně, a to zejména u slabších 

žáků, kteří si nevěří a ví předem, že nemohou uspět, může dojít k ještě většímu snížení 

jejich sebevědomí. Také pro žáky, kteří snadno dosahují cíle, má atmosféra soutěživosti 

nízkou pobídkovou hodnotu. Naopak pozitivně působí atmosféra soutěživosti v případech, 

kdy mají všichni žáci pocit možnosti dosažení úspěchu a jsou k tomu motivovaní, pokud 

jsou vhodně voleny soutěžní aktivity tak, aby všichni žáci mohli být příležitostně úspěšní 

a konečně, je-li možnost dosáhnout toho, aby žáci pracovali úspěšně a byli pozitivně 

motivovaní, než aby se vytvářela atmosféra napětí při porovnávání jejich výkonů. 

Učitel by tedy měl vždy zvážit a respektovat celkovou situaci ve třídě vzhledem 

k sociální motivaci žáků, měl by znát individuální charakteristiky jednotlivých žáků a 

respektovat jejich individuální zaměření, měl by také vhodně kombinovat jednotlivé 

prvky soutěživosti. 

Aktuálními se v souvislosti se zaměřením na výkon žáka stávají ještě další 

potřeby: potřeba vyhnutí se neúspěchu a potřeba úspěšného výkonu. Obě také úzce 

souvisejí se sociální motivací. Pro žáky, u nichž převažují jedna z uvedených potřeb, je 

silným motivačním činitelem úspěch. Stává se však, že žáci s převažující potřebou 

vyhnout se neúspěchu si příliš nedůvěřují, tím se sami zbavují možnosti dosažení úspěchu 

a také veškerá učební činnost pro ně získává negativní význam. Učitel by se měl v práci 

s těmito žáky zaměřit zejména na upevňování potřeby dosažení úspěšného výkonu 

v souladu s jejich osobnostními vlastnostmi, protože tito žáci výrazně ovlivňují sociální 

klima školní třídy. Pokud se učiteli podaří postupně u nich vytvořit pocit vlastní hodnoty, 

zmíněná potřeba vyhnout se neúspěchu u těchto žáků mizí16). 
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2. 4 Vliv hodnocení školního výkonu žáka učitelem na sociální klima 

školní třídy 

Hodnocení žáka ve škole ovlivňuje vzájemný vztah mezi učitelem a žákem. 

Přitom toto hodnocení nelze omezovat pouze na klasifikaci - hodnocení kvantitativní, ale i 

na hodnocení slovní - tj. kvalitativní. Klasifikace má významnou úlohu v hodnocení 

školní efektivnosti, má vliv na sebevědomí a sebehodnocení žáka, což významně 

ovlivňuje sociální klima školní třídy. Uplatnění slovního hodnocení je významně při 

hodnocení žáků se slabým prospěchem, se specifickými vývojovými poruchami učení a 

chování. Snížení nebo zvýšení sebevědomí ovlivňuje výkonnost žáka a usměrňuje jeho 

aspirační úroveň. S úrovní prožívání vlastního hodnocení žáka souvisí i úroveň 

vzájemného vztahu mezi učitelem a žákem a vztahy mezi spolužáky. 

Hodnocení školního výkonu žáka pomáhá upřesnit také vnitřní diferenciaci školní 

třídy a usnadňuje učiteli individuální přístup, umožňuje získat dokonalejší informace o 

žákovi a vede k jeho pozitivnější motivaci. 

Existuje řada jevů, které mohou negativně ovlivnit hodnocení a výkon žáka. Patří 

mezi ně např.: učební programy, které nejsou sestavovány s ohledem na celkovou zralost 

žáka (věková přiměřenost), žákovi nevyhovuje tempo práce ve výuce (jeho osobní tempo 

je buď pomalejší nebo rychlejší), tvořivé projevy žáka jsou učitelem zanedbávány nebo 

potlačovány a jsou hodnoceny jako nežádoucí, žák je klasifikován a negativně hodnocen 

veřejně (před spolužáky, před jejich rodiči), používání neefektivních učebních metod 

žákem nebo jeho nedostatek dovednosti samostatně se učit. Patří sem také zanedbávání 

střídavých pracovních činností, odpočinku, relaxace ve školním režimu žáka, zdravotně 

nevhodné podmínky ke školní práci v budově školy, v učebnách, dílnách, laboratořích, 

v tělocvičně. Významný je také aktuální psychický stav hodnotitele žáka (učitele),7). 

Obecně lze činitele, které ovlivňují školní výkon a tedy i hodnocení žáka, dělit na: 

• objektivní psychologické činitele (úroveň schopností, popř. talentu v příslušné 

oblasti, paměťové schopnosti, schopnosti učit se, pochopení látky apod.), 

• pedagogické činitele (úroveň vědomostí, celkový poznatkový rozhled, 

pedagogický takt učitele apod.), 

• objektivní podmínky výkonu (zdravotní stav, množství času věnovaného na učení 

se, přiměřené osvětlení, vliv prostředí - hluk, prašnost apod.), 

• subjektivní psychologické podmínky (aktuální duševní stav žáka, jeho motivace, 

vztah k předmětu, sociální klima třídy, očekávání učitele apod.)18). 
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2. 5 Vliv školní neúspěšnosti žáků na sociální klima školní třídy 

Jde o tzv. „neprospívající žáky", jejichž přítomnost v každém třídním kolektivu 

výrazně ovlivňuje sociální klima třídy. Učitel zpravidla za neprospívajícího žáka pokládá 

takového žáka, který z jednoho nebo více předmětů soustavně nedosahuje určitých 

výsledků předepsaných učebními osnovami a klasifikačním řádem. Takto se projevující 

žák obvykle v průběhu základní školní docházky nedosáhne výrazného zlepšení 

v prospěchu a nemění se ani jeho chování. Projevuje se velký vliv úrovně jeho 

sebevědomí, které je v důsledku opakování neúspěchu velmi nízké a žák je trvale 

negativně výkonově motivován. Jeho postoj k učení je negativní, předem vzdává naději 

na úspěch, nevhodným chováním se snaží na sebe upoutat pozornost učitele i spolužáků, 

obecně je jeho chování zatvrzelé a často přechází v agresivní. Mezi spolužáky je 

neoblíbený a velmi často je nesympatický i učiteli. V mnoha případech jde o poruchu 

učení, která může zasahovat i do oblasti intelektové. Je nutné ji odborně diagnostikovat a 

žákovi věnovat individuální péči. 

V odborné literatuře najdeme dělení příčin neprospěchu do dvou kategorií'9): 

příčiny neprospěchu podmíněné společensky (nedostatečné výchovné vlivy zejména 

rodinného prostředí) nebo dané osobností žáka (organické vady). Příčinami neprospěchu 

dané osobností žáka mohou být: 

• onemocnění, poranění nebo otřes mozku, které může vést ke snížení rozumové 

činnosti dítěte a v důsledku toho ke špatnému prospěchu (trvale) 

• drobné poranění mozkové kůry, které se u některých žáků projevuje jako afázie 

nebo dyslexie - lze překonávat užitím speciálních vyučovacích metod 

• poruchy motoriky - doporučováno užití speciálních vyučovacích metod 

• projevy lehké mozkové dysfunkce vzniklé při porodu 

• příznaky dětské neurózy projevující se přecitlivělostí, neklidem, úzkostlivostí, 

bojácností, bolestmi hlavy, apod. 

V důsledku uvedených příčin má žák většinou negativní postoj k učení. Potíže lze 

překonávat či alespoň snižovat užitím speciálních pedagogických metod, individuálním 

přístupem učitele a vytvořením ve třídě takového prostředí, kde se žák cítí bezpečně, kde 

převládá pozitivní atmosféra a požadavky na žáka jsou pečlivě váženy a realizovány 

s pozvolnou náročností. 
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Neprospěch je třeba chápat jako jev dynamický, který lze vhodnými prostředky 

ovlivňovat nebo změnit. Jeho příčiny mohou být vnější, vnitřní, primární nebo 

sekundární, dlouhodobé nebo krátkodobé. Proto by se při posuzování neprospívání žáka 

nemělo postupovat stereotypně. Učitel by se neměl spokojit pouze s diagnózou, ale měl 

by hledat příčiny tohoto stavu žáka a snažit se o jejich odstranění. Pouze tak lze umožnit 

pozitivní rozvoj žákovy osobnosti a ovlivnit sociální klima třídy v pozitivním slova 

smyslu. 

Pozitivních výsledků u žáků neprospívajících lze dosáhnout při dodržení 

následujících zásad 20): 

1. Zjištění příčiny neprospěchu žáka. 

2. Probuzení zájmu o učení - zadávání zpočátku snadných úkolů s postupnou 

náročností. Je nutné povzbuzovat žáka při učení, vzbuzovat vněm pocit 

uspokojení při správném vyřešení úkolů. 

3. Při osvojování si složitějších dovedností je nutné je rozdělit do dílčích kroků, 

které si žák osvojuje postupně ve správném sledu. 

4. Při osvojování si určitých dovedností u neprospívajícího žáka je nutné častěji 

začleňovat přestávky, klást důraz na opakování a postupně i na rychlost výkonu. 

5. U mladších žáků je vhodné, aby žák slovy komentoval činnost, kterou si osvojuje. 

6. Pozitivní vliv na učení mají vztahy mezi žákem a učitelem založené na vzájemné 

náklonnosti, důvěře a úctě. 

7. Učitel by se měl snažit o prožitkové učení žáků - používat obrazy, kresby, 

modelové situace. 

8. Žáci by měli být vedeni ke společnému sdílení zážitků z výuky, k neformálním 

diskusím, měli by mít možnost výměny myšlenek a zkušeností. 

2. 5 .1 Motivační činitelé školní neúspěšnosti žáků 

Ve vztahu k prospěchu či neprospěchu žáka a tedy i k ovlivnění sociálního klimatu 

školní třídy mají vliv i další činitelé. Jedním z nich je nevhodně navozená motivace žáků. 

Motivace může sehrát pozitivní roli otevírající cestu k úspěchu žáka, ale může být také 

hlavním faktorem neúspěchu, selhání žáka. Jedná se o nadměrnou motivaci20 

(přemotivace žáka - žák je nadměrně motivován z rodiny a současně na něho motivačně 

působí učitel, v žákovi je tak podněcována přehnaná ctižádostivost), konflikty mezi 

motivy22) (např. dochází ke vzniku vnitřního konfliktu dítěte mezi rolí žáka a jeho 
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mezilidskými vztahy ve třídě, obecně jde o vnitřní motivační konflikty, které jsou 

způsobeny současným působením dvou nebo několika neslučitelných potřeb, žák se musí 

rozhodovat mezi několika možnými alternativami) a frustraci. 

Ve školním prostředí působí na žáka kromě pozitivních podnětů k motivaci také 

vlivy, které mají na žáka frustrující účinek. Jde o takové události, které v žákovi navozují 

více či méně intenzivní pocity nelibosti, strádání, úzkosti a nejistoty tím, že mu blokují 

možnost uspokojení některé z aktuálních potřeb. Frustrace vede k neúspěchu, ke snížení 

učebního výkonu i dalším záporným jevům. Působí-li dlouhodobě, vytváří negativní 

postoje žáka ke škole vůbec. Zdrojem frustrace žáka, tzv. frustrujícími mechanismy,23) 

mohou být: rodinné prostředí (žák je za školní neúspěch trestán), nevhodné hodnocení 

žáka učitelem (podceňování předpokladů žáka k úspěšnosti, zavrhování předem), 

nerespektování individuálních předpokladů žáka k výkonu (učitel klade na žáka buď příliš 

vysoké nebo velmi nízké požadavky, nevyhovující tempo školní práce), pocit 

méněcennosti žáka (žák je zesměšňován, ponižován učitelem, spolužáky), nedostatek 

pozitivních sociálních vztahů (jednostranné nadržování žákovi učitelem nebo 

jednostranné vyjadřování negativního vztahu k žákovi, neoblíbenost žáka v kolektivu), 

nenaplnění žákovy potřeby poznání vede k oslabení motivace k některému předmětu 

(nedostatečným využitím žákových možností, schopností, aktivity, ale také špatným 

způsobem předávání znalostí a dovedností učitelem). Dlouhodobá a opakující se frustrace 

žáka vede k vytváření vnitřní nespokojenosti a napětí a k vytváření obranných reakcí, 

které jsou dvojího druhu: útočné (zaměřené proti frustrujícím podmínkám) a únikové 

(odvádějí z frustrující situace). Žák reaguje na frustraci různými projevy a reakcemi. 

Nejčastějším projevem je agrese24), a to fyzická, zjevná, slovní, zaměřená vůči jedné 

osobě nebo širšímu celku. Nezřídka může být reakcí na frustraci i autoagrese, kdy jedinec 

poškozuje sám sebe. Žák velmi často reaguje agresivitou zejména při opakovaném 

školním neúspěchu. V tomto případě je za frustrujícího činitele považován učitel. Pokud 

učitel reaguje také agresivitou, křikem, tresty, potom upevňuje v žákovi agresivní návyky 

a fixuje jeho negativní postoj k určitému předmětu i učiteli. Frustrační mechanismy a 

reakce na frustraci mají jednoznačně negativní vliv na školní výkon a chování žáků ve 

škole a významně se podílejí na utváření sociálního klimatu školní třídy. 

Jedním z dalších činitelů výrazně ovlivňujících motivační sféru žáka a tím i 

sociální klima třídy, je nuda. „Nuda je jedním z prožitků žáka, který' mnohdy určuje 

celkový emotivní zážitek žáka ze školy a přispívá k jeho negativnímu hodnocení. Neboť 

nuda je především výsledkem frustrace poznávacích potřeb, dá se očekávat, že nudit se 
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budou zejména ti žáci, jejichž schopnosti převyšují požadavky školy, a proto nejsou při 

vyučování vytíženi. Ve skutečnosti jsou však nudícími se žáky jak žáci výborní, tak 

průměrní, i ti se špatným prospěchem, neboť je prokázáno, že prožitek nudy nezávisí na 

množství podnětů, které na žáka působí, ale na tom, jakou mají tyto podněty incentivní 

hodnotu ve vztahu k poznávacím potřebám žáka.25)" Nuda ve vyučování vede k nízkým 

výkonům žáka, a tím také ke školní neúspěšnosti. Mezi nejdůležitější činitele, kteří se 

spolupodílejí na vytváření nudy ve škole, lze považovat: 

• sociální klima školní třídy s převažujícími prvky lhostejnosti, nezájmu, 

nedostatečné motivace 

• rodiče, zejména ty, kteří nemají zájem o školní výsledky dítěte a o spolupráci 

s učitelem 

• celkovou sociální a kulturní úroveň rodiny 

Z uvedeného vyplývá, že má-li se učitel vyhnout negativnímu působení výše 

jmenovaných vlivů, které ve školním a třídním prostředí působí, musí znát celkový vývoj 

žákovy osobnosti, úroveň jeho schopností a vědomostí, aby si mohl všímat zvláštností 

v jeho chování. 

2. 6 Vliv odměn a trestů na sociální klima školní třídy 

To platí i v případě odměn a trestů, které jsou dalšími významnými činiteli, 

ovlivňujícími sociální klima školní třídy. Odměna a trest, resp. pochvala a pokárání mají 

motivační vliv jak na chování žáka, tak na jeho výkon. Pochvala je zvláště důležitá a 

efektivní pro málo výkonné a úzkostné žáky, stále je nedoceněn její význam u žáků 

s poruchami chování a poruchami učení. Pochvala má však i negativní účinky, a to 

v případě neadekvátního chválení, a to jak z hlediska frekvence, tak z hlediska intenzity -

může vzniknout návyk 11a pochvalu (žák usiluje o pochvalu bez ohledu na způsob jejího 

dosažení, cílem je dosáhnout maximální pochvaly při minimálním vynaložení energie) 

nebo zpochybnění vlastních schopností (časté pochvaly za výkon při snadných úkolech). 

Trest by měl zabránit žákovi v opakovaném nežádoucím chování. Na každého žáka 

působí trest jiným způsobem. Téma trestů je předmětem mnoha diskusí, jisté však je, že 

pokud je žák ve škole trestán, je nutno dodržovat určité zásady: 

• žák by měl znát stanovená kritéria, za co může být trestán 

• důslednost při trestání přestupků 

• trest musí být úměrný míře nevhodného chování 
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• vhodná forma trestu - zákazy, metoda přirozených následků. Za zcela nevhodné 

jsou považovány fyzické tresty a trestání prací. 

O odměnách a trestech je vždy nutné uvažovat nejen ve vztahu k výkonu žáka, ale i 

v širších výchovných souvislostech. Učitel by měl mít na zřeteli, že odměny a tresty 

mohou negativně ovlivňovat celou osobnost žáka i sociální klima třídy. 

Poznámky ke 2. kapitole: 
1) PRŮCHA, J. Moderní pedagogika, s.343. 
2) KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele, s.99. 

3) VYKOPALOVÁ, H. Sociální klima školní třídy a možnosti jeho ovlivňování, s. 6. 

4) LAŠEK, J. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy, s. 156. 

5) PRŮCHA, J. Moderní pedagogika, s. 346. 

6 )Tamtéž. 

7) VYKOPALOVÁ, H. Sociální klima školní třídy... op. cit, s. 8. 

8) PODLAHOVÁ, H. První kroky učitele, s. 89. 

9) KALOUS, Z., OBST, O. A KOL. Školní didaktika, s. 13. 
10) BENDL, S. Ukázněná třída, s. 244 - 245. 

11) VYKOPALOVÁ, H. Sociální klima školní třídy... op. cit., s. 10, PODLAHOVÁ, L. První kroky .... op. 

cit., s. 244 - 245. 

12)VYKOPALOVÁ, H. Sociální klima školní třídy... op. cit., s. 3-4. 

13) BENDL, S. Ukázněná třída, s. 131 - 151. 

14) VYKOPALOVÁ, H. Sociální klima školní třídy... op. cit., s. 16. 

15) Tamtéž, s.. 17-18. 
16) Tamtéž, s. 20. 
17) HAVLÍNOVÁ, M. Školství a zdravý vývoj žáka, s. 170. 

18) VYKOPALOVÁ, Sociální klima školní třídy... op. cit., s. 24. 

19) Tamtéž, s.32. 
20) Tamtéž, s.36. 
2)1 HAVLÍNOVÁ, M. Školství a zdravý vývoj žáka, s. 172. 

22) Tamtéž. 

23) VYKOPALOVÁ, H. Sociální klima školní třídy... op. cit., s. 37. 

24) Tamtéž, s.39. 
25) Tamtéž, s. 43. 
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3. Diagnostika sociálního klimatu školní třídy 

Základním předpokladem pro vytváření žádoucího sociálního klimatu ve třídě je 

nutnost toto klima diagnostikovat. Na základě výsledků diagnostiky lze uvažovat o 

vhodných změnách a opatřeních, která povedou k utváření optimálního sociálního klimatu 

ve sledovaném třídním kolektivu žáků. 

V posledních zhruba 30 letech se objevila řada metod zkoumajících klima třídy, 

zaměřených především na žáky a studenty. Používané metody jsou velmi efektivní, velmi 

rychle přinášejí řadu podstatných informací a poskytují odpověď zejména na tyto 

otázky13: 

• Co j sou determinanty klimatu a j ak působí na žáky a j ej ich učení? 

• Vnímají učitelé a žáci klima ve třídě podobně? 

• Mohou učitelé klima třídy zjistit, zkoumat a měnit? 

• Mohou organizační změny výuky ovlivnit klima třídy? 

Všechny získané informace mají pro učitele velký význam. Nejen, že mu poskytují 

zpětnou vazbu o jeho motivačním působení na žáky, ale může cíleně zasahovat do 

klimatu třídy. Tyto zásahy by měly být adresné, citlivé, systematické a dlouhodobé. 

3 . 1 Současné přístupy ke zkoumání klimatu třídy 

Existuje řada přístupů ke studiu sociálního klimatu třídy. V přehledové studii 

doc. J. Mareše k dotazníku Sociální klima školní třídy nacházíme výstižný přehled a 

charakteristiky nejčastějších přístupů: sociometrického, organizačně-sociologického, 

interakčního, pedagogicko-psychologického, školně-etnografického, vývojově 

psychologického, sociálně-psychologického a environmentalistického. Jednotlivé přístupy 

se od sebe liší užitím diagnostické metody, stanovením objektu studia, cílem zkoumání a 

určením nezávisle a závisle proměnných23. Ráda bych se zastavila u dvou z nich, které 

jsou v našich podmínkách nejvíce aplikovány: 

• Sociálně-psychologický a environmentalistický přístup. 

Patří mezi nejrozšířenějšL Objektem studia je školní třída chápaná jako prostředí pro 

učení, žáci konkrétní třídy a všichni vyučující, kteří v této třídě působí. Cílem šetření je 

kvalita klimatu, jeho strukturní složky, aktuální podoba klimatu i podoba preferovaná 
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(tj. taková, kterou by si aktéři přáli). Diagnostickou metodou jsou posuzovací škály, které 

vyplňují žáci i učitelé. Zachytit lze jejich vidění klimatu, postoje, subjektivně zabarvené 

názory i očekávání. Nezávisle proměnnými jsou vzájemné vztahy mezi aktéry, možnost 

osobního rozvoje, udržování i změny daného systému. Závisle proměnné obvykle tvoří: 

školní výkonnost třídy jako celku i jednotlivých žáků, postoje žáků k učení atd. 

Představiteli tohoto přístupu jsou např. E. J. Trickett a R. M. Moos, J. B. Fraser aj. 

• Sociometrický přístup. 

Jde o využití sociometrie ke zmapování situace ve skupině, jejíž členové se vzájemně 

dobře znají. Objektem studia je měření sociálních vztahů uvnitř školní třídy, objektem 

není současně učitel. Diagnostickou metodou je např. sociometricko-ratingový dotazník 

(SORAD). Nezávisle proměnnou bývá soudržnost třídy, sympatie mezi žáky ve třídě a 

vliv žáků ve třídě. Závisle proměnnou bývá školní úspěšnost žáků, školní výkonnost 

jednotlivců i třídy jako celku, chování žáků i chování celé třídy. Představiteli tohoto 

přístupu u nás jsou např. VI. Hrabal, st., M. Chráska. 

V našich domácích poměrech je diagnostice klimatu školní třídy věnovaná značná 

pozornost zhruba od 90. let 20. století. Ale již v období předcházejícím se vyskytovaly 

stati či výzkumné zprávy v odborných časopisech, které se zabývaly výsledky šetření 

sociálních klimat školních tříd, zaměřených např. na celkovou atmosféru ve vyučování 

nebo na komunikaci učitelů s žáky3). Bylo to dáno tím, že v našem školství převažovaly 

snahy o výkonnost a rychlý postup v učení, založené na ustáleném modelu vyučovací 

hodiny, na předávání hotových poznatků, na vynucené kázni, na vzájemné soutěži na úkor 

druhých. Postavení učitele bylo dominantní, nebyla přípustná diskuse žáků, žáci neměli 

prostor, aby mohli vyjádřit své názory či dokonce návrhy, které by vyučující mohl vzít 

v úvahu. Teprve se změnou vzdělávacího kurikula a s celkovou vnitřní proměnou školy 

nastupuje požadavek změny klimatu ve třídách i ve škole. V současných výzkumech stále 

převažuje zkoumání klimatu školních tříd, zřídka je předmětem zájmu klima učitelského 

sboru, případně klima celé školy. Klima je diagnostikováno na různých stupních škol, na 

různých typech škol, ve standardních školách i ve školách alternativních 4). K výzkumům 

jsou užívány dotazníky, které vznikly v západních zemích, byly přeloženy do češtiny a 

některé byly také přizpůsobeny prostředí českého školství. Mezi dotazníky, které dnes 

mají učitelé i psychologové k dispozici, patří: 

• Naše třída (původní australská podoba My Class Inventory - MCI, formy AJ P, 

autoři - J. B. Fraser, D. L. Fischer, Austrálie 1986, do češtiny přeložil J. Lašek, 
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1988) - možno použít ve třídách 3 . - 6 . ročníku ZŠ. O využití dotazníku bude 

pojednáno podrobněji v další části práce. 

Dotazník sociálního klimatu školní třídy (Classroom Enviroment Scale - CES 

formy A/P), autoři - E. J. Trickkett, R. H. Moos, USA 1973 a B. J. Fraser, 

Austrálie 1982, do češtiny přeložili a upravili J. Lašek a J. Mareš 1988) - k použití 

na 2. stupni ZŠ. O dotazníku bude pojednáno podrobněji v další části práce. 

Sociometricko-ratingový dotazník V. Hrabala, st. (SORAD, standardizovaný 

dotazník, poprvé vyšel v r. 1979, nová standardizace dotazníku vyšla v r. 2005 ). 

O využití dotazníku bude pojednáno podrobněji v další části práce. 

Dotazník vztahů B3 (autoři - dr. R. Braun a o. s. Audendo Praha) - dotazníková 

technika pro zjišťování vztahů ve třídě, použitelná od 4. třídy ZŠ po maturující 

rocn íkySŠ. 

Dotazník vztahů B4 (autoři - dr. R. Braun a o. s. Audendo Praha) - dotazníková 

technika pro zjišťování vztahů ve třídě, použitelná ve 2. a 3. třídě ZŠ a ve všech 

ročnících bývalých zvláštních škol (dnes základní školy). 

Dotazník D-l (autoři - N. Martincová, P. Doležel, 2001) - poměrně nová technika 

na zkoumám struktury a dynamiky třídy, určeno pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, 

Dotazník o komunikačním klimatu (Communication Climate Questionnaire -

CCQ, autor - L. B. Rosenfeld, 1983, USA, přeložil J. Lašek, 1994) - pomocí 

dotazníku lze zkoumat, kteiý typ komunikačního klimatu vytváří konkrétní učitel 

(suportivní, defenzivní, nevyhraněné). Dotazník lze využít v 7. - 9. ročníku ZŠ a 

ve všech ročnících středních škol. 

Dotazník KLÍT (autor J. Lašek) - metoda postihující tři prvky klimatu školní 

třídy: suportivní klima - žáci popisují vztahy ve třídě a mezi spolužáky, míru 

kooperace a soudržnosti; motivaci k negativnímu školnímu výkonu; sebeprosazení 

- tendence k individualizaci výkonu žáka, spoléhání sama na sebe, nižší míra 

kooperace. Určeno pro 2. stupeň ZŠ. 

Dotazník pro průzkum školního klimatu (autorka J. Stará) - dotazník určený pro 

učitele, žáky i rodiče, není specifikován ročník a typ školy. Otázky jsou rozděleny 

do následujících okruhů: prostředí pro učení, vlastní učení, spolupráce s rodiči, 

prevence sociálně patologických jevů, respektování různosti, podpora učitelů. 
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Dotazníkové neboli testové metody lze spolehlivě využít také pro diagnostiku výskytu 

společensky nežádoucích jevů. Například pro odhalování šikany v třídních kolektivech 

bývá aplikován SORAD v kombinaci s dotazníkem specifických sociálních rolí (DSSR, 

autor M. Kolář) a rovněž depistážní dotazníky šikanování 5). V uvedeném případě se 

kromě testové diagnostiky uplatňuje také diagnostika dynamická, při níž jde o realizaci 

různých skupinových technik, nesoutěživých aktivit napomáhajících k identifikaci šikany 

v kolektivu a diagnostika prostřednictvím kresebných metod. Rovněž při podezření na 

zneužívání návykových látek lze aplikovat dotazníkové metody. Z uvedeného přehledu 

dostupných dotazníkových metod, kteiý jistě není úplný, vyplývá, že většina je určena pro 

žáky 2. stupně ZŠ. Učitel na 1. stupni je nucen vytvářet dotazníky vlastní, či přizpůsobit 

některý z dotazníků pro 2. stupeň dětem mladším. Zájemce o diagnostické materiály si je 

může obstarat několikerým způsobem: napsat si o něj na Institut pedagogicko-

psychologického poradenství ČR 6) nebo na adresu o. s. Audendo 7). Obě instituce také 

realizují školení pedagogů v aplikacích svých autorských dotazníků. Dotazníky lze získat 

také z různých publikací, některé již vyšly v příloze časopisu Prevence 8) nebo v publikaci 

nakladatelství Raabe 9), která vychází pravidelně a vytváří baterii materiálů pro 

pedagogickou a psychologickou diagnostiku žáků na ZŠ. Existuje také možnost provést 

diagnostické šetření ve třídě pomocí on-line testu.10) V neposlední řadě každá regionální 

pedagogicko-psychologická poradna má k dispozici diagnostické materiály pro měření 

klimatu školní třídy, které prostřednictvím školních metodiků prevence distribuuje do 

škol. 

3 .1 .1 Dotazník Naše třída (MCI) 

Hodnotící dotazník Naše třída (MCI) patří mezi nejrozšířenější nástroj pro měření 

třídního klimatu v českých školách. Uplatňuje sociálně-psychologický a 

environmentalistický přístup k měření třídního klimatu. Zásluhou J. Laška byl přeložen 

z angličtiny do češtiny a upraven na poměry českého školství. Dotazník vyšetřuje klima 

ve třídách 3. - 6. ročníku základní školy. Má dvě formy: aktuální, zjišťující současné 

klima třídy a preferované, zjišťující přání žáků vztahující se ke klimatu jejich třídy. Autor 

české verze společně sJ . Marešem dotazník vyzkoušeli na populaci českých žáků, 

výsledky a hodnocení posléze publikovalin). 

Dotazník je sestaven z 25 výroků, ke kteiým žáci sdělují písemně svá stanoviska -

souhlas nebo nesouhlas. Tyto různé výroky reprezentují pět charakteristik (proměnných), 

jež se pro měření klimatu v určité třídě kvantitativně vyhodnocují. Jsou to: 



• Spokojenost ve třídě (jde o vztah žáků k vlastní třídě, míru spokojenosti a 

pohody) - otázky č. 1, 6,11,16, 21 

• Třenice ve třídě (zjišťují se komplikované interpersonální vztahy mezi žáky) -

otázky ě. 2, 7,12,17,22 

• Soutěživost ve třídě (sledují se vztahy konkurence mezi žáky, míra snah 

vyniknout, signalizace negativních prožitků) - otázky ě. 3, 8, 13, 18, 23 

• Obtížnost učení (zjišťování míry náročnosti požadavků školy na přípravu žáků) -

otázky č. 4, 9,14,19,24 

• Soudržnost třídy (zjišťování míry soudržnosti, pozitivních nebo negativních 

vazeb v kolektivu) - otázky č. 5,10,15, 20, 25 

Dotazník Naše třída (forma A) 

Instrukce: 

Nejedná se o žádnou zkoušku, nejsou zde dobré a špatné odpovědi. Máte napsat, jaká 

je teď vaše třída, vaši spolužáci. Každou větu dotazníku si pořádně přečtěte. Odpovídá se 

na ni buď Ano, nebo Ne. Pokud souhlasíte s tím, co je tam napsáno, uděláte kroužek 

kolem slova Ano, pokud nesouhlasíte, uděláte kroužek kolem slova Ne. Když se spletete 

nebo si odpověď rozmyslíte a chcete ji změnit, přeškrtněte křížkem tu, kterou chcete 

opravit a zakroužkujte to, co platí. Nic nepřeskakujte, odpovězte na každou otázku. 

Děkujeme vám. 

1. V naší třídě baví děti práce ve škole. Ano Ne 

2. V naší třídě se děti mezi sebou pořád perou. Ano Ne 

3. V naší třídě děti mezi sebou častou soutěží, aby se dozvěděly, 

kdo je nej lepší. Ano Ne 

4. V naší třídě je učení těžké, máme moc práce. Ano Ne 

5. V naší třídě je každý mým kamarádem. Ano Ne 

6. Některé děti nejsou v naší třídě šťastné. R Ano Ne 

7. Některé děti v naší třídě jsou lakomé. Ano Ne 

8. Mnoho dětí z naší třídy si přeje, aby jejich práce byla lepší, 

než práce spolužáků. Ano Ne 
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9. Mnoho dětí z naší třídy dokáže udělat svou školní práci 

bez cizí pomoci. R Ano Ne 

10. Některé děti v naší třídě nejsou mými kamarády. R Ano Ne 

11. Děti z naší třídy mají svou třídu rády. Ano Ne 

12. Mnoho dětí z naší třídy dělá spolužákům naschvály. Ano Ne 

13. Některým dětem v naší třídě je nepříjemné, když 

nemají tak dobré výsledky jako druzí žáci. Ano Ne 

14. V naší třídě umí dobře pracovat jen bystré děti. Ano Ne 

15. Všechny děti z naší třídy jsou mí důvěrní přátelé. Ano Ne 

16. Některým dětem se v naší třídě nelíbí. R Ano Ne 

17. Určité děti z naší třídy vždycky chtějí, 

aby bylo po jejich, aby se jim ostatní děti přizpůsobily. Ano Ne 

18. Některé děti z naší třídy se vždycky snaží udělat svou 

práci lépe, než ostatní. Ano Ne 

19. Práce ve škole je namáhavá. Ano Ne 

20. Všechny děti se v naší třídě mezi sebou dobře snášejí. Ano Ne 

21. V naší třídě je legrace. Ano Ne 

22. Děti z naší třidy se mezi sebou hodně hádají. Ano Ne 

23. Několik dětí v naší třídě chce být pořád nejlepší. Ano Ne 

24. Většina dětí v naší třídě ví, jak má dělat svou práci, 

umí se učit. R Ano Ne 

25. Děti z naší třídy se mají mezi sebou rády jako přátelé. Ano Ne 

R = obrácené skórování 

Zadání každého dotazníku se řídí určitými pravidly. Učitel by měl předem žáky 

seznámit s účelem, za kterým zjišťuje údaje i s metodou, kterou bude aplikovat. Měl by 

žákům sdělit, jak bude výsledků šetření užito. Pokud vyžadujeme podpis žáků, měl by je 

učitel ujistit, že jejich hodnocení budou sloužit jen pro něho a pro práci v této třídě a že 

jich nezneužije. Je dobré žáky motivovat k zodpovědnému přístupu k hodnocení a 

k upřímným odpovědím. Pokyny pro vyplňování musí být jednotné a jasné všem žákům 

ve třídě, instrukce obsahují i techniku provedení (kroužek, křížek) a možnosti opravy. Měl 

by být stanoven časový limit. Dotazník ve formě P je uveden v příloze diplomové práce 

(Příloha č. 1). 
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Vyhodnocení dotazníku MCI je poměrně jednoduché. Odpovědi Ano - Ne se převádějí 

na číselné hodnoty a to tak, že odpověď Ano se hodnotí 3 body, Ne 1 bodem, 

nezodpovězená nebo přeškrtnutá otázka bodem 2. U odpovědí označených R je obrácené 

skórování: Ano je 1 bod, Ne jsou 3 body. Jak bylo uvedeno výše, dotazník zjišťuje pět 

proměnných: spokojenost, třenice, soutěživost, obtížnost a soudržnost. Na každou 

proměnnou se ptá pět otázek, které jsou v dotazníku sestaveny v různém pořadí. Hodnota 

každé z pěti proměnných je dána součtem bodů uvedených otázek, hodnota každé 

proměnné se pohybuje od 5 bodů do 15 bodů. Tímto způsobem lze vypočítat skóre pro 

všechny proměnné u každého žáka zvlášť. Údaje za celou třídu můžeme získat buď 

prostým aritmetickým průměrem za každou proměnnou nebo určením mediánové 

hodnoty. Postup je následující: údaje o konkrétní proměnné seřadíme buď vzestupně nebo 

sestupně. Hodnota ležící uprostřed této uspořádané řady je hledaná střední hodnota -

medián. Často se stává, že součet hodnot u proměnné je stejný u dvou nebo více žáků -

nevadí to, řadí se za sebou a počítají se samostatně. Pokud je ve třídě lichý počet žáků, je 

mediánem prostřední hodnota v řadě. Při sudém počtu žáků neexistuje prostřední hodnota. 

Spočítá se jako běžný aritmetický průměr těch dvou hodnot řady, které jsou nejblíže 

pomyslnému středu. 

Interpretace výsledků šetření. Podle charakteru zjištěných proměnných můžeme 

usoudit, zda je ve třídě pozitivní nebo negativní sociální klima. Hodnoty u každé 

proměnné se teoreticky pohybují v pásmu 5 - 1 5 bodů. Vypočtené hodnoty se k těmto 

mezím více či méně přibližují, přičemž platí: klima třídy je tím lepší, čím vyšších hodnot 

(blížících se k 15) dosahují proměnné „spokojenost" a „soudržnost" a čím nižších hodnot 

(blížících se k 5) dosahují proměnné „třenice", „soutěživost" a „obtížnost učení". 

Orientační normy jsou následující12): 

Tabulka č. 1: Hodnoty klimatu ve třídách české základní školy 

(orientační normy podle dotazníku „Naše třída") 

Název proměnné Pásmo běžných hodnot 

Spokojenost 10,0-14,4 

Soudržnost 6,4 -12,9 

Třenice 6,9-13,1 

Soutěživost 9,7 - 14,8 

Obtížnost učení 6,2-11,1 
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Využití výsledků šetření. Dotazníkem „Naše třída" učitel zjistí reálnou podobu 

sociálního klimatu v třídním kolektivu. Pokud sám vyplní dotazník, může porovnat 

názory žáků na klima ve třídě se svým vlastním názorem. Dotazník také umožňuje 

porovnat aktuální a preferované klima třídy (žáci označí takové situace, které by si přáli 

zlepšit nebo změnit). Učitel by se měl zaměřit na činitele, které lze ovlivnit, např. na 

zvýšení soudržnosti školní třídy, na snížení soutěživosti atd. Měl by zvážit možnosti 

promyšleného zásahu do výuky (vyšší hodnoty proměnné obtížnost výuky) tak, že začne 

aplikovat netradiční metody výuky: např. skupinová práce - zpravidla vede ke zvýšení 

soutěživosti, k poklesu pocitu soudržnosti třídy, klesne náročnost školní práce a stoupne 

spokojenost žáků ve třídě. Učitel se musí rozhodnout, co je potřeba ve třídě změnit, co 

posílit, co potlačit. Měl by promyslet postupy, kterými by to šlo provést a potom 

systematicky a dlouhodobě (několik měsíců) promyšleně ovlivňovat klima třídy. 

Doporučuje se po určité době znovu zadat dotazník a zjistit, zda došlo ke změně. 

3 .1 .2 Dotazník sociálního klimatu školní třídy (CES) 

Dotazník CES vznikl počátkem 70. let 20. století a prošel určitým vývojem -

z původních 242 otázek, které měřily celkem 13 sociálně-psychologických proměnných 

byl zredukován na 100 otázek, které diagnostikovaly 9 proměnných. Dnešní podoba 

dotazníku je zkrácenou verzí pro učitele, kterou vytvořil australský odborník B. J. Fraser 

(1982). Do češtiny dotazník přeložili J. Lašek a J. Mareš (1991) a společně tuto verzi 

ověřili. Zkrácená verze dotazníku obsahuje 24 otázek, které měří 6 proměnných : 

• Učitelova pomoc žákům - otázky č. 3,9,15, 20 

• Orientace žáků na úkoly - otázky č. 1,4,10,16,17 

• Vztahy mezi žáky ve třídě - otázky č. 2, 5, 8,14 

• Zájem o průběh výuky - otázky č. 7,12,13,21 

• Klid a pořádek ve třídě - otázky č. 11,19,12 

• Jasnost pravidel - otázky č. 6,18, 23 

Jedna z podob, ve které dostávají žáci dotazník k vyplnění: 

?Q 



DOTAZNÍK KLIMATU ŠKOLNÍ TŘÍDY 2. STUPEŇ13) 

Zdroj: Mareš, J. Sociální klima školní třídy. Praha. IPPP 1998, upravil K. Staiý. 

Zakroužkujte: 

chlapec dívka datum: 

Ročník, do kterého teď právě chodíte (zakroužkujte): 6. 7. 8. 9. 

Nejedná se o žádný inteligenční test, ani o zkoušení vašich znalostí. Jedná se o dotazník, 

který zjišťuje, jaká je vaše třída. Neexistují zde dobré nebo špatné odpovědi. Budete 

odpovídat anonymně, aby vám nic nebránilo svobodně projevit, co si skutečně myslíte. 

Odpovězte na každou otázku. Pokud souhlasíte s tvrzením uvedeným v dotazníku, 

zakroužkuje Ano, pokud nesouhlasíte, zakroužkujte Ne. (Pokud se nemůžete rozhodnout, 

všimněte si zvýrazněného slova, které zpravidla vyjadřuje míru nebo si v duchu položte 

dané tvrzení jako otázku a zaškrtněte odpověď.) 

Když se spletete nebo si odpověď rozmyslíte a budete ji chtít změnit, přeškrtněte křížkem 

to, co neplatí a zakroužkujte to, co platí. 

1. Žáci z naší třídy vkládají do školní práce poměrně dost úsilí, energie. Ano Ne 

2. Žáci se v naší třídě navzájem dobře znají, vědí o sobě dost věcí. Ano Ne 

3. Třídní učitel/ka s námi málokdy diskutuje o věcech, v nichž bychom 

potřebovali poradit, pomoci. R Ano Ne 

4. V naší třídě věnují žáci více času debatování o mimoškolních věcech 

než debatám o učivu a učení. R Ano Ne 

5. Naše třída je velmi dobře organizovaná. Ano Ne 

6. Naší třídě byla jasně řečena pravidla, která se mají dodržovat během 

hodiny (při zkoušení, při písemkách atd.) Ano Ne 

7. Žáci v naší třídě při vyučování rádi sní, 

přemýšlejí o úplně jiných věcech. R Ano Ne 

8. Žáci z naší třídy nemají moc chuti se víc zajímat o ty druhé. R Ano Ne 

9. Třídní učitel/ka se nás snaží poznat hlouběji než ostatní vyučující. Ano Ne 

10. Žáci z naší třídy se snaží, aby za nimi byl po hodině vidět kus práce. Ano Ne 

11. V naší třídě jsou žáci téměř stále potichu. Ano Ne 

12. V naší třídě se příliš často mění pravidla hry a pak nevíme, 

co se může a nemůže. R Ano Ne 
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13. Žáci naší třídy se obvykle nemohou dočkat konce hodiny; 

to, co se učí, je moc nezajímá. R Ano Ne 

14. V naší třídě se žáci mezi sebou dost kamarádí. Ano Ne 

15. Třídní učitel/ka se k nám chová víc kamarádsky než autoritativně. Ano Ne 

16. V naší třídě se žáci při vyučování příliš nenamáhají. Ano Ne 

17. V naší třídě se žáci při vyučování mohou dokonce i flinkat. Ano Ne 

18. Třídní učitel/ka nám vysvětlil/a, co se stane, 

když porušíme „pravidla hry". Ano Ne 

19. Většina třídy dává při vyučování pozor. Ano Ne 

20. Třídní učitel/ka dokáže žákům, kteří mají nějaké problémy, 

skutečně pomoci. Ano Ne 

21. Naše třída je spíš zábavným prostředím, ne místem, 

kde se člověk něčemu naučí. R Ano Ne 

22. Naše třída je při vyučování velmi často hlučná. R Ano Ne 

23. Třídní učitel/ka nám jasně řekl/a, za jakých podmínek s ním (ní) 

budeme dobře vycházet. Ano Ne 

R = obrácené skórování 

Originální podoba dotazníku je poněkud jiná, obsahuje kolonky k vyplnění se jménem 

žáka, žákyně, učitele, názvem třídy, školy, obce a dataci vyplňování. V pozdějších verzích 

se požadavek na vyplnění jména žáků nevyskytuje. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud 

mají žáci vyplňovat dotazník či jakoukoliv zpětnou vazbu na preventivní program 

(beseda, interaktivní program atd.) vyhovuje jim lépe, když je jejich odpověď anonymní. 

V tomto případě je rovněž nutno žáky vhodně motivovat k upřímným odpovědím. 

Dotazník CES existuje ve dvou formách, ve formě A a ve formě P. Forma A zkoumá 

aktuální klima třídy, forma P zkoumá preferované klima třídy. (Přílohy č. 2a, 2b.) Obě 

formy můžeme využít, potřebujeme-li porovnat preferovaný a aktuální stav. Doporučuje 

se nejprve zadat žákům formu P daného dotazníku, s časovým odstupem nejméně jednoho 

týdne (maximálně jednoho měsíce) zadat formu A dotazníku. 

Zadání dotazníku. Dotazník se žákům zpravidla zadává hromadně, podá se jim 

instrukce k vyplňování (některé předtištěné formuláře ji obsahují) a vyzvou se 

k samostatnému a zodpovědnému vyplnění. Vyplnění dotazníku trvá maximálně 20 

minut. Při sbírání učitel kontroluje, zda jsou všechny otázky zodpovězeny. Stane-li se, že 

žák záměrně nevyplnil některou z odpovědí, nenutíme ho. Dotazník je určen především 



pro žáky druhého stupně základní školy a pro žáky různých typů středních škol, věkově 

jde tedy o období 1 2 - 1 8 let. Dotazník může vyplňovat třídní učitel, učitelé, kteří ve 

sledované třídě učí nebo ji dobře znají. Srovnání pohledu dospělých osob a žáků třídy na 

klima ve třídě je velmi zajímavé. 

Vyhodnocování dotazníku. Odpovědi Ano, Ne se převádějí na číselné hodnoty. 

Odpověď Ano se hodnotí 3 body, odpověď Ne 1 bodem. Nezodpovězená otázka, obě 

možnosti zakroužkované či přeškrtnuté se hodnotí 2 body. U otázek označených „R" se 

žákovské odpovědi skórují obráceně: za Ano pouze 1 bod, za Ne jsou 3 body. Jak bylo 

uvedeno, dotazník CES diagnostikuje šest proměnných. Hodnotu každé proměnné u 

jednotlivého žáka získáme tak, že sečteme počet bodů u příslušného počtu žákovských 

odpovědí. Hodnota proměnných se pohybuje v určitém rozmezí (Tab. č. 2). Údaje za 

celou třídu se dají počítat dvojím způsobem. Pro každou ze šesti sledovaných proměnných 

spočítáme běžný aritmetický průměr. Tato metoda nemusí být ze statistického hlediska 

zcela korektní,14) protože předpokládá rovnoměrné rozložení získaných dat. Ve 

skutečnosti se názory žáků mohou přiklánět buď ke kladnému nebo zápornému 

hodnocení klimatu třídy, nebo se ve třídě mohou objevit dvě skupiny rozdílných názorů 

na stejnou proměnnou, což se projeví dvouvrcholovým rozložením dat. Je tedy výhodnější 

a ze statistického hlediska korektnější spočítat medián za celou třídu. 

Tabulka č. 2: Klíč k dotazníku CES15) 

Název proměnné Čísla otázek «aiiiiisai Minimum 

možných bodů 
Maximum 

možných bodů 

Učitelova pomoc žákům 3,9,15,20 4 12 

Orientace žáků na úkoly 1,4,10,16,17 5 15 
Vztahy mezi žáky ve 
třídě 2, 5, 8, 14 4 12 

Zájem o průběh výuky 7,12,13,21 4 12 

Klid a pořádek ve třídě 11,19, 22 3 9 

Jasnost pravidel 6, 18, 23 3 9 

Interpretace výsledků. V testované třídě dostáváme hodnoty šesti proměnných, které nám 

signalizují, zda je klima třídy spíše příznivé či nepříznivé (z pohledu žáků). Čím vyšší 

hodnoty vycházejí, tím zpravidla lépe. Čím nižší hodnoty vycházejí, tím zpravidla hůře. 

Výsledné hodnoty se porovnávají s orientačními normami. Tyto byly získány na základě 

výzkumu, který podrobně popisuje J. Mareš v přehledové studii k dotazníku sociálního 



klimatu školní třídy 16). Výsledkem jsou orientační normy dvojího typu - percentilové 

normy a normy opírající se o T-škálu. Všechny normy jsou vypočítány pro různé typy 

škol. 

• Percentilové („procentové") normy. Aritmetický průměr bodů získaný výpočtem 

pro jednu proměnnou je převáděn na škálu o sto dílcích. Pomáhá nám určit 

postavení konkrétní třídy vůči ostatním třídám daného typu školy. Můžeme tak 

zjistit, nakolik se konkrétní třída blíží či vzdaluje běžné třídě, tj. nakolik sledovaná 

proměnná dosahuje hodnot, které jsou v ostatních třídách „běžné, obvyklé", či 

nakolik se „vymyká". Prostřední - 50. percentil - představuje průměr dané 

proměnné. Hodnoty vyšší vyjadřují příznivější stav než je průměr, hodnoty nižší 

vyjadřují stav horší než je průměr. Nevýhodou těchto norem však je, že uváděné 

dílky na celé stostupňové škále nejsou pravidelné, rovnoměrné, jinými slovy 

intervaly mezi dvěma percentily jsou širší na okrajích škály, v místech extrémních 

hodnot a naopak užší ve středu škály (kolem 50. percentilu). 

• T- škála: standardizované T-skóre a normalizované T-skóre. Dosažený 

aritmetický průměr a jeho směrodatná odchylka jsou pro každou sledovanou 

proměnnou převedeny pomocí tzv. T-škály na standardní či normalizované skóry. 

Aritmetický průměr T-škály se totiž rovná hodnotě 50 bodů a její směrodatná 

odchylka je vždy 10 bodů. Čím více se zjištěná hodnota odchyluje od 50 bodů, tím 

výrazněji se daná třída odlišuje od „běžné" třídy. Za pásmo „běžných, obvyklých" 

hodnot se považuje rozmezí 40 až 60 bodů T-škály. Hodnoty pod 40 bodů jsou 

považovány za nepříznivé, hodnoty nad 60 bodů za velmi příznivé. Na rozdíl od 

percentilové škály jsou dílky na T-škále pravidelné. Hodnoty T-škály byly 

spočítány dvojím způsobem a vzniklo tzv. standardizované T-skóre (při tvorbě 

norem se vycházelo z dat získaných z výzkumného vzorku školních tříd různých 

typů škol) a normalizované T-skóre (uplatňuje gaussovské rozdělení -

„normální")17). 

Zpracovatel výsledků dotazníku CES si může zvolit jednu ze tří nabízených norem -

percentily, standardizované T-skóre, normalizované T-skóre (souhrnně „T-normy"). Musí 

však vždy použít stejný typ normy pro vyhodnocování všech šesti proměnných. Důležité 

je uvědomit si, že čím víc se získané údaje blíží krajům percentilové škály, tím méně je 

tato norma spolehlivá, při interpretaci je potom vhodnější používat T-normy. Výsledky 

může také ovlivnit např. zaokrouhlování čísel či velikost vzorku, z něhož orientační 

normy vycházejí. Jak již bylo uvedeno, k vytvoření orientačních norem byl realizován 



rozsáhlý výzkum na různých typech škol: na základních školách (16 tříd), na víceletém 

gymnáziu (6 tříd), na čtyřletém gymnáziu (4 třídy), na středních odborných školách (8 

tříd) a na středním odborném učilišti (3 třídy). Výsledné orientační normy pro každou 

proměnnou jsou proto zpracovány do tří tabulek (tři typy norem) a stanoveny pro všechny 

výše uvedené typy škol. Učitel, který se rozhodne realizovat šetření třídního klimatu 

pomocí dotazníku CES byl měl mít kruče přehledovou studii ktomuto dotazníku, či 

alespoň kopie tabulek orientačních norem. 

Využití výsledků šetření je velmi široké. Autor přehledové studie uvádí minimálně šest 

způsobů využití:18) 

• Popis stavu klimatu určité třídy z pohledu žáků - jak žáci vnímají a prožívají klima 

své třídy vůbec i při výuce konkrétního předmětu. Doporučuje se zjišťovat 

v případech, kdy se daná třída něčím odlišuje od ostatních tříd (počtem žáků ve 

třídě, zastoupením chlapců a dívek, prospěchovými problémy, značnými 

absencemi žáků). 

• Porovnávání názorů žáků s názory učitelů - dotazník vyplní třídní učitel a další 

učitelé vyučující vdané třídě, po nich vyplní dotazník žáci. Vyhodnocené 

dotazníky většinou ukazují na rozdíly v pohledu na klima třídy - některé proměnné 

vidí učitelé lépe, než žáci, jiné hůře. Prospěšné je, když učitel vezme v úvahu 

hodnocení svých žáků a postaví na něm komunikaci s nimi. 

• Porovnání žákovských přání s aktuálním stavem. Žáci vyplní nejdříve formu P 

(preferovaný stav), s časovým odstupem formu A (aktuální stav z pohledu žáků). 

Výzkumy ukazují, že čím větší je rozdíl mezi preferovaným a aktuálním stavem, 

tím hůře se žáci ve třídě cítí. Čím je rozdíl menší, tím jsou žáci ve své třídě 

spokojenější. 

• Zjišťování rozdílů v ovlivňování klimatu různými učiteli, kteří v dané třídě vyučují. 

Doporučuje se povést šetření v případě, kdy dojde ke změně učitele ve třídě, kdy 

učitel vykazuje v dané třídě „neobvyklé" vzdělávací výsledky (vynikající, velmi 

slabé), má-li často konflikty jak s žáky, tak s rodiči žáků, má-li svébytný přístup 

k výuce atd. 

• Zjišťování rozdílů mezi školami. Mohou se tak zjišťovat rozdíly mezi školami 

tradičními a alternativními, státními či nestátními, městskými či venkovskými, 

sídlištními či nesídlištními. Rozdíly mezi školami lišící se svou velikostí, 

vybavením, počtem žáků, počtem paralelních tříd atd. 
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• Způsob působení na osobnost žáků a učitelů - jak třídní klima působí na prospěch 

a chování žáků, jak ovlivňuje účinnost pedagogické práce učitelů. Uvažujeme také 

opačnou možnost, že klima je nezávisle proměnnou, samo se nemění a zkoumáme, 

jaký má vliv na závislé proměnné typu: osobnostní charakteristiky aktérů života ve 

třídě, průběh učení a vyučování, dynamika třídy jako sociální skupiny atd. 

Ovlivňování klimatu třídy. Je jisté, že klima třídy lze ovlivňovat, je to však 

dlouhodobá záležitost a předpokládá vzájemnou spolupráci učitelů a žáků. Toto 

ovlivňování by mělo být promyšlené a adresné. Ke změně klimatu mohou mimo jiné 

vést nové pedagogické přístupy, přitom platí, že každá proměnná vyžaduje jiný 

přístup: 

• Učitelova pomoc žákům: učitel by se měl snažit žáky hlouběji poznat; měl by se 

více zajímat o žáky, kteří mají problémy ve školních záležitostech; neměl by 

přehánět direktivní jednání, ale současně by neměl tolerovat přestupky a měl by 

být důsledný; měl by umět doporučit žákovi a jeho rodičům pomoc specialisty 

(psychologa, speciálního pedagoga, lékaře atd.) 

• Orientace žáků na úkoly: povzbuzovat žáky během hodiny; ocenit jakoukoliv 

snahu; navozovat problémové situace a učit žáky orientování se v nich; předkládat 

žákům zajímavosti, které vyvolají diskusi o probírané látce; vést žáky 

k sebehodnocení ve výuce. 

• Vztahy mezi žáky ve třídě: snažit se budovat a udržovat soudržnost třídy, její 

vzrůstání; zařazovat do výuky metody skupinové práce, práce ve dvojicích; 

zařazovat nesoutěživé aktivity založené na spolupráci žáků. Učitel by měl včas 

zachytit signály vznikajícího agresivního chování ve třídě a pracovat s nimi. 

• Zájem o průběh výuky, učinit výuku pro žáky zajímavější, přitažlivější, vztahující 

se k praktickému užití učiva. 

• Klid a pořádek ve třídě: vést žáky k péči o pořádek ve třídě, o přestávkách dopřát 

žákům změnu činnosti - umožnit přístup do herny, do knihovny, na venkovní 

hřiště atd.; v hodině odstraňovat rušení výuky (jak ze strany uěitele, tak ze strany 

žáků). 

• Jasnost pravidel, stanovit pravidla pro výuku, pro soužití ve třídě za spoluúčasti 

všech žáků, stanovit sankce za nedodržování pravidel, důsledně dodržovat 

pravidla i postihy. 



Metodologický postup ovlivňování sociálního klimatu třídy může být následující: 

1. Diagnostika sociálního klimatu ve třídě - nejprve zadat formu P dotazníku CES. Po 

týdnu zadat formu A dotazníku CES, vyhodnotit obě formy a zjistit, ve kteiých 

proměnných se nejvíce liší přání žáků od aktuálně vnímané skutečnosti žáky. 

Pokud se šetření účastnili i učitelé, porovnat také jejich přání s aktuálním 

vnímáním klimatu. Největší rozdíly budou naznačovat oblasti, ve kterých by mělo 

dojít ke změně. Porovnáme-li rozdíly v přání učitelů a žáků i rozdíly ve vnímám 

aktuálního stavu učiteli a žáky, můžeme odhalit existenci nedorozumění mezi 

učiteli a žáky. 

2. Rozhodnout o oblastech, v nichž by bylo třeba klima třídy rozhodně změnit 

k lepšímu a vytipovat oblasti, kde je třeba udržet dosavadní stav. 

3. Promyslet pedagogické postupy, které by vedly ke změně klimatu. 

4. Cílené zásahy do klimatu třídy je potřeba provádět tak, aby se týkaly jak žáků 

třídy, tak učitelů, kteří ve třídě učí. Reakce všech je potřeba sledovat, evidovat a 

vyhodnocovat. 

5. Zásahy do klimatu třídy musejí být adresné, citlivé, systematické a dlouhodobé. 

6. Účinnost zásahu vyhodnotit opět pomocí dotazníku CES (forma A), hovořit o tom 

s vyučujícími i s žáky. 

7. Vyhodnotit pozitivní změny a podporovat jejich hluboké zafixování150. 

Ovlivňování změny klimatu by mělo být realizováno za spoluúčasti žáků - měly by jim 

být sděleny výsledky šetření, jak vnímá problémy učitel, jak žáci a měla by být na toto 

téma vedena diskuse ve třídě. Diskusi ocení jak učitel, tak žáci. Ti ocení především 

učitelův zájem o zlepšení učebních a sociálních podmínek ve třídě. 

3.1. 3 Sociometricko-ratingový dotazník VI. Hrabala st. (SORAD) 

Dotazník SORAD patří mezi novější sociometrické techniky. Sociometrie je chápána 

jako základní diagnostický postup, který slouží ke zjišťování, popisu a analýze směru a 

intenzity preference v mezilidských vztazích v malých sociálních skupinách. 

Sociometrickým testem zjišťujeme pozitivní, ale i negativní volby, tj. sympatie a antipatie 

v mezilidských vztazích20). Zakladatelem této klasické sociometrické techniky je italský 

sociolog J. L. Mořeno (ve 30. letech 20. století). Sociometricko-ratingový dotazník VI. 



Hrabala st. vznikl na základě dlouholetého ověřování jednodušších forem tohoto nástroje 

v autorově bohaté pedagogické a pedagogicko-psychologické praxi i na základě jeho 

ěetaých empirických výzkumů. V současné době používají Hrabalův dotazník především 

odborní pracovníci pedagogicko-psychologických poraden a středisek výchovné péče a 

stále více také školní psychologové, výchovní poradci a školní metodici prevence. Jeho 

výsledků bývá využíváno jako jednoho z východisek pro preventivní nebo intervenční 

práci s třídní či jinou skupinou. Jeho velkou výhodou je, že je standardizovaný. Pomocí 

dotazníku zjišťujeme především aktuální stav vztahů, charakteristik jednotlivých žáků a 

aktuální strukturu skupiny, včetně diagnostiky některých sociálně psychologických 

charakteristik jednotlivých členů těchto skupin. Jde o sociometrický test, který využívá 

ratingu, tj. škálování - jedná se o pětibodovou škálu Likertova typu, na které každý 

jedinec hodnotí ostatní jedince ve skupině z hlediska jejich vlivu a obliby. Číselné 

hodnocení potom každý člen skupiny doplňuje slovním hodnocením ostatních členů. 

Výchozími údaji pro zpracování jsou tedy jednotlivá četná hodnocení vlivu a sympatie 

podle předložené škály a volné vzájemné slovní charakteristiky. Jedním z výstupů 

dotazníku je pozice žáka ve třídě (jedince ve skupině), která může být následující21): 

• hvězda třídy, populární žák (mnoho pozitivních a málo negativních nominací) 

• „šedá eminence" třídy (dostává pozitivní nominace od hvězd, sám hvězdy 

nominuje, ale od ostatních získává málo pozitivních i negativních nominací) 

• kontroverzní žák (mnoho nominací, pozitivních i negativních) 

• opomenutý žák (málo nominací, pozitivních i negativních) 

• odmítnutý žák (málo pozitivních a mnoho negativních nominací) 

• outsider třídy (mnoho nominací dává, ale sám není nominován) 

• antihvězda třídy (žák s největším počtem negativních nominací) 

• izolovaný žák (nenominuje a není nominován, třída ho ignoruje) 

• žák s průměrným statusem (průměrný počet pozitivních a negativních nominací) 

Získaná číselná hodnocení lze zpracovávat „ručně", za pomocí papíru a tužky. 

Donedávna to byla jediná cesta ke zpracování, která byla velmi pracná a časově náročná. 

Dnes máme možnost zpracování dat pomocí počítačového programu, což je otázka 

několika minut. 

Zadání dotazníku. Žáky v konkrétní třídě motivujeme výzvou ke spoluúčasti na 

realizovaném výzkumu vztahů mezi žáky. Při zadávání ve formě papír-tužka, všem 

rozdáme záznamový list (Příloha č. 3), který obsahuje záhlaví a nadepsané sloupce: 
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„Pořadové číslo", „Jméno", „ Vliv", „Sympatie" a „Zdůvodnění sympatií". Žáci nejdříve 

vyplní ve svém záznamovém listu záhlaví, tj. školu, třídu, své jméno a datum vyplňování. 

Vzhledem k tomu, že v dalších krocích diktujeme žákům jmenný seznam jejich třídy a 

vyzveme je, aby každý proškrtl kolonku se svým jménem a příjmením, je zbytečné 

vyplňovat do záhlaví jméno a příjmení. Toto šetření není anonymní, nicméně na žáky 

působí lépe, pokud nemusejí vyplňovat své osobní údaje. Je výhodné vyplnit záznamový 

listy dopředu a nakopírovat pro jednotlivé žáky, ušetří se tím hodně času. Chceme-li 

hodnotit také vztahy mezi pohlavími, uvedeme ve jmenném seznamu nejprve chlapce, 

potom dívky. V dalším kroku zadávání rozdáme žákům vytištěné Instrukce č. 1, podle 

kterých budou vyplňovat vlastní dotazník. Vyplňování dotazníku probíhá ve třech 

etapách. 

Etapa ě. 1 

Budeme se zabývat hodnocením vlivu žáků. Žákům dáváme pokyn, aby otevřeli instrukce 

na stranu 2 a čteme nahlas (žáci očima v příručce) následující instrukce: Ke každému 

jménu spolužáka (nikoli ke svému vlastnímu) napište ve Vašem záznamovém listu jednu z 

číslic 1 - 5, a to do sloupce, který má nahoře označení „ Vliv ". Číslice znamenají toto: 

1. nejvlivnější žák třídy 

2. patří mezi několik nejvlivnějších 

3. má průměrný vliv, jako většina žáků 

4. má slabý vliv 

5. nemá žádný vliv nebo téměř žádný vliv 

Vlivný je ten, jehož názory a chováním se řídí ostatní, jak se říká: ostatní „na něj dají". 

V tomto hodnocení záleží jen na tom, je-li žák vlivný, nezáleží na tom, je-li jeho vliv 

„dobrý" nebo špatný". Při hodnocení se rozhodujte sami, nedívejte se ksousedovi. 

Jednak byste jej tím ovlivňovali, jednak byste se mohli sami dát ovlivnit, a tím by se 

znehodnotil výsledek. Každého spolužáka si představte, jak jedná. Nejste-li si u někoho 

jisti, porovnejte jej s jinými žáky, které znáte lépe a dejte mu takové hodnocení, jako tomu 

známému, který je mu svým vlivem nejvíc podobný. Pracujte bez zbytečného váhání (první 

názor bývá nejlepší), ovšem ne mechanicky, bez rozmýšlení, protože takové hodnocení je 

bezcenné. Nikoho - kromě sebe - nevynechávejte. 

Čekáme až všichni žáci dopíší, reagujeme na případné dotazy. 



Etapa č. 2 

Přistoupíme k hodnocení sympatií. Požádáme žáky, aby otevřeli instrukce na straně 3 a 

opět společně čteme: Nyní budeme hodnotit, jak je vám který ze spolužáků sympatický 

obdobným způsobem, jako jste hodnotili vliv. Sloupec pro záznam číslic je nadepsán 

„ Sympatie ". Číslice znamenají: 

1. velmi sympatický 

2. sympatický 

3. ani sympatický ani nesympatický 

4. spíše nesympatický 

5. nesympatický 

Sympatický je nám ten, kdo je příjemný, s kým se rádi stýkáme. Každý člověk má rád 

trochu jiné lidi, vzájemné domlouvání nemá proto žádný smysl. Pracujte podobně jako při 

hodnocení vlivu. Dávejte pozor, aby číslice byla na téže řádce jako je jméno 

hodnoceného. Hodnotíte všechny spolužáky, sami sebe nehodnotíte. 

Etapa č. 3 

Na závěr budou žáci psát zdůvodnění sympatií - jakési slovní hodnocení. Tato etapa je pro 

žáky nejnáročnější - nejsou zvyklí někoho hodnotit slovními charakteristikami a zamýšlet 

se nad nimi. Také méně zdatní žáci už bývají v tomto momentě unaveni a píší velmi 

pomalu, někdy ani nevyplní všechny řádky. Požádáme žáky, aby otevřeli instrukce na 

stranu 4 a čteme: 

Nakonec se zamyslete nad tím, proč je vám který spolužák sympatický nebo nesympatický. 

Stručné vysvětlení napište do posledního sloupce v záznamovém listě, který je nadepsán 

„Zdůvodnění sympatií". Děvčata píší nejprve o děvčatech, chlapci o chlapcích, potom 

opačně. Máte příležitost ukázat, jak dovedete přemýšlet o lidech a o svých vztazích k nim. 

Pokud budete hotovi dříve než ostatní spolužáci, přemýšlejte ještě chvilku o vyjádřeních, 

kterými jste vysvětlovali, proč je vám který spolužák sympatický nebo nesympatický. 

Počkáme, až všichni dopíší, poděkujeme žákům za vyplnění, vybereme vyplněné 

záznamové listy a instrukce. 

Zadávání dotazníku s využitím snímacího programu je rovněž hromadné. Žáci 

Pracují u počítače a zadávají svá hodnocení přímo do záznamového listu, který vidí na 

obrazovce. Řídí se Instrukcemi č. 2. 
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Vyhodnocování dotazníku. Máme-li k dispozici program na zpracování testu, je potřeba 

postupovat podle příručky22). Jeho aplikace provede statistické i grafické zpracování 

číselných hodnocení a sumarizaci hodnocení slovních. Při „ručním" vyhodnocování 

dotazníku zadaného formou „papír-tužka" provádíme jen základní statistické zpracování, 

které spočívá v sestavení sociometrických matic a ve výpočtu individuálních a třídních 

(skupinových) indexů. 

• Sociomctrické matice. Pro sestavení sociometrické matice existují tiskopisy, a to 

zvlášť pro matici vlivu (Příloha č. 4a) a zvlášť pro matici sympatií. (Příloha č.4b.) 
Do nich přepisujeme údaje z jednotlivých záznamových listů. Do prvního sloupce 

nazvaného , jména hodnotících" napíšeme jména všech žáků třídy, v pořadí, v jakém 

jsou uvedena v záznamových listech. Stejný seznam ve stejném pořadí vepíšeme i do 

záhlaví pod nadpis Jména hodnocených". Autoři dotazníku doporučují psát nejdříve 

seznam hochů, vynechat tři řádky, a potom až seznam dívek, je to výhodné pro 

případné hodnocení vztahů mezi pohlavími. Z každého záznamového archu přepíšeme 

všechna číselná hodnocení do příslušné řádky označené jménem hodnotícího, prázdné 

zůstávají řádky žáků, kteří nebyli přítomni. V takto sestavené matici jsou ve sloupcích 

pod jménem každého žáka všechna hodnocení, která obdržel, v řádcích všechna 

hodnocení, která dal. Sečteme-li nyní všechna čísla ve sloupci pod jménem 

konkrétního žáka, dostaneme jeho celkové hodnocení všemi spolužáky. Podobně 

získáme celkové hodnocení jednoho chlapce ostatními chlapci, jedné dívky všemi 

ostatními děvčaty. Součet všech číselných hodnocení v řádku některého žáka dává 

údaj o tom, jak tento žák celkově hodnotí své spolužáky ve třídě. 

• Sociometrické indexy. Jde o aritmetické průměry hodnocení, které vyjadřují základní 

kvantitativní charakteristiky jednotlivých členů skupiny a skupiny jako celku - indexy 

individuální a indexy třídní (skupinové). Individuální index vlivu libovolného žáka 

třídy vypočítáme tak, že součet jeho hodnocení všemi spolužáky (tj.součet celého 

sloupce v matici vlivu) dělíme počtem žáků, kteří jeho vliv hodnotili. Obdobně 

vypočítáme v matici sympatií individuální index sympatií. Dále můžeme z matic 

vypočítat také index náklonnosti, který je aritmetickým průměrem hodnocení v řádku 

v matici sympatií a index ovlivnitelnosti, tj. aritmetický průměr hodnocení v řádku 

v matici vlivu. Pro učitele je užitečný také index celkového hodnocení jedince, kteiý 

je průměrem hodnocení vlivu a sympatií konkrétního jedince ostatními spolužáky. 

Získáme ho tak, že sečteme individuální index vlivu s individuálním indexem 

sympatií a výsledek dělíme dvěma. Jednotlivé výsledné indexy nyní seřadíme do 
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pořadí od nejnižší po nejvyšší číselnou hodnotu a získáme tak pořadí žáků v kategorii 

vlivu a sympatií, postupně též pořadí indexů náklonnosti, ovlivnitelnosti i celkového 

hodnocení. Z individuálních indexů vlivu a sympatií vypočítáváme třídní nebo 

skupinové indexy. Třídní index vlivu je aritmetickým průměrem všech hodnocení 

vlivu ve třídě a jeho výsledná hodnota ukazuje na soudržnost třídy. Třídní index 

sympatií, aritmetický průměr všech hodnocení sympatií ve třídě, je ukazatelem stavu 

emocionální atmosféry ve třídě. Pořadí, která získáme pomocí sociometrických indexů 

jsou nejjednodušším ukazatelem pozice žáků jak v celé třídní skupině, tak i ve skupině 

spolužáků stejného pohlaví. Cenné údaje pro analýzu vztahů ve třídě získáme 

porovnáním pozice žáka v jednotlivých pořadích. Učitelovu pozornost si zaslouží 

zejména shody a rozdíly žákovy pozice ve vlivu, sympatiích a v celkovém hodnocení, 

ale i srovnání pozice žáka v sympatiích s jeho pozicí v náklonnosti či srovnání pozice 

ve vlivu s pozicí v ovlivnitelnosti. 

• Slovní hodnocenu Získaná slovní hodnocení umožňují kvalitativně analyzovat vztahy 

ve zkoumané třídní skupině: obsahují informace, jak někteří žáci odůvodňovali své 

sympatie, resp. antipatie vůči ostatním spolužákům. Pro analýzu vzájemných vztahů a 

následnou práci s jednotlivými žáky i s celou třídou je většinou dostačující zpracování 

slovních hodnocení u žáků na prvních a na posledních pěti až šesti pozicích 

v celkovém pořadí, v pořadí vlivu a v pořadí sympatií. 

• Sociogramy. Jak již bylo uvedeno výše, při ručním vyhodnocování dotazníku SORAD 

sociogramy nezpracováváme. Zpracováváme-li výsledky pomocí počítačového 

programu, můžeme tyto sociogramy získat. Aplikace SORAD umožňuje vytvořit čtyři 

varianty23): orbitální sociogram, čtvercový diagram, lineární sociogram a histogram. 

Jde o různá grafická znázornění vztahů ve třídě, či v dívčí nebo chlapecké skupině , 

tedy o převedení číselných hodnocení žáků do grafické podoby. Je nutné podotknout, 

že pro přehlednost grafického znázornění jednotlivých vazeb ve třídě, lze sociogramy 

vytvářet jen ve skupině do 15 žáků. Vzhledem k současným počtům žáků ve třídách, 

přicházejí v úvahu sociogramy skupin (skupina chlapců, skupina dívek). 

Protože v y h o d n o c e n í jednotlivých sociometrických indexů je pro učitele velmi časově 

náročné, v praxi se přistupuje pouze k získání hodnot celkového součtu všech hodnocení 

vlivu u každého žáka a celkového součtu všech hodnocení sympatií u každého žáka. 

Velmi zajímavé je sledování vzájemně udělených číselných hodnocení. 

Interpretace výsledků. Výsledky dotazníku SORAD poskytují informace o vlivu každého 

jedince na ostatní členy skupiny, o jeho oblibě u ostatních a celkové pozici ve zkoumané 
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skupině, o vyváženosti nebo nevyváženosti jeho vlivu a obliby, ale také o vztahu 

konkrétního jedince k ostatním členům skupiny. Můžeme tedy zjistit, jak se jedinec ve 

skupině cítí, jak je spokojen se svou pozicí, zdaje mezi ostatními rád či nerad. Můžeme 

také interpretovat celkovou soudržnost a stav emocionální atmosféry ve zkoumané 

skupině, zjistit, zdaje tato skupina rozdělena na podskupiny, jaké jsou mezi nimi vztahy, 

jak probíhá komunikace mezi nimi atd. Z uvedených důvodů je dotazník SORAD velmi 

vhodný pro diagnostiku školní třídy - jeho pomocí můžeme získat informace o stavu 

třídy, o skupinové dynamice a dějích, které ve třídě probíhají. Tím, že umožňuje 

identifikaci tzv. „sociometrických hvězd", naznačuje zároveň ideály, hodnoty a normy 

celé třídy i jednotlivých podskupin. Dotazník vypovídá hodně také o osobnosti každého 

žáka, zejména o té části jeho osobnosti, která se projevuje ve vztazích mezi lidmi, 

v prostředí školní třídy tedy v třídních vrstevnických vztazích. Údaje získané dotazníkem 

SORAD mohou být podkladem k řešení nejrůznějších problémů týkajících se třídy jako 

celku, jednotlivých podskupin a jejich vztahů i jedinců ve vztahu ke třídě. Interpretace 

jednotlivých sociometrických indexů: 

• Individuální index vlivu - jeho výše ukazuje, do jaké míry se žák podílí na dění ve 

třídě, jak dokáže ovlivnit vztahy mezi spolužáky a ve třídě jako celku. Přitom 

může jít jak o vliv pozitivní, tak negativní. Pozice ve vlivu je úzce spjata s rolí, 

kterou žák v třídní skupině zaujímá, na jeho sociální zdatnosti, kompetencích a 

prestiži. 

• Individuální index sympatií - ukazuje míru přijetí jedince třídní skupinou, jeho 

oblibu mezi spolužáky. Opět je zde významný vliv role žáka ve skupině a také 

např. působení fyzického zjevu, míra vzájemného přizpůsobení, ochota pomoci 

druhým atd. 

• Index náklonnosti - je ukazatelem míry, do jaké prožívá jedinec uspokojení ze 

svých vztahů ke spolužákům, jde tedy o úroveň jeho vlastního přizpůsobení se 

třídní skupině. Protože jde o výrazně subjektivní index, je ovlivněn nejen 

charakteristikami posuzovaných spolužáků, ale především osobností posuzujícího. 

• Index ovlivnitelnosti - dosud v praxi nejméně prozkoumaný index24). Podobně 

jako index náklonnosti signalizuje i tento index úroveň subjektivní adaptovanosti 

jedince v třídní skupině. Je zde však více patrný vliv míry konformity jedince se 

skupinou a tím, za jak důležité považuje jedinec dodržování skupinových norem. 
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• Index celkového hodnocení jedince - je průměrem žákova hodnocení ve vlivu a 

v oblibě (sympatiích), přitom je však nutné vycházet z toho, jak se do této celkové 

pozice promítá žákův vliv a obliba. Vyrovnanost nebo nevyrovnanost pozice ve 

vlivu a v sympatiích ukazuje spolehlivěji a jednoznačněji úroveň sociálního 

rozvoje než index celkového hodnocení a jednotlivé indexy vlivu a obliby. 

Kombinace individuálních indexů mohou být následující: 

• Vysoký vliv, vysoká obliba - jde o žáka nebo žáky ve vedoucí pozici, o „třídní 

hvězdy", které vytvářejí jádro třídy a přebírají její neformální hodnoty, normy, cíle 

a ideály a významně ovlivňují sociální klima třídy. „Třídními hvězdami" bývají 

zpravidla dominantní jedinci s tendencí kextroverzi a dobrou schopností 

autoregulace. 

• Mírná převaha vlivu nad oblibou - vychází u efektivních vůdců, kteří řídí a 

koordinují činnost třídní skupiny, takže kladou na spolužáky určité nároky a 

požadavky, organizují činnosti ve třídě a spolupráci, což nemusí být ostatními 

přijímáno bez výhrad. 

• Vysoký vliv, velmi nízká obliba, případně odmítnutí - signál bezohledného 

prosazování se vlivného jedince, které může být spojeno s užíváním agrese a 

manipulace vůči slabým a závislým. Pokud také prosazování není odmítnuto, 

zastaveno, může vážně narušovat sociální klima ve třídě - deformovat vztahy a 

interakce v celé třídní skupině. 

• Vysoká obliba, nižší vliv - u žáků obecně přijímaných třídou pro svoji 

nesobeckost, empatii. Jejich tendence prosadit se je spíše nižší, málo se podílejí 

také na tvorbě třídních hodnot a norem. Přesto je ovlivňují, a to svým pozitivním 

působením na atmosféru třídy a na emocionální soudržnost třídní skupiny. 

• Nízká obliba, nízký vliv - často signalizují sociální nevyzrálost žáka. Jeho chování 

je buď úzkostně pasivní nebo neadekvátně sebeprosazující, případně agresivní. 

Stává se, že žáci s nízkou oblibou i vlivem nejsou odmítání všemi svými 

spolužáky. Je důležité proto zjistit, jestli někteří spolužáci hodnotí takového žáka 

pozitivně nebo alespoň neutrálně, jak jsou vazby zdůvodněny ve slovním 

hodnocení a zda jsou některé z pozitivních vazeb vzájemné. Okrajová pozice žáka, 

který nemá žádnou pozitivní vazbu se svými spolužáky, je důležitým signálem 

jeho nezdravého vývoje. Velmi často se na okraji třídy ocitají žáci s poruchami 

LMD a žáci nově přistěhovalí. 
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• Průměrná obliba, průměrný vliv - jde o žáky v „sociometrickém stínu", kteří 

nejsou ani výrazněji odmítnuti ani přijati. Mohou se mezi nimi nacházet jedinci, 

kteří jsou ve třídě izolovaní - tato izolace může být způsobena sníženou potřebou 

sociálního kontaktu a žák ji nemusí prožívat negativně. Častěji se však stává, že 

žák nese svou izolaci těžce a prožívá ji jako formu odmítnutí. S touto situací by 

měl učitel pracovat. 

Interpretace slovního hodnocení - slovní hodnocení neboli motivace sympatií 

umožňuje získat informace o třídě i jednotlivých žácích a dát informacím získaným 

prostřednictvím číselných hodnocení kvalitativní rozměr. Můžeme tak zjistit, co 

způsobuje žákovu oblíbenost či neoblíbenost ve třídě, jak on sám slovně hodnotí své 

spolužáky. Slovní hodnocení pomáhá k lepší orientaci v hodnotách a normách třídní 

skupiny. 

Třídní index vlivu je ukazatelem míry vnitřní soudržnosti a vnitřní 

strukturovanosti třídní skupiny, zatímco třídní index sympatií vypovídá o úrovni 

emocionální atmosféry ve třídě. Čím pozitivnější jsou obě charakteristiky, tím kvalitnější 

podmínky poskytuje třídní skupina pro sociální rozvoj jednotlivých žáků. Ukazuje se, že 

nejstrukturovanější a nejvíce soudržné jsou čistě chlapecké nebo čistě dívčí třídy středních 

škol. Emoční atmosféra bývá nejlepší v méně početných třídách menších škol. Právě 

emoční atmosféra je do značné míry ovlivňována osobností třídního učitele - ve třídách, 

kde třídní učitel preferuje sociálně integrativní chování před autoritativním, své žáky 

dobře zná a je jimi oblíben, bývá třídní index sympatií nadprůměrný25). 

Získané hodnoty porovnáváme s normami. Normy pro vyhodnocování dotazníku 

SORAD jsou standardními skóry a jsou uvedeny v percentilech. Percentil je číslo 

nabývající hodnot mezi 0 a 1 (obojí včetně), které nás informuje o tom, jaká část 

sledované populace, tj. jaká část žáků tříd daného typu školy a ročníku, dosáhla nižších 

hodnot sledovaného znaku, než třída nebo žák, které daný percentil přísluší26}. Původní 

standardizace norem byla provedena v 70. letech 20. století, v roce 2004 vytvořil 

Vladimír Hrabal st. s týmem odborníků nové normy, které rozdělili do dvou skupin, 

z nichž každá obsahuje určitý počet kategorií norem rozdělených podle ročníku, typu 

školy a složení třídy (smíšená, chlapecká, dívčí): 

1• Normy pro individuální indexy: 

- kategorie 1 - normy pro 5. a 6. ročník základní školy 

- kategorie 2 - normy pro 7., 8. a 9. ročník základní školy 
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- kategorie 3 - normy pro 1. ročník gymnázia a střední odborné školy (třídy se 

zastoupením chlapců i dívek) 

- kategorie 4 - normy pro 2., 3. a 4. ročník gymnázia a střední odborné školy 

(třídy se zastoupením chlapců i dívek) 

- kategorie 5 - normy pro 1. ročník střední odborné školy - chlapecké třídy 

- kategorie 6 - normy pro 2., 3. a 4. ročník střední odborné školy - chlapecké třídy 

- kategorie 7 - normy pro 1. ročník střední odborné školy - dívčí třídy 

- kategorie 8 - normy pro 2., 3. a 4. ročník střední odborné školy - dívčí třídy 

- kategorie 9 - normy pro 1. ročník středního odborného učiliště 

- kategorie 10 - normy pro 2. a 3. ročník středního odborného učiliště 

2. Orientační normy27) pro třídní indexy: 

- kategorie I - orientační normy pro 6. - 9. ročník základní školy 

- kategorie II - orientační normy pro 1. ročník gymnázia a střední odborné školy 

(třídy se zastoupením chlapců i dívek) 

- kategorie III. - orientační normy pro 2., 3. a 4. ročník gymnázia a střední odborné 

školy (třídy se zastoupením chlapců i dívek) 

- kategorie IV. - orientační normy pro 1. ročník středního odborného učiliště 

- kategorie V. - orientační normy pro 2. a 3. ročník středního odborného učiliště 

- kategorie VI. - orientační normy pro 1. - 4. ročník střední odborné školy - chlapecké 

třídy 

- kategorie VII. - orientační normy pro 1. - 4. ročník střední odborné školy - dívčí třídy 

Přehledné tabulky norem pro vyhodnocování sociometricko-ratingového 

dotazníku Vladimíra Hrabala st. najdeme v materiálech vydaných Institutem 

pedagogicko-psychologického poradenství 
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27) Vzhledem k malému počtu tříd ve vzorku je třeba pracovat s normami pro třídní indexy pouze jako 

s orientačními. 

28) SLAVÍKOVÁ, I., HOMOLOVÁ K., DOLEŽEL P.: Sociometricko-ratingový dotazník V. Hrabala, st., 

s. III/l - III/l3. Podrobnosti týkající se standardizace jsou zpracovány v materiálu Standardizace 

Sociometricko- ratingového dotazníku Vladimíra Hrabala st. z roku 2004, který je zájemcům k dispozici 

v IPPP ČR. 

4. Sociální klima třídy a prevence společensky nežádoucích 

jevů 

V posledních letech se více či méně daří realizovat preventivní působení na děti a 

mládež v rámci výchovně vzdělávacího působení ve škole. V současné době jsou každá 

škola a školské zařízení povinny realizovat tzv. Minimální preventivní program (MPP), 

který představuje souhrn všech preventivních programů a aktivit, které daná instituce 

realizuje v průběhu školního roku a podléhá kontrole České školní inspekce.1} Nejde však 

pouze o výčet akcí, které jsou pořádány pro žáky a studenty, ale také o systém vzdělávání 

pedagogů a pedagogických pracovníků v oblasti prevence společensky nežádoucích 

jevů2), o vhodné zařazení preventivních témat do výuky jednotlivých předmětů a také o 

souhrn nutných opatření a kroků, které škola či školské zařízení učiní při výskytu 

nežádoucího jevu. 

4.1 Závazné dokumenty v prevenci společensky nežádoucích jevů 
Hlavní cíle, zásady a principy výchovně vzdělávacího působení v oblasti prevence 

shrnují závazné dokumenty Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. (Příloha č. 

6.) 

Základním principem všech strategií prevence společensky nežádoucích jevů je 

„výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení si pozitivního sociálního 

chování a rozvoji osobnosti, k odmítání všech forem sebedestrukce a porušování 

zákona "3). O výchově ke zdravému životnímu stylu hovoříme tehdy, pěstujeme-li v dítěti 

zdravé sebevědomí, sebeúctu, úctu ke druhému, pocit sounáležitosti, vedeme-li dítě 

k pokoře, k samostatnému rozhodování, k odpovědnosti za své chování a jednání. Své 
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místo zde má i předávání duchovních a morálních hodnot, principů obecné slušnosti. 

Předpokládá se, že vše by měla dát dítěti rodina. Dnešní rodina je z různých důvodů stále 

méně schopna poskytovat svým dětem pevné zakotvení v životě, proto musí být škola 

místem, kde se výchova ke zdravému životnímu stylu stává součástí výchovy a 

vzdělávání. 

Preventivní výchovně vzdělávací působení musí být tedy neoddělitelnou součástí 

výuky a života základních škol a školských zařízení. Je nutné vyvarovat se 

zjednodušeného pojetí zdravého životního stylu, kdy učitel vybere několik aktuálních 

témat (drogy, šikana...) a ta probere. Není také dostatečně účinné preventivní aktivity 

realizovat pouze jako volnočasové aktivity organizované školou či školským zařízením. 

Každodenní život školy musí mít takovou kvalitu, aby dětem umožňoval osvojit si 

kompetence zdravého životního stylu, které jsou nejúčinnějším preventivním nástrojem. 

Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu 

jsou: 

• zvyšování sociální kompetence, tj. rozvíjení sociálních dovedností, které 

napomáhají k efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a 

uvědomění si důsledků jednání; 

• posilování komunikačních dovedností, tj. zvyšování schopnosti řešit problémy, 

konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku; 

• vytváření pozitivního sociálního klimatu, tj. pocitu důvěry, zařazení do skupiny, 

práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a 

nejistoty, bez nadměrného tlaku na výkon; 

• formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám, tj. pěstování právního 

vědomí, mravních morálních hodnot, humanistických postojů atd. 

Dovednosti, znalosti a postoje, které si žáci osvojí, musí korespondovat s věkem a 

navazovat na předchozí zkušenosti. 

Utváření pozitivního sociálního klimatu ve škole je také jednou z důležitých 

podmínek úspěšné realizace vnější i vnitřní proměny české školy. Dochází ke změnám 

tradičních úkolů školy, mění se cíle a obsah vzdělávání, styl výuky, vztah učitele a žáka, 

způsob hodnocení žáků. Toto vše vyžaduje existenci pozitivního sociálního klimatu, a to 

jak školního, tak třídního, protože právě to motivuje žáky k učení, ovlivňuje rozvoj 

osobnosti každého z nich, ovlivňuje celkový vztah žáka k učiteli i ke škole. Příznivá 

sociální, emocionální a pracovní atmosféra je důležitá nejen pro žáky, ale také pro jejich 
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učitele. „Pro vzdělávání žáků je důležitá vhodná pracovní atmosféra, úzký a velmi lidský 

kontakt mezi učitelem a žákem i žáky mezi sebou, který se přetváří ve společně 

uznávaný řád (pravidla), naplněný pochopením, respektem, spoluprací, aktivitou, 

prostorem pro každého." 4) 

4. 2 Realizace preventivního programu ve škole 

K osvojení preventivních ochranných kompetencí je třeba zapracovat konkrétní 

témata prevence do vzdělávacího procesu a dbát na osobnostní a sociální rozvoj žáků a 

výcvik v sociálních dovednostech. Zkušený pedagog dokáže konkrétní témata prevence 

uplatnit v jakémkoliv předmětu. Lze je zařadit do různých částí osnov a učebních plánů 

základní i střední školy a jsou dokonce součástí rámcového programu pro předškolní 

vzdělávání. Klíčové vyučovací oblasti jsou: 

• oblast zdravého životního stylu - výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, 

výživa, pohybové aktivity 

• oblast společenskovědní - formy komunikace, sociální dovednosti a kompetence 

• oblast přírodovědná - biologie člověka, fyziologie, chemie 

• oblast rodinné a občanské výchovy 

• oblast sociálně právní - právní aspekty společensky nežádoucích jevů, postoj 

společnosti k těmto jevům, práva dítěte apod. 

Uvedená témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech: na 

prvním stupni v prvouce, přírodovědě, ve vlastivědě, ve výtvarné výchově a v tělesné 

výchově, na druhém a třetím stupni v rodinné výchově, občanské nauce, v biologii, 

v českém jazyce, ve výtvarné výchově a v tělesné výchově, v chemii, v základech 

společenských věd. Prevence společensky nežádoucích jevů je součástí platných učebních 

osnov a je zahrnuta do schválených Standardů základního vzdělávání, které obsahují i 

výchovu ke zdravému životnímu stylu. 

4. 2.1 Program osobnostního a sociálního rozvoje 

Na úrovni základní školy je takový program určen pro žáky a pedagogické pracovníky, 

zasahuje výchovnou i naukovou složku vzdělání během celého školního roku a měl by 

vést k pozitivní změně klimatu školy, ke změně motivace žáků a pedagogů a změnám 

vyučovacích metod. Jeho obsah se přizpůsobuje věku žáků a tomu odpovídá jeho 

zaměření v jednotlivých ročnících základní školy: 
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1. a 2. ročník - zaměření na společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky 

a učiteli, zvyšování zdravého sebevědomí žáků, zkoumání a uvědomování si 

vlastní osobnosti, vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání 

těchto jevů, nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry, rozvoj schopnosti 

diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty, rozvoj schopnosti klást 

otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci „ne". 

3. - 5. ročník - optimální jsou programy k pozitivnímu ovlivnění zdraví žáků, 

které je chápáno jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, při současné změně 

postojů k sobě, k prožívání sebe jako individuality, ale v kontextu s druhými 

lidmi, se školní komunitou a okolním světem, k pozitivnímu citovému naladění a 

myšlení, k osvojení si dovednosti řešit stres a k dodržování životosprávy; 

prohlubování schopnosti pracovat v kolektivu, vzájemně si pomáhat, podřídit se 

možnostem skupiny. 

6. ročník - vhodný je program založený na aktivní práci skupiny i každého 

jednotlivce. Je nutné stanovit pravidla soužití ve skupině, tj. aktivní naslouchání, 

pravdivost, důvěryhodnost, tolerance, maximální osobní nasazení. Nové podmínky 

(změna třídního učitele, střídání vyučujících, nový kolektiv) vyžadují vytvoření 

dobře fungujícího týmu žáků a učitelů, proto je nutné obsah programu zaměřit na 

vzájemné poznávání členů třídního kolektivu, vytváření vztahu důvěry mezi žáky 

a učiteli a mezi žáky navzájem, začlenění nových žáků do kolektivu. 

7. ročník - program musí reagovat na řadu změn souvisejících s pubertálním 

obdobím žáků, které je obdobím rizikovým pro nástup společensky nežádoucích 

jevů, proto je vhodné pokračovat v budování týmu, prohlubování vzájemného 

poznání a důvěry, trénovat obranu před manipulací a umění říci „ne", trénovat 

odpovědnost za vlastní rozhodnutí, učit se zvládat náročné fyzické i duševní 

situace a umět se vyrovnat s neúspěchem. 

8. ročník - program musí být zaměřený na prohlubování již získaných dovedností 

a měl by proto být realizován výrazně aktivní formou, tzn. uplatnění 

brainstormingu, diskusí, hraní rolí, rozhovorů, cvičení na rozvoj empatie atd. 

9. ročník - zmapování dosažených výsledků osobnostního a sociálního rozvoje, 

fixace dovedností a postojů. Využití aktivizujících metod a prožitkových aktivit 

podporujících příznivé klima ve třídě. 
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4. 2. 2 Metody a formy preventivního působení ve škole 

V oblasti znalostní se jako velmi efektivní osvědčují metody prožitkového učení: 

• projektová výuka 

• integrované tematické vyučování ve smysluplných celcích za aktivní účasti žáků 

• kooperativní vyučování 

• kritické myšlení 

• samostatné učební práce a svobodná tvůrčí činnost žáků 

Prožitkové učení je považováno za nejefektivnější způsob učení. Dokumentuje to přehled 

efektivnosti různých typů učení: 10 % z toho, co slyšíme, 20 % viděného, 30 % zároveň 

viděného i slyšeného, 50 %, co diskutujeme, 70 %, co děláme, až 90 %, co jsme sami 

vyučovali (prožili).5) (Příloha č. 7.) 

Pro oblast získávání sociálních dovedností a schopností se doporučuje využít 

metody interaktivních her. Tato metoda probouzí v dětech zvědavost a radost ze 

schopnosti učit se z vlastních zkušeností. Jde o záměrně navozenou sociální výchovu, jíž 

se děti samy aktivně účastní. Velmi účinným prvkem je zpětná vazba - dítě okamžitě 

dostává odpověď na každou svou aktivitu od spolužáků, může přemýšlet nad svým 

chováním a jednáním a uvažovat o tom, zda by raději nechtělo jednat jinak. Dochází 

k sebehodnocení a k vytváření vlastní zodpovědnosti za své chování a jednání. Nejen, že 

si dítě uvědomuje vlastní prožívání, ale také se dovídá o prožívání spolužáků.6) Metodou 

interakčních her můžeme úspěšně rozvíjet následující schopnosti a dovednosti: 

• schopnosti spojené s lepším sebepoznáním - znalost vlastních slabých a silných 

stránek; poznávání vlastních citů a pocitů, svých vnitřních stavů a umění je 

pojmenovat; sebeovládání, sebekontrola; prohloubení zodpovědnosti za sebe 

sama; 

• schopnosti spojené s lepším poznáním druhého - rozvoj empatie, akceptování 

druhých; 

• komunikační schopnosti - umění naslouchat, umění sdělovat, umění klást otázky, 

umění vést konflikt, schopnost tolerance; 

• schopnosti řešit problémové životní situace - asertivní chování, umění dohodnout 

se na kompromisu, umění dohodnout se na vzájemné spolupráci. 

Na základě získaných zkušeností pedagogů můžeme konstatovat, že metoda 

interakčních her je u dětí (i u pedagogů) velmi oblíbená a obecně přináší tyto žádoucí 

výsledky, které celkově vedou k utváření trvale pozitivního sociálního klimatu ve třídě: 
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lepší sebeovládání žáků 
snížení agresivity ve třídě 
schopnost nejdříve myslet a potom jednat 
více empatie 
zlepšené komunikační schopnosti 
kvalitnější výsledky ve výuce 
umění řešit problémy 
efektivnější vedení konfliktu 
pozitivnější atmosféru ve třídě 
méně případů užívání návykových látek 

Primární prevence společensky nežádoucích jevů je ve školách a školských 
zařízeních realizována formou: 

• jednorázových akcí - akce hromadného charakteru, besedy, přednášky 

• dlouhodobých akcí - celoroční i delší projekty 

• tématických bloků - preventivní témata spojena do bloků, opakující se tématická 

odpoledne atd. 

• součásti výuky - jednotlivá témata preventivní výchovy zapracovaná do 

obsahového rámce vyučovacích předmětů 

• aktivit pro volný čas - školní kluby, školní sportovní kluby, zájmové kroužky 

• pobytových akcí - vícedenní pobyty skupin žáků mimo domov s programem 

zaměřeným na prevenci nežádoucího chování v třídním kolektivu, např. adaptační 

pobyty pro žáky 6. ročníků, studenty 1. ročníků středních škol nebo víceletých 

gymnázií, tzv. Motýlí výlety atd. 

• společných akcí pro žáky a jejich rodiče - prohlubování komunikace rodiny a 

školy 

V praxi školy a školská zařízení kombinují několik z výše uvedených forem Již 

jen ojediněle realizují jednorázové akce hromadného charakteru, neboť jejich efektivita je 
velmi nízká. 

Rozvíjením sociálních schopností a dovedností rozvíjíme emoční inteligenci (EQ) 
dítěte neboli osobnostní rysy, charakter budoucího dospělého člověka. Je známo že 

emoční inteligence je méně geneticky zatížena než rozumová inteligence (IQ), p r o to zde 

existuje příležitost naučit se schopnostem a dovednostem, které člověk potřebuje 
v kontaktu s jinými lidmi. V lidském životě existují zvlášť citlivá období, kdy lze člověka 

těmto dovednostem učit s trvalým výsledkem - jedním z nich je právě období dětství 

Ukazuje se také, že vysoké EQ má zřejmě větší význam pro úspěšný život člověka 
nez 



vysoké IQ. Projevuje se to již ve škole - intelektově nadané děti zpravidla mívají značné 

problémy v sociálních vztazích se svými vrstevníky. 

4 .2 .3 Komunikace rodiny a školy 

Vztah mezi rodinou a školou není vyvážený a komunikace je povrchní nebo žádná. 

Častým jevem je, že rodiče přistupují ke škole jako k instituci, které je třeba vyhovět, 

kterou je třeba ignorovat nebo na kterou je třeba si stěžovat.. Výukové a výchovné 

problémy nelze řešit bez spolupráce na obou stranách. Největší zájem o školu mají rodiče 

v předškolním věku dětí a v období nástupu dítěte do první třídy, potom jejich zájem 

klesá. Dítě je úspěšné a nemá výchovné problémy - dle rodičů není třeba kontaktu se 

školou a nebo není úspěšné, kouří, chová se drze, chodí za školu, možná bere i drogy -

potom je lépe nekomunikovat a nevystavovat se problémům. Pro fungující vzájemnou 

komunikaci je nutné, aby škola motivovala rodiče ke spolupráci. Mnohé školy realizují 

různé projekty na podporu komunikace mezi rodiči a školou. Projekty obsahují 

interaktivní prvky předpokládající spoluúčast dětí, rodičů a pedagogů. Nabízejí také 

prostor pro neformální setkávání a vytváření společenských vztahů školy a veřejnosti. 

Velmi neformální a efektivní je možnost účasti rodičů ve výuce i jejich podíl na 

výchovných a vzdělávacích činnostech organizovaných školou. Je prokázáno, že 

vzájemná spolupráce školy a rodičů přispívá ke školní úspěšnosti dětí, k budování 

pozitivního sociálního klimatu školy i klimatu třídního a celkově také k prevenci 

společensky nežádoucích jevů. Obecně lze shrnout: „Nejúčinnější a nejlevnější prevencí 

je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole, dobrá výchova dětí je i programem 

prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a 

jevů. Tato prevence je dána souladem mezi rodinou a školou."7) 



Poznámky ke 4. kapitole: 
1) Tuto povinnost legislativně nařizuje Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách 

a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb., přílohy č. 1 - 3. 

2) Společensky nežádoucími jevy (sociálně patologickými jevy) rozumíme: šikanu a násilí; záškoláctví; 

kriminalitu; delikvenci, vandalismus a další formy násilného chování; ohrožení mravnosti a ohrožování 

mravní výchovy mládeže; xenofobii, rasismus, intoleranci a antisemitismus; užívání návykových látek, 

anabolik, medikamentů a dalších látek; virtuální drogy a patologické hráčství; divácké násilí; komerční 

sexuální zneužívání dětí; syndrom týraných zneužívaných dětí; sekty a sociálně patologická náboženská 

hnutí. In: Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005 - 2008, s .9. 

3) Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy na období 2001 - 2004, s. 3. 

4) Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha, s.48. 

5)Program výchovy ke zdravému životnímu stylu, metodický materiál - příloha. 

6) HERMOCHOVÁ, S. Hry pro život. Sociálně psychologické hry pro děti a mládež, s. 5 -17. 
7) Školní preventivní program pro MŠ, ZŠ a školská zařízení, s. 30. 

5. Ukázky praktických šetření sociálního klimatu školní třídy 
Školy často využívají nabídky různých subjektů realizujících preventivní a 

intervenční programy týkající se nápravy vztahů v třídním kolektivu. Přitom existuje 

široká nabídka vzdělávacích kurzů a seminářů pro pedagogy, kde mají možnost seznámit 

se s různými metodami diagnostiky školní třídy a práce se sociálním klimatem ve třídě. 

(Příloha č. 8,9,10.) Praxe ukazuje, že zájem o takto tématicky zaměřené další vzdělávání 

pedagogických pracovníků je velmi malý a školy stále dávají přednost nabídce 

pedagogicko-psychologických poraden (realizace zdarma), či neziskových organizací (za 

úplatu). 

V průběhu uplynulých tří let jsem měla jako metodická prevence pedagogicko-

psychologické poradny možnost realizovat několik preventivních, někdy též intervenčních 

programů zaměřených na práci se vztahy v třídních kolektivech. Při sestavování programů 

jsme s kolegy čerpali ze zkušeností a doporučení dr. Nory Martincové1) a dr. Michala 

Koláře2). 

Veškeré programy jsou realizovány na základě písemné objednávky školy3), v níž 

jsou uvedeny problémy, které se ve třídě vyskytují a dosavadní opatření školy k nápravě. 



Na základě těchto podkladů je připraven program „na míru", složený ze čtyř, resp. pěti 

setkání s třídním kolektivem a jeho struktura je následující: 

• první setkám - představení programu a lektorů, kteří ho povedou, zdůvodnění 

realizace programu, testová diagnostika třídy - užití sociometricko-ratingového 

testu vztahů ve třídě SORAD a dotazníku specifických sociálních rolí ve škole 

DSSR neboli „Napiš podle pravdy" 

• druhé setkání - seznámení s žáky, navázání kontaktu, podpora soudržnosti a 

podnícení zájmu o změnu vztahů mezi spolužáky, vyhlášení výsledků testů, 

otevření problému, nabídka jeho řešení 

• třetí setkání - vlastní léčba narušených či nemocných vztahů ve skupině, realizace 

přípravných kroků vedoucích k nápravě - tvorba třídních pravidel 

• čtvrté setkání - podpora pozitivní změny vztahů a atmosféry ve třídě k lepšímu 

aneb Co mohou udělat ostatní, aby se situace ve třídě změnila? - kresba ruky I, 

hledání názvu pro společně vytvořená pravidla chování ve třídě, případně názvu 

pro třídní skupinu 

• páté setkání - upevnění pozitivní atmosféry a vazeb ve třídě, kresba ruky II - Co 

mohu udělat já sám(a) , abychom se ve třídě cítili bezpečně a v pohodě?, kontrola 

dodržování společně vytvořených pravidel - diskuse, závěr programu a rozloučení 

Po ukončení programu je vypracována zpráva o průběhu realizace preventivního 

(intervenčního) programu v dané třídě. Je označena jako důvěrné sdělení a je určena 

pouze pro ředitele školy, třídního učitele, výchovného poradce, příp. školního metodika 

prevence. Zpráva obsahuje rozbory jednotlivých aktivit a výstupy z nich, výsledky 

testovacích šetření, dále závěry, které realizátoři učinili a doporučení pro další práci 

s třídním kolektivem. Stává se, že škola požádá realizátory programu o seznámení rodičů 

s průběhem a výsledky programu na třídní schůzce - a to zejména tehdy, jsou-li iniciátory 

Programu rodiče žáků. Poradenské pracoviště zůstává i po skončení programu v kontaktu 

s třídním učitelem a zajímá se o další vývoj ve třídě, o funkčnost doporučení specialistů. 

Poskytuje další metodické rady a doporučení, konají se supervizní setkání ve škole. 

Předpokládá se, že zpráva o realizaci programu ve třídě ,jde" s daným kolektivem do 

dalšího ročníku a podrobný popis aktivit má sloužit jako „návod k použití". 

Celý program je koncipován jako skrytý vrstevnický program pro třídu, v níž 

dochází k narušení sociálního klimatu jedním nebo několika jedinci, nebo kde se vyskytly 

mírné projevy šikany (ostrakismus, mírné formy fyzické agrese). Narušitelům pozitivních 



vztahů ve třídě nebo agresorovi je nastaveno jakési sociální zrcadlo, přirozená negativní 

zpětná vazba od spolužáků. Do programu jsou kromě diagnostických testů zařazeny 

interakční hry, pohybové a kresebné aktivity, brainstormingy a další aktivity zaměřené na 

posilování pozitivních tendencí ve vzájemných vztazích, na vytváření podmínek pro to, 

aby se třída prezentovala jako „dobrá parta" a aby jednotlivci prostřednictvím přijímání a 

vytváření pozitivních sdělení zažili pozitivní korektivní zkušenost.. V závěru programu 

má každý ze třídy možnost symbolicky nabídnout zbytku třídy na své namalované dlani 

to, co může a chce udělat pro to, aby se atmosféra ve třídě zlepšila (Příloha č. 11). Skrytý 

vrstevnický program však pravděpodobně nelze použít tam, kde se rozvinuly závažnější 

formy šikany s přijetím nových norem chování skupiny k jednotlivci nebo skupiny ke 

skupině. Předpokládá totiž, že agresor je ovlivnitelný názorem většiny (i když mu 

nezáleží na názoru oběti nebo obětí) a především to, že struktura a normy třídní skupiny 

umožňují, aby agresivní chování části spolužáků vůči jiné části spolužáků vnímala a 

chápala většina dětí ve třídě jako negativní. Proto má skrytý vrstevnický program spíše 

preventivní charakter s velkým významem pro posílení pozitivních vztahů v třídním 

kolektivu4). 

Jak již bylo uvedeno, kromě testové diagnostiky je v programu ve značné míře 

využita dynamická diagnostika, která se realizuje prostřednictvím obyčejného povídání, 

pozorování a ovlivňování skupiny při hrových a modelových situacích, které umožňují 

dobře navodit podmínky pro rozpoznání nemocných vztahů ve skupině a dalších skrytých 

charakteristik, jako jsou postoje, hodnoty a morálka. Dynamická diagnostika umožňuje 

úvodní rozehřátí, navození kontaktu s lektory, seznámení, podpoření soudržnosti, 

otevření, sebepoznání a vzájemné poznávání apod., navíc děti j i berou jako přirozenou a 

zábavnou činnost. Hry, které jsou do programu zařazovány, nevedou k vítězství a 

Porážce, nerozdělují děti na „silné" a „slabé". Důraz je kladen na hiy s kooperativními 

Pravidly, na hry podporující vzájemnost a soudržnost. 

5 -1 . Diagnostika třídního kolektivu pomocí dotazníku MCI 

žezávěrečné zpráw z r ealiwice intervenčního programu v 5. ročníku ZŠ ve městě 1..: 

Výchozí situace 

Ředitel školy požádal pedagogicko-psychologickou poradnu o realizaci intervenčního 

Programu v třídním kolektivu. Problémy nastaly po sloučení dvou méně početných 



bývalých čtvrtých tříd - v nové třídě (34 žáků) se vytvořily dvě skupinky chlapců 

(původně zjedné bývalé třídy), které se vzájemně slovně i fyzicky napadají, 

nespolupracují a negativně ovlivňují sociální klima třídy. Dle třídní paní učitelky, chlapci 

výrazně narušují průběh výuky, nerespektují výzvy ke klidu a soustředění se na práci. 

I. setkání 

• Představení programu, důvod návštěvy 

Diagnostika třídního kolektivu: 

- So-Ra-D: zmapováni skrytého života skupiny. Žáci hodnotí známkami od 1 do 5 vliv 

a sympatie postupně u každého spolužáka, kromě sebe. Ke známce za sympatie píší 

také slovní zdůvodnění. U hodnocení vlivu dostávají informaci, že může jít o vliv na 

třídu špatný či dobrý. Výsledky ukazují na oblíbenost v třídním kolektivu. 

Výsledky: 

Vliv velký: 1. Monika F.(55) 2. Petr B., Dita Š. (60) 3. Tereza M.(64) 

Vliv malý: 1. Jaroslav S.(90) 2. Martin 1.(79) 3. Kristýna M. (77) 

Sympatie velké: 1. Monika F. (49) 2. Dita Š. (50) 3. Denis Š. (61) 

Sympatie malé: 1. Jaroslav S.(145) 2. Svatopluk S. (141) 3. Miroslav M.(122) 

^Dotazník „Napiš podle pravdy" (dotazník specifických sociálních roli-DSSRV 
Vyhodnocení - jméno + počet 

-Ujdoubl ižuje slabším ? ~ l w V " ^ ^ 
zastrašujea spolužáky? — u. Ljp \J l UXJUIVJ » 

U ^ d o je přátelský a kamarádský ? 
iJS<tosezastáváslabších ? e- Z ——— •——— 
i ^ K d o se umí nejlépe prát ? 
6- Kdo zesměšňuje spolužáky ? 

Ii_Kdo nejvíc pošťuchuje? 
iLKdo se nejvíc pere ? ^ — -J » 
y- Kdo se stává terčem různých vtipů 

ajegrací? —- u — ** 
• i ^ d o m á strach z nějakého spolužáka 
11 ť T T r-r-r—J———-ř-rTT.— ' ' -Koho považuješ za nejchytřejšího 

J j j ^ d o j e ostatními přehlížen, odmítán ? 
l l jComu to myslí a má dobré nápady ? 
lihSkýmjenejvětší legrace ? 
U j C d o j e odvážný a nebojí se 7 
l^KdgJiejvíc žaluje ? 

Mirek M. (15), Tom (12), Jarek ř ^ g T ^ T 
Tom (12), Mirek M. (11), Jarek íim_ ~ 
Vzájemné sympatie, nikdo neměl převahu 
Pf»tr n nn\ T>^T\rn\ T 1 T̂Z—t-— PetrD. (17), Petr D.(7I Jirka ( n 
t . /1 A \ T í 7TTT _ ~~ Tom (14), Jarek (13), Mirek M/17) 
T i_ /i -i \ ^ / . /vs — : ——~ Jarek ( l l ) , Tom (10), Radek,"MkikMTŠT 
Kamila(5) ' 
Svatopluk, Radek (8), Mirek T v T t ^ T ^ 
\AimV T- /i -r-* ——— ±-2-• V X Ull 
MirekM.(25), Tom (13), Radek m ) 
Mirek M., Svatopluk(8), Tom (5) 

Svatopluk z T o m a X H X R ^ ^ ^ ^ 
HnHnp im^n itím.í,«,. „„—i i * M . ^—-TT , „ . : 1 ^—I v-/, ^íatyncH^.) 
Hodné jmen, nejvíce s n a d M w i i h n ^ ^ 
Petra D„ Jirku, Terezu ' tu , ť e t raB. , 
Kristýna (7), S v a l ^ k T ň r g ^ H ^ — 
Petr B., Tereza, Jirka, Martin " 
S Tomem (9), J i r k o u ^ g ^ g j ^ ^ ^ 
Mirek M. (13), 
C a- 1..1. rc\ n i i T~r.—7— ' Svatopluk. (6), Radek, J u l i e Q 
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1 /.Koho mají rádi učitelé ? 
ÍS.Kdo se chová neslušněji k pedagogům ? 

„hodné žáky" 
Dita (13), Petr B.(ll), Monika(7) 

ly.Kdo je fyzicky napadán a neumí se bránit ? 
iu.Kdo používá násilí vůči druhým ? 

Rísa, Svatopluk. (7), Kamila, MartinG) 
Mirek M. (17), Tom (15), Radek, Jarek (5) 

^ i.Koho bys chtěl za předsedu třídy a proč ? Ditu, Moniku, Petra B., Jirku, Martina, ...chytrý (á), 
rozumný(á), hodný(á), má dobré nápady, rozhodl(a)' 
by za nás dobře... 

• Závěr setkání, termín příštího setkání 

II. setkání 

• Zahájení setkání, představení lektorů 

1- Změna prostoru - kruhové aranžmá, vysvětlení proč kruh ze židliček (kruh lidi 

spojuje), stanovení pravidel komunikace v kruhu. - Zavedení kruhového uspořádání 

umožňuje, aby všichni žáci na sebe viděli, dovoluje, aby se setkali tváří v tvář. Je to 

důležité k tomu, aby si mohly děti mezi sebou popovídat, aby každé z nich mohlo 

mluvit ke všem a vidělo přitom, jak druzí neverbálně reagují. Takto jsou navozeny 

přirozené podmínky pro diskusi a řešení společných problémů. Děti se učí vyjádřit 

svůj názor, ovládat své emoce, naslouchat druhému, respektovat názor druhého. 
2- Vizitky, představení dětí - formou interwiev, děvčata velmi pěkně - pochváleny za 

upřímnost 
3- Výsledky testové diagnostiky soc. vztahů ve třídě: 

- SoRaD: očekávání a tipy žáků 

- Napiš podle pravdy 

4. Hra „Vítr fouká pro toho, kdo..." Děti stojí v kruhu, lektor říká. „Vítr fouká pro 

toho, kdo se dnes těšil do školy." Kdo s touto větou souhlasí, vystoupí dovnitř kruhu. 

Začátek věty se opakuje, zbytek věty se obměňuje. Postupně se objeví: „ ...kdo chodí 

rád do této třícly", „... kdo má v této třídě alespoň jednoho kamaráda/kamarádku", 

„... kdo by chtěl změnit chování ve třídě" atd. (podle toho, co potřebuji zjistit). Cí l-

poznání jednotlivých žáků. 

5- Chválení na židličkách - uprostřed kruhu jsou umístěny dvě židličky proti sobě, 

sedící na jedné židličce pozve na protější prázdnou někoho ze sedících v kruhu a řekne 

mu, proč si ho tam pozval (pozitivní důvod, pochvala, poděkování za co?). Potom si 

jde sednout do kruhu a ten, kdo zůstává sedět, vyzve někoho, komu chce stejným 
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způsobem poděkovat, vyslovit pochvalu...Cíl - naučit se ocenit druhého, vyslovit 

kompliment., naučit se přijímat pochvalu. 

• Závěr setkání, ohlášení termínu příštího setkání 

III. setkání 

úvodní kroužek - přivítání, společné sdílení pozitivních i negativních zážitků za 
minulý týden 

hra „Místa si vymění ti, kteří...": Sezení na židlích v kruhu, lektor uprostřed kruhu 

stojí a vyzývá: „Místa si vymění všichni ti, kteří...." 

mají mladší sourozence 

- by tuto třídu nevyměnili za jinou 

mají v této třídě nejlepšího kamaráda 

- si myslí, že by se v této třídě mohlo ve vztazích něco vylepšit 

- mají raději prázdniny než školu 

kterým vadí, že se někteří kluci chovají nepěkně k holkám 

- ti kteří chtějí příště s námi pokračovat 

Změna: odebereme jednu židličku, vyzývají sami žáci, vyzývající se snaží posadit na 

volné místo, na koho volné místo nezbude - vyzývá. Upřednostňujeme první způsob 

dáváme šanci všem, nejlépe po řadě a bez soutěžení, začíná se u vedoucího, postupně 

dovětky vymýšlejí ostatní členové skupiny. Cíl - rozehřátí, podpora s o u d r ž n ý c ) ^ . . ^ 
g^Q£atttaantipatií mezi žákv. 

2- Hra „Vysílač": Všichni sedí v kroužku, jeden má ruce nad hlavou ve tvaru písmene 
V a říká: „Já hlavní vysílač volám vysílač XY", vyvolaný vysílač zvedne obě ruce 

"ad hlavu a současně s ním jeho soused po levé straně zvedne pravou ruku a soused 

po pravé straně, zvedne levou ruku. Nezareaguje-li vyvolaný vysílač nebo některý ze 

sousedů, vypadává. Potom musí reagovat sousedi sousedů. Cíl - pror.v^nf 

Soustředění a spolupráce v kolektivu. 
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3. Dotazník „Naše třída": 

Tabulka č. 3: Výsledky dotazníkového šetření: 

Název proměnně Pásmo Zjištěná hodnota Zjištěná hodnota 

• 

běžných hodnot ve sledované třídě u TU 

S p o k o j e n o s t 10,0-14,4 11,0 13,0 

T ř e n i c e 6,9-13,1 11,0 11,0 

S o u t ě ž i v o s t 9,7-14,8 11,7 7,0 

O b t í ž n o s t u č e n í 6,2-11,1 7,0 9,0 

S o u d r ž n o s t 6,4 -12,9 7,0 7,0 

Obecné platí, že v oblasti aktuálního klimatu souvisí pozitivně výše spokojenosti 

svýší soudržnosti, nízkými třenicemi a s nízkou obtížností. Svýší či nárůstem, resp. 

Poklesem třenic mezi žáky narůstá či klesá soutěživost a obtížnost, s nárůstem třenic klesá 

soudržnost. S nárůstem soutěživosti narůstá i pocit obtížnosti školní práce.5) 

Z tabulky vyplývá, že všechny zjištěné hodnoty jsou ve sledované třídě v normě. 

Zajímavé je porovnání žákovských hodnot s hodnotami u paní učitelky - děti zřejmě cítí a 

Prožívají s o u t ě ž i v o s t intenzivněji, s p o k o j e n o s t s klimatem ve třídě nedávají v učebním 

procesu výrazně najevo, o b t í ž n o s t u č e n í naopak neprožívají příliš intenzivně. Shoda 

hodnot u proměnných t ř e n i e e a s o u d r ž n o s t v hodnocení třídní učitelky a žáků svědčí o 

shodném vnímání nejvýraznějších problémů, které se ve třídě vyskytují. 

3- Tvorba pravidel pozitivního chování ve třídě - 1 . část 
• Brainstorming ve skupinkách - každá skupinka vymyslí 7 pravidel chování ve třídě 

• Prezentace pravidel, zapisování na balící papír 

% Z á v ě r setkání, o z n á m e n í t e r m í n u příštího s e t k á n í 

IV. setkání 

% . . , , , ,-xné sdílení pozitivních i negativních zážitků za 
«Vodní kroužek - přivítáni, spolecne suae ť 

minulý týden 



1. Tvorba pravidel pozitivního chování ve třídě - 2. ěást 

• Hlasování - každý má 3 hlasy na přidělení 

• Výstup -10 odhlasovaných pravidel chování v třídním kolektivu: 

1. Dodržuji přestávky. 

2. Respektuji dospělé. 

3. Zeptám se, než si něco půjčím. 

4. Dávám pozor v hodině. 

5. Počkám, až druhý domluví. 

6. V jídelně se chovám slušně. 

7. Chováme se k sobě slušně. 

8. Mluvím slušně. 

9. Respektuji druhého a chovám se ke druhému pěkně. 

10. Snažím se ve výuce. 

• hlasování o názvu - třída odhlasovala název „ Třídní desatero " 

• přepsání na balící papír, podpisy, vyvěšení ve třídě - bude realizováno ve spolupráci 

s třídní učitelkou 

• doporučení dohody o sankcích za nedodržování pravidel - bude realizováno ve 

spolupráci s třídní učitelkou 

2. Pohybová aktivita Had: Jedno z dětí pozveme doprostřed kruhu, to se snaží přivolat 

k sobě druhého s poselstvím, co mají oni dva společného. Např. nosí brýle jako já, 

bydlíme ve stejném domě, chodíme spolu do stejného kroužku atd. Každé následující 

dítě volá k sobě dalšího podle stejných kritérií. Děti zůstávají po celou dobu v řadě a 

snaží se spojením vytvořit hada. Cíl - koheze. patříme k sobě + sledování vzájemných 

sympatií a antipatií mezi žáky, kdo je vyzván mezi posledními. 

• Závěr setkání, termín příštího setkání 

V. setkání 

• úvodní kroužek - přivítání, společné sdílení pozitivních i negativních zážitků za 
minulý týden 



1. Kontrola dodržování pravidel - vzhledem ktomu, že mezi předchozím setkání 

uběhla velmi krátká doba (víkend), proběhlo pouze zamýšlení se nad tím, dodržování 

kterého z pravidel bude nejobtížnější. Žáci se shodli v názoru, že to budou pravidla č. 2 -

Respektuji dospělého, ě. 8 - Mluvím slušně a ě. 9 - Respektuji druhého a chovám se ke 

druhému pěkně. 

2. Ruka I: kresba ruky a vpisování názorů - vzkazů těm, jejichž chování brání, 
abychom se ve třídě cítili bezpečně a v pohodě 

Instrukce: Před sebou máte papír. Obkreslete svou ruku, která je chápána jako podpis. Vy 

se však nepodepisujte svým jménem, ale kamkoliv - na dlaň, kolem ruky, po obvodu prstů 

napište sdělení třem spolužákům. Můžete psát adresně, co byste chtěli, aby se na vašich 

spolužácích změnilo nebo co byste chtěli, aby se změnilo ve vašem soužití ve třídě Po 

dokončení se obrázky vyberou, zamíchají se a vystaví na lavice, na tabuli a děti vyzveme, 

aby si obrázky v tichosti prohlédly - pozveme je do galerie. Následuje vyjádření pocitů, 

dojmů a názorů. Je vhodné dětem říci, že je důležité umět přijmout od blízkých lidí 

sdělení, že jim naše chování vadí a že chtějí, abychom je změnili, je naším právem 

rozhodnout se, zda tyto požadavky přijmeme či odmítneme. 

Některé výstupy: 

^ Tomáši, nenadávej sprostě! 

•=> Tomáši a Mirku! Vzpamatujte se konečně! Nenadávejte a nevyrušujte v hodině! 

Neskačte do řeči! 

•=> Mirku, Jarku, Tomáši, nezlobte paní učitelku! 

"=> Tomáši, nenadávej sprostě! 

•=> Tomáši, nebij děcka a zlepši se v učení! 

•=> Radku, Svaťo, Pavle: nenadávejte ostatním! 

•=> Pavle, jseš dobrej kluk, tak se nepřidávej k partě! 

^ Pavle a Radku! Přestaňte být drzí! 

O Holky, nepomlouvejte! 

Jarku, přestaň kouřit! 

=!> Jarku, dělej konečně domácí úkoly! 

O Sváťo, neměl bys nadávat a provokovat! 

^ Sandro, neprovokuj, nepomlouvej a nediriguj! 

& Sandro, nerozhoduj za druhé 
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^ Děcka, nechte domluvit paní učitelku! 

O Týno, nebuď pořád tak ustrašená a ukaž, co v Tobě je. Najdeš kámoše..., věř mi! 

3. Ruka II - aneb co mohu udělat já sám/sama, abychom se ve třídě cítili bezpečně 

a v pohodě 

Instrukce: Ještě jednou obkreslete na nový papír svou ruku a tentokrát se podepište. 

Napište na ni to, co byste chtěli třídě nebo těm spolužákům, kteří jsou pro vás důležití, 

nabídnout - změnu, nápravu vlastního chování ve prospěch pozitivní atmosféry ve třídě. 

Můžete vycházet z toho, co jste se dověděli z rukou ostatních v předcházející aktivitě nebo 

zvláštního rozhodnutí. Ze všech kreseb uděláme opět výstavku a pozveme děti 

k prohlédnutí. Poté se všichni usadí a sdělují spolužákům své pocity, ze které ruky mají 

největší radost, kdo je nejvíce překvapil atd. Cíl - řešení problému, zpětné vazbv. 

sebehodnocení, diagnostika vztahů - vzájemné sympatie, antipatie. 

Některé výstupy: 

O Pavel: budu se chovat slušně; budu se zastávat mladších a slabších; budu respektovat 

dospělé; počkám až druhý domluví 

O Mirek M.: nic nevím, zlepším se 

<4> Jarda: budu plnit úkoly; budu hodnej a nebudu mluvit v hodině 

O Tomáš: neběhat po chodbě napsal po velké urgenci a na základě informace, že 

to bude také zajímat rodiče 

O Sváťa: nebudu se v angličtině otáčet; pokusím se nerušit 

O Radek: nic nevím, nevymýšlím, nemůžu nijak pomoct, nedá se svítit! 

•=> Sandra: přestanu pomlouvat; nebudu se posmívat druhým; budu se snažit míň hádat 

• Závěr programu, rozloučení 

Závěry: 

- Výcvik byl realizován formou pěti setkání po dvou vyučovacích hodinách, bylo 

uplatněno několik metod, např. sociálně-psychologické hry, dotazníky, kresebné 

metody, společné sdělování zážitků. Cílem bylo zmapovat sociální klima třídy, 

fungování vzájemných vazeb mezi žáky a pokusit se navrhnout efektivní možnosti 

dalšího Účelného postupu pro pedagoga i pro rodiče. 
- Jedním z. dílCích cílil psychosociálního v ý c v i k u bylo n a p o m o c i sdělování pozitivních 

zpětných vazeb (pochval, komplimentů), které vyplývají z běžných situací ve třídě, 



naučit se vnímat a oceňovat pozitivní charakterové vlastnosti a reakce i u méně 

oblíbených spolužáků. Současně měli žáci také možnost otevřeně sdělit spolužákům, 

co se jim na jejich chování nelíbí. 

- Podařilo se navázat na pravidla již dříve vytvořená v jedné z bývalých tříd a provést 

jejich aktualizaci v nově utvořeném kolektivu. 

- Konstatujeme, že jednou z hlavních příčin existence méně pozitivního sociálního 

klimatu ve třídě je sloučení dvou bývalých tříd - v novém kolektivu je větší počet dětí 

s poruchami chování, jejichž projevy lze v tak početné třídě úspěšně korigovat jen 

velmi obtížně. 

Doporučení pro práci se třídou: 

- Změny ve vědomí žáků, jejich nové informace o vzájemných vztazích i nově pozitivně 

ohodnocené dovednosti je nutné podchytit, posilovat a vyhodnocovat. 

- Dbát o důsledné dodržování vytvořených pravidel, odkazovat žáky na tento dokument, 

oceňovat jejich dodržování a dle dohodnutých sankcí postihovat nedodržování 

pravidel. 

- K posílení kooperativních vztahů ve třídě doporučujeme ve spolupráci s třídní 

učitelkou vymyslet název třídního týmu, včetně dalších podpůrných atributů - symbol, 

logo (nápis na dveřích, tričku), maskot třídy atd. 

- Do obsahu třídnických hodin zařazovat posazení do kroužku a sdělovat si pozitivní, 

příp. i negativní zážitky z výuky, z činností ve volném čase, ze soukromého života. 

Děti se tak učí důležitým komunikačním dovednostem. 

- V příštím školním roce rozdělit žáky do dvou tříd - část dnešních páťáků přechází na 

víceleté gymnázium, do 6. ročníku přibudou noví žáci z venkovských škol. 

Z inkriminovaných skupinek zůstávají ve škole všichni, je zapotřebí rozbít skupinky. 

- Závěrem zdůrazňujeme roli všech zúčastněných dospělých - učitelů i rodičů. Je nutná 

naprostá důslednost a aktivní vzájemná spolupráce. Rodiče by měli vědět o krocích ze 

strany učitelů (tj. způsob vyhodnocení a řešení chování ve třídě) a měli by je aktivním 

přístupem také podporovat (tj. mít přehled o tom, co se aktuálně děje ve škole, 

pravidelně hovořit s dětmi o každodenních zážitcích ze školy). 
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5. 2 Diagnostika třídního kolektivu s využitím dotazníku Sociální klima 

školní třídy (CES, forma A) 

Rozbor výsledků dotazníku Sociální klima školní třídy realizovaného v sekundě 

víceletého gymnázia: 

Výchozí situace 

Školní metodická prevence se koncem školního roku obrátila na pedagogicko-

psychologickou poradnu s podezřením na šikanu v třídním kolektivu. Jde o dva chlapce, 

kteří se znají od útlého dětství a jejichž rodiny se spolu přátelí. O to více nepochopitelné 

je, že jeden z nich zesměšňuje druhého před ostatními a dělá mu naschvály. Metodická 

prevence sama provedla zmapování situace v třídních vztazích pomocí sociometricko-

ratingového dotazníku SORAD. Zjistila, že možný agresor je hvězdou třídy a možná oběť 

je na opačném konci v žebříčku vlivu i sympatií. Bylo doporučeno provést dotazníkové 

šetření specifických sociálních rolí („Napiš podle pravdy") a ve třídě byl na přání školy 

poradenským pracovištěm realizován dotazník Sociální klima školní třídy (CES, forma A). 

Vedení školy a třídní učitelku zajímalo porovnání zjištěných hodnot s normami. 

Tabulka č. 4: Zjištěné hodnoty ve sledované třídě a porovnání s normami: 

Proměnná 

• 

Zjištěná hodnota 

(střední hodnota): 
' V • '<:'• • ' .'V '/j ' ' • >! '"•' V 

Odpovídající norma 
pro víceleté 
gymnázium -
percentilové skóre: 

Odpovídající norma 
pro víceleté 
gymnázium -
normalizované T-
skóre: 

učitelova pomoc 
žákům 

8 18 41 

orientace žáků na 
úkoly 

7 26 44 

vztahy mezi žáky ve 
třídě 

9 29 44 

zájem o průběh výuky 6 30 46 ; 

klid a pořádek ve třídě 4 42 48 

jasnost pravidel 7 42 45 

Percentilové skóre vyjadřuje postavení třídy vůči ostatním třídám daného typu školy. 

Uprostřed percentilové škály leží 50. percentil, tj. průměr dané proměnné. To znamená, že 
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hodnoty 51 a vyšší vyjadřují příznivější stav než je průměr, hodnoty 49 a nižší vyjadřují 

stav horší než průměr. 

Normalizované T-skóre je norma opírající se o T-škálu, která má tu vlastnost, že její 

aritmetický průměr se rovná hodnotě 50 bodů a její směrodatná odchylka je vždy 10 bodů. 

Čím více se zjištěná hodnota odchyluje od 50 bodů, tím výrazněji se daná třída odlišuje 

od „běžné" třídy. Za pásmo „běžných, obvyklých" hodnot se považuje rozmezí 40 až 60 

bodů T-škály. Hodnoty pod 40 bodů T-škály se považují za snížené (nepříznivé), hodnoty 

nad 60 bodů T-škály za zvýšené (velmi příznivé). 

Interpretace výsledků: 

1. Učitelova pomoc lákům. 

Percentilové skóre = 18 %, tj. existuje 17 % tříd na víceletých gymnáziích, kde jsou 

(podle mínění žáků) žáci ještě méně spokojeni s učitelovou pomocí než žáci ve sledované 

třídě. 

Normalizované T-skóre - 41, tj. hodnota se blíží hranici normy. Žáci na gymnáziu jsou 

sice vedeni k tomu, aby byli více samostatní, nicméně normy berou v úvahu tento typ 

školy. Při vyplňování dotazníku byla u této proměnné brána v úvahu třídní paní učitelka. 

Bylo by dobré promyslet pedagogické postupy, které by hodnotu zvýšily, v úvahu lze 

brát například následující náměty: 

• snažit se hlouběji žáky poznat, více si všímat jejich potřeb - vysledovat, kdo je na 

okraji třídy, ale také kdo má značný vliv (na základě sociometrického šetření SORAD 

a dalších dotazníků), v rámci třídnických hodin poskytnout žákům prostor pro 

vyjádření názorů na to, s čím jsou ve třídě spokojeni, s čím nikoliv - to lze velmi 

dobře realizovat v kruhovém sezení, kdy mohou všichni společně hodnotit jak výuku, 

tak zážitky ze společně prožitých aktivit. Žáci se tak učí vyjádřit svůj názor, emoce, 

vzájemně si naslouchat, získávat respekt jeden ke druhému. 

• nepřehánět direktivní jednání, ale současně netolerovat přestupky; 

• v rámci takto vedených třídnických hodin zařazovat nesoutěživé aktivity (náměty u 

školní metodicky prevence); 

• při výskytu nežádoucího chování (zvýšená agresivita, nepřijetí jedince kolektivem, 

zneužívání návykových látek atd.) kontaktovat rodiče, citlivě doporučit návštěvu PPP 

(vyšetření v PPP je dobrovolné, vždy vyžaduje souhlas rodičů). 
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2. Orientace žáků na úkoly. 

Percentilové skóre = 26 %, tj. existuje ještě 25 % tříd na víceletých gymnáziích, kde je 

orientace žáků na úkoly horší než ve sledované třídě. 

Normalizované T-skóre = 44, tj. v normě. 

3. Vztahy mezi žáky ve třídě. 

Percentilové skóre = 29 %. 

Normalizované T-skóre = 44, tj. v normě. 

4. Zájem o průběh výuky. 

Percentilové skóre = 30 %. 

Normalizované T-skóre = 46, tj. v normě. 

5. Klid a pořádek ve třídě. 

Percentilové skóre = 42 %. 

Normalizované T-skóre = 48, tj. v normě. 

6. Jasnost pravidel. 

Percentilové skóre = 42 %. 

Normalizované T-skóre = 45, tj. v normě. 

Závěr: 

Sociální klima ve sledované třídě odpovídá normám. Je však zapotřebí hlídat 

vzniklou situaci, kvůli které bylo šetření realizováno. Navrhujeme počátkem nového 

školního roku realizovat psychosociální výcvik zaměřený na prevenci vztahů ve třídě. 

Po uplynutí několika týdnů od realizace dotazníku, poskytla škola zpětnou vazbu, 

že se situace zklidnila. Přesto je třeba nepodcenit situaci. 

5. 3. Diagnostika třídního klimatu s využitím sociometricko- ratingového 

dotazníku SORAD 

Vybráno ze závěrečné zprávy o realizaci intervenčního programu v 5. ročníku ZŠ ve 

městě P: 

Výchozí situace 

Vedení školy žádá PPP o realizaci intervenčního programu v jedné z tříd 5. ročníku, kde 

se ve značné míře vyskytují problémové vztahy. Jejich původcem je údajně jediný žák, 
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který vyprovokuje jiné žáky k agresivnímu chování kněmu i k jiným žákům ve třídě. 

Přes veškeré snahy a opatření třídní učitelky se nedaří situaci měnit k lepšímu. 

Ve třídě byl realizován intervenční program zaměřený na diagnostiku sociálního 

klimatu třídy a vztahů mezi spolužáky. Popis jeho struktury a obsahu by byl obdobný jako 

v popisu realizace intervenčního programu v subkapitole 5. 1. , soustředím se proto na 

diagnostiku vztahů mezi žáky pomocí sociometricko-ratingového dotazníku So-Ra-D. 

Dotazník byl realizován formou papír-tužka, jeho zpracování proběhlo pomocí 

počítačového programu. Každý žák obdržel záznamový list se jmenným seznamem žáků 

třídy a tištěné pokyny pro vyplňování dotazníku. Pokyny byly přečteny lektory programu 

nahlas. Nejdříve žáci hodnotili vliv svých spolužáků a potom, jaké knim chovají 

sympatie. Hodnocení sympatií současně v testu slovně zdůvodnili. 

Výstupy: 

Tabulka č. 5: Hodnocení vlivu 

Jméno VLIV PERC. 

1 Jan 35 ' 5'" 
2 Ivana 35 5 
3 Jana 37 6 
4 Lucie 39 7 j 
5 Martina 39 7 J 
6 Martin 41 9 
7 Kateřina 41 9 
8 Lenka 42 10 
9 Oldřich 43 11 
10 Ladislav 43 11 
11 Michalv 44 12 
12 Jakub 47 17 
13 David 54 37 
14 Davidh 56 42 
15 Patrik 56 42 
16 Michal 59 52 
17 Darina 64 69 
18 Sabrina 64 69 
19 Lumir 74 89 
20 Robin 89 100 

Interpretace: Jan a Ivana se umístili shodně na prvním místě v kategorii vlivu, tj. podle 

normy jim přísluší 5. percentil, tj. ve srovnání s populací daného ročníku a typu školy jsou 

na 5. místě, patří tedy k velmi oblíbeným. Obdobně interpretujeme další pořadí. 
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Tabulka č. 6: Hodnocení sympatií 

Jméno SYMP PERC 

1 Jan 33 5 | 
2 Lenka 38 11 
3 Ivana 39 14 ! 
4 Lucie 40 16 
5 Martina 41 19 
6 Jana 42 20 
7 Kateřina 44 27 
8 Martin 45 29 | 
9 Ladislav 45 29 ! 
10 Jakub 46 33 
11 Michalv 47 35 
12 Oldřich 47 35 i 
13 Davidh 54 61 
14 David 57 70 
15 Patrik 58 75 
16 Michal 59 76 
17 Sabrina 64 88 
18 Darina 69 95 
19 Lumir 72 98 
20 Robin 91 100 

Interpretace: Žák Jan je nejoblíbenějším (nejsympatičtějším) žákem třídy, podle normy 

mu přísluší 5. percentil, tj. ve srovnání s populací daného ročníku a typu školy 5. místo a 

ve své třídě je nejoblíbenější. Obdobně interpretujeme další pořadí. 

Z uvedených tabulek vyplývá, že žák Robin patří mezi odmítnuté a málo vlivné 

žáky třídy. Jde o žáka, který způsobuje výše zmíněné problémové vztahy. Výsledky 

Robinova umístění signalizují nedostatečnou úroveň jeho sociální adaptace. V dalším 

průběhu programu se projevovalo chlapcovo neadekvátně sebeprosazující se chování, 

často agresivní. Sám se hodnotí jako „nejhorší ve třídě". Neumí se pochválit, neví, co umí 

dělat dobře. Po pochvale lektorů za pomoc v rozdávání pracovních listů je spokojený a do 

konce setkání velmi hodný. Ve slovním hodnocení se u Robina mimo jiné objevilo: 

„...každého otravuje, ...provokuje a pak uteče, ...pořád buzeruje a pak se diví, že ho 

ostatní mlátí,...lže a mluví sprostě,...je nespolečenský a nekamarádský,...je ujhukaný... ". 

Robin nebyl do doby realizace programu v péči pedagogicko-psychologické poradny. 

Lumír, kteiý se umístil v obou hodnoceních těsně před Robinem, má v třídním 

kolektivu podobné postavení. Jde o žáka sLMD a spolužáci nechápou výkyvy v jeho 

chování, slovně ho hodnotí např. takto: „ ...někdy je fajn kamarád, ale někdy je děsný, 

...protože je padlý na hlavu, nedá se s ním bavit,...nepracuje s námi a paní učitelka se 

sním rozčiluje a ztrácíme sním v hodinách čas,...". Lumír je v péči pedagogicko-

psychologické poradny již několik let. 
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Dívky Sabrina a Darina patří rovněž mezi méně oblíbené a nevlivné. Jde o dívky 

romského původu, které jsou o dva roky starší než jejich spolužáci. Ti si nejvíc stěžují na 

hlasitý křik obou dívek. 

Během realizace celého programu se negativně projevovali někteří další chlapci, 

kteří jsou rovněž v péči pedagogicko-psychologické poradny pro poruchy pozornosti, či 

chování. Dynamická diagnostika ukázala na skutečnost, že původcem problematických 

vztahů ve třídě a celkově negativního sociálního klimatu třídy není pouze Robin. 

Tabulka č. 7: Celkové hodnocení 

Jméno CELK SYMP VLIV 

1 Jan 1.789 1.737 1.842 
2 Ivana 1.947 2.053 1.842 
3 Lucie 2.079 2.105 2.053 
4 Jana 2.079 2.211 1.947 
5 Martina 2.105 2.158 2.053 
6 Lenka 2.105 2.000 2.211 
7 Kateřina 2.237 2.316 2.158 
8 Martin 2.263 2.368 2.158 i 
9 Ladislav 2.316 2.368 2.263 
10 Oldřich 2.368 2.474 2.263 
11 Michalv 2.395 2.474 2.316 
12 Jakub 2.447 2.421 2.474 
13 Davidh 2.895 2.842 2. 947 
14 David 2.921 3.000 2.842 
15 Patrik 3.000 3.053 2.947 
16 Michal 3.105 3.105 3.105 
17 Sabrina 3.368 3.368 3.368 
18 Darina 3.500 3.632 3.368 
19 Lumir 3.842 3.789 3.895 
20 Robin 4.737 4.789 4.684 

Celkový index je průměrem celkového individuálního indexu vlivu a celkového 

individuálního indexu sympatií, tedy jakousi celkovou průměrnou známkou žáka. 

Sociometrickými hvězdami jsou Jan, Ivana a do značné míry i Lucie a Jana. Při porovnání 

individuálních indexů vlivu s individuálními indexy sympatií zjišťujeme, že vzájemná 

hodnocení vlivu byla celkově příznivější, ale také mnohem diferencovanější než vzájemná 

hodnocení v sympatiích. Zdá se tedy, že třída je mnohem více zaměřena na otázky vlivu a 

moci než na kvalitu vztahů. 

Výstupy sociometricko-ratingového dotazníku SORAD byly potvrzeny také. 

výsledky dotazníku specifických sociálních rolí (DSSR). 

Sdělení výsledků sociometricko-ratingového dotazníku žákům. Protože jde o velmi 

citlivou záležitost, sdělují se žákům umístění pouze na prvních třech místech jak ve vlivu, 
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tak v sympatiích. K uvolnění atmosféry přispívá příprava stupňů vítězů (ze židliček) a 

zjišťování tipů na vítěze. Po samotném vyhlášení vítězů následuje sdělování pocitů 

nejúspěšnějších žáků, komentáře k očekávání či překvapení v řadách spolužáků. Na závěr 

vyhlašování jednotlivých kategorií odmění třída spolužáky na stupni vítězů potleskem. 

Počítačové zpracování dotazníku je velmi jednoduché a rychlé. Velmi zajímavé 

jsou orbitální diagramy, které částečně znázorňují vzájemné vazby mezi žáky.(Příloha č. 

12, 13, 14.) V ručním zpracování podobnou funkci plní sociometrická matice, z níž jdou 

vyčíst konkrétní jednotlivá hodnocení žáků. Po doplnění se slovním hodnocením vznikne 

velmi cenná informace pro učitele, kterou počítačové zpracování neposkytuje. Pro 

praktickou potřebu učitele - rozkrýt vazby v kolektivu, lépe poznat skrytý život skupiny 

vystačíme sprostým zjištěním pozic z hlediska vlivu a obliby (tj. zjistíme součtem 

„známek", které každý žák třídy obdržel) a další analýzu vztahů podle jednotlivých 

indexů provádíme dle vlastního uvážení. 

Ze závěrů a doporučení pro další práci s třídním kolektivem 

Konstatujeme, že si žáci začali více uvědomovat souvislost svého chování a jeho 

výsledků - chování dalších žáků ve třídě. Podle našeho pozorování žáci pochopili, že mají 

mezi sebou problémy, na nichž má každý z nich jistý podíl. 

Žáci pochopili, že k úspěšné komunikaci ve třídě mohou nabídnout ze své strany něco 

nového a že jsou toho schopni. 

Doporučujeme žáky dále seznamovat s asertivním chováním, procvičovat modelové 

situace na základě obecných pravidel (žáci i třídní učitelka mají tyto pravidla k dispozici). 

Žáci ve třídě vnímají velmi negativně „odlišné" spolužáky. Je nutné dětem 

vysvětlovat (rodiče i učitelé), že žáci např. s lehce slabším nadáním, děti s poruchou 

pozornosti, chování atd. se chovají jinak právě z těchto důvodů. Pokud to děti pochopí, 

mohou takovým spolužákům lépe porozumět a snažit se jim svých chováním vycházet 

vstříc. 

Je nutné dětem sdělovat, že na každém člověku lze nalézt něco k pochválení, i když 

nemusí jít právě o znalosti - nutnost budovat všem dětem dostatečné vlastní lidské 

sebehodnocení, a to např. formou nesoutěživých her, chválením ve výuce i za malé 

úspěchy, pokroky a aktivitu. 
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Poznámky k 5. kapitole: 
1) MARTINCOVA, N. Použití skrytého vrstevnického programu v prostředí třídy, kde dochází k negativním 

sociálním jevům. In. Prevence šikanování ve školách, s. 21 - 29. 

2) KOLÁŘ, M. Bolest šikanování, s.171 -196, s. 235 - 242. 

3) Písemná objednávka školy obsahuje také přílohu s písemnými souhlasy rodičů s účastí jejich dětí 

v psychosociálním výcviku. 

4) MARTINCOVÁ, N. Použití skrytého vrstevnického programu..., op. cit., s. 27. 

5) LAŠEK, J. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy, s.62. 

Závěr 

Člověk žije v určitém prostředí, s nímž je ve vzájemném aktivním vztahu: je tímto 

prostředím utvářen a současně vynakládá vlastní úsilí na jeho tvorbu. Vzájemné působení 

se uskutečňuje na třech úrovních: první úroveň je velmi úzká, jde především o rodinu, 

přátele, pracoviště, u dětí jde o školní třídu, učitele a spolužáky, vrstevníky. Druhá úroveň 

představuje prostředí lokální, vymezené přibližně místem bydliště a okolí. Zahrnuje 

přírodu, kulturu i sociální vazby všeho druhu v tomto prostoru. Patří sem i škola a další 

kulturně výchovné instituce. Třetí rovinou je okruh prostředí, který přesahuje rámec 

předcházejícího prostoru. Je tvořen společenskými vlivy a podmínkami, které se odrážejí 

v životě jedince a spolupůsobí při formování jeho osobnosti. Uvedené roviny vzájemného 

působení lidského jedince a prostředí mají své názvy - mikroprostředí, mezzoprostředí a 

makroprostředí. Předkládaná práce se zabývá zkoumáním mikroprostředí školní třídy a 

specifického sociálně psychologického jevu, který bývá označován jako klima. 

V působení klimatu třídy a školy jde o celý souhrn sociálních vazeb, emocí, prožitků, ale i 

snů a zklamání na vývoj a učení jedince, jde o celkové utváření osobnosti člověka a jeho 

sociálního postavení. Právě o těchto sociálně psychologických a pedagogicko-

psychologických skutečnostech, které výrazně působí na dítě, žáka i učitele pojednává 

diplomová práce „Sociální klima školní třídy". 

V první kapitole najdeme vymezení termínů učební prostředí, sociální klima třídy, 

atmosféra třídy, které vychází z teoretických prací našich odborníků, řadu let se tímto 
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tématem zabývajících. Druhá kapitola analyzuje činitele, kteří ovlivňují sociální klima 

třídy, tedy osobnost učitele a osobnost žáka. Také učitel je svébytná sociální bytost, na 

kterou rovněž působí prostředí, ve kterém se pohybuje a pracuje a která prostředí 

spoluvytváří. Sociální klima ve třídě je ovlivňováno hodnocením školního výkonu žáka 

učitelem, školní neúspěšností žáků, ale i udělováním odměn a trestů. Diagnostice 

sociálního klimatu tříd jako velmi závažného jevu, působícího nejen na žáky, ale i na 

učitele, je třeba věnovat soustavnou pozornost. Současný učitel má k dispozici řadu 

diagnostických metod a nástrojů, tomu je věnována již prakticky zaměřená třetí kapitola 

práce. Čtvrtá kapitola pojednává o metodách a formách preventivního působení v třídním 

kolektivu při vytváření žádoucího sociálního klimatu. Jejím cílem bylo zejména zdůraznit, 

že vytváření pozitivního sociálního klimatu ve třídě, ve škole je jednou ze základních 

kompetencí prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu a také jednou 

z důležitých podmínek úspěšné realizace vnější i vnitřní proměny české školy. Pátá 

kapitola již celá vychází z vlastních zkušeností při šetření sociálního klimatu třídy na 

různých typech škol. Mohu konstatovat, že žádostí škol o diagnostiku klimatu třídy a 

následný sociálně psychologický výcvik neustále přibývá. Učitelé mají rozsáhlou nabídku 

vzdělávacích seminářů k práci s třídním kolektivem, které jsou vedeny prožitkovou 

formou, a to proto, aby si mohl každý sám na sobě konkrétní aktivitu vyzkoušet a lépe 

pochopit reakce svých žáků. Přes množství proškolených pedagogů, školy stále žádají 

externí subjekty o tyto služby, často i za finanční úhradu. Každý třídní učitel by měl se 

svou třídou pracovat, a to na úrovni psychosociálních her, které prohlubují komunikaci 

mezi žáky, napomáhají jim v sebepoznání a vzájemném poznání, a tím umožňují růst 

tolerance a důvěry mezi žáky. Na úrovni her je možné s žáky trénovat také bezpečné 

řešení konfliktů a další důležité dovednosti. 

Z terénní práce ve školách mi vyplynulo, že téměř v každém třídním kolektivu je 

žák, který je „sám", „na okraji", většina třídy ho „nemusí" a často není oblíbený ani u 

pedagoga. Takový žák vyžaduje individuální práci, práci ve skupince žáků z jiných tříd, 

kterou vede školní psycholog (pokud ho škola má) či proškolený školní metodik prevence 

nebo výchovný poradce. Na někteiých školách funguje dobrovolnický program 5P, kdy 

pečlivě vybraní, proškolení a motivovaní starší spolužáci nebo mladí lidé pomáhají 

odstrčeným dětem budovat sociální dovednosti. Velmi častým jevem ve školách, kteiý 

značně narušuje žádoucí sociální klima ve třídě, jsou hyperaktivní děti. Bohužel, málokde 

s nimi ve škole na prvním stupni systematicky pracují. Chování hyperaktivního žáka 
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s nastupující pubertou přechází ve složitější a závažnější jevy - od experimentů 

s kouřením, alkoholem až po agresivitu, kriminalitu apod. Celkově lze shrnout, že při 

osobních návštěvách ve škole jsou velmi dobře vidět rozdíly způsobené tím, jaký je na 

škole ředitel a jak dobře spolupracuje pedagogický sbor. Škola blížící se ideálu má 

ředitele, kteiý je akční a má zájem o pedagogy i o žáky. Má také pedagogický sbor, který 

komunikuje, spolupracuje a umí řešit problémy společně, a třídní učitele, kteří mají zájem 

o svou třídu a vztahy mezi žáky a během pravidelných třídnických hodin systematicky 

pracují na zlepšování klimatu tříd. Z uvedeného vyplývá nutnost existence pozitivního 

klimatu školy. Toto téma mne velmi zajímá a cítím potřebu se mu v budoucnu podrobněji 

věnovat. Věřím také, že moje dosavadní zkušenosti a poznatky z práce s třídním klimatem 

brzy zúročím ve svém pedagogickém působení. 

V práci již bylo zmíněno, že v rámci osobnostního rozvoje dětí rozvíjíme jejich 

emoční inteligenci. Jde především o rozvoj dovedností, kterými jsou sebeúcta, úcta, 

pokora, pocit sounáležitosti, rozhodování a odpovědnost. Apeluji na to, že nejde pouze o 

témata teoretické či praktické výuky - je to zejména způsob, kterým učitel učí a jedná s 

dětmi. Je to jakékoliv chování, které pomáhá dítěti přijmout sebe sama a ostatní. Může to 

být tón hlasu, úsměv, rozdělení dětí do skupinek, povzbuzování dítěte, legrace, někdy i 

potlesk... Naprosto přirozeně děláme spoustu věcí, aniž si uvědomujeme, že pomáháme 

dítěti v jeho sebeúctě a pocitu sounáležitosti. Snad právě proto, že je to pro mnohé tak 

přirozené, může se zdát, že to nepatří do prevence. Ale právě ony tam patří - patří tam 

vše, co pomáhá vytváření zdravých vazeb. Je na rodičích, učitelích, vychovatelích - na nás 

všech, kteří pracujeme s dětmi, abychom jim pomohli při formování zdravé osobnosti, a 

to nejen teoretickými znalostmi, ale také vlastním chování a jednáním, jak k dětem, tak 

k dospělým lidem. Vždyť i my, dospělí, neustále pěstujeme a rozvíjíme svoji sebeúctu, 

úctu ke druhým, pokoru, pocit sounáležitosti, dovednost rozhodování, či smysl pro 

odpovědnost. 
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Příloha č. 1 

Dotazník: Naše třída - Preferovaná forma 

\utoři: B. J. Fraser (Western Australien Institute of Technology); D. L. Fischer (Tasmania College of 
\dvanced Education) 1986. 

Se svolením autorů přeložil a upravil: PhDr. Jan Lašek (PedF hradec Králové) 1988 

instrukce: 

Nejedná se o žádnou zkoušku, nejsou zde dobré a špatné odpovědi. Máte napsat, jaká by měla nebo 
neměla být vaše třída, vši spolužáci. Každou větu dotazníku si pořádně přečtěte. Odpovídá se na ni 
buď Ano, nebo Ne. Pokud souhlasíte s tím, co je tam napsáno, uděláte kroužek kolem slova Ano. pokud 
nesouhlasíte, uděláte kroužek kolem slova Ne. Když se spletete nebo si odpověď rozmyslíte a chcete ji 
změnit, přeškrtněte křížkem tu, kterou chcete opravit a zakroužkujte to, co platí. Nic nepřeskakujte, 
odpovězte na každou otázku. 

Děkujeme vám. 

1. V naší třídě by měla děti víc bavit práce ve škole. 
2. V naší třídě by mělo být mezi dětmi víc pranic. 
3. V naší třídě by děti měly mezi sebou pořád soupeřit, aby se 

dozvěděly, kdo je nejlepší. 
4. V naší třídě by mělo být těžší učení, mělo by být více práce. 
5. V naší třídě by každý měl být mým kamarádem. 
6. V naší třídě jsou děti, které by kvůli škole měly být nešťastné 
7. Některé děti v naší třídě by měly být víc lakomé. 
8. Mnoho dětí v naší třídě by si mělo přát, aby jejich práce byla 

lepší, než práce spolužáků. 
9. Většina dětí v naší třídě by měla umět udělat svou práci 

bez cizí pomoci. 
10. Některé děti v naší třídě by neměly být mými kamarády. 
11. Děti v naší třídě by měly mít třídu raději, než teď mají. 
12. Děti v naší třídě by měly dělat ostatním spolužákům více 

naschválů, než teď. 
13. Některým dětem v naší třídě by mělo víc vadit, že nemají 

tak dobré výsledky jako jmi žáci. 
14. V naší třídě by měly umět pracovat jen bystré děti. 
15. Všechny děti v naší třídě by měly být mými důvěrnými 

přáteli. 
16. V naší třídě by měly být i děti, kterým se ve třídě nelíbí. 
17. Určité děti v naší třídě by měly mít právo, aby bylo po jejich, 

aby se jim ostatní děti přizpůsobily. 
18. Některé děti z naší třídy by se měly vždycky snažit udělat 

svou práci lépe, než ostatní. 
19. Práce ve škole by měla být namáhavější, než je. 
20. Všechny děti v naší třidě by se měly mezi sebou dobře snášet. 
21. V naší třídě by měla být větší legrace. 
22. Děti v naší řídě by se měly mezi sebou víc hádat. 
23. Několik dětí v naší třídě by mělo být pořád nejlepší. 
24. Většina dětí v naší třídě by měla už vědět, jak má dělat svou 

práci, měla by se umět učit. 
25. Děti z naší třídy by se měly mít mezi sebou rády, být přáteli. 

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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Dotazník DSSR - Napiš podle pravdy Příloha č. 5 

Autor: PhDr. Michal Kolář 
Instrukce: Zakroužkuj, zda jsi dívka nebo chlapec a napiš třídu, do které chodíš. Snaž se odpovědět na 
následující otázky: napiš vždy jméno spolužáka či spolužačky z vaší třídy, které tě napadne jako první 
Napadne-li tě více jmen, napiš je všechna. 

1. Kdo ubližuje slabším? 

2. Kdo zastrašuje spolužáky? 

3. Kdo je přátelský a kamarádský? 

4. Kdo se zastává slabších? 

5. Kdo se umí ze spolužáků nejlépe prát? 

6. Kdo zesměšňuje spolužáky? 

7. Kdo nejvíc pošťuchuje? 

8. Kdo se nejvíc pere? 

9. Kdo se stává terčem různých vtipů 
a legrací? 

10. Kdo má strach z nějakého spolužáka? 

11. Koho považuješ za nejchytřejšího? 

12. Kdo je ostatními přehlížen, odmítán? 

13. Komu to myslí a má dobré nápady? 

14. S kým je největší legrace? 

15. Kdo je odvážný a nebojí se? 

16. Kdo nejvíc žaluje? 

17. Koho mají rádi učitelé? 

18. Kdo se chová nejslušněji k pedagogům? 

19. Kdo je fyzicky napadán a neumí se bránit? 

20. Kdo používá násilí vůči druhým? 

21. Koho bys chtěl(a) za předsedu třídy a proč? 



Příloha č. 6 

Závazné dokumenty vztahující se k primární prevenci sociálně 
patologických jevů 

A) Na úrovni resortu MSMT: 
> Strategie prevence sociálně patologických ievů u dětí a mládeže 

v působnosti resortu MSMT na období 2005 - 2008 
www.msmt .cz - prevence - dokumenty a materiály dané problematiky se 
dotýkající - strategie a koncepce 
www.kr-olomouckv.cz - školství, mládež a sport prevence, 

handicapovaná mládež, multikulturalita - prevence SPJ 

> Metodicky pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci 
sociálně patologických ievů u dětí a mládeže, č.i.: 14514/2000 - 51 
www.msrnt.cz prevence dokumenty a materiály dané problematiky se 
dotýkající metodické pokyny 
www.kr-olomouckv.cz školství\ mládež a sport prevence, 

handicapovaná mládež, multikulturalita prevence SPJ 
www.atre .cz seznam vnitřních předpisů 

> Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb. - Příloha č. 3 
www.atre.cz - zákony, vyhlášky, nařízení 

> Metodický pokyn Ministerstva Školství, mládeže a tělovýchovy 
k výchově proti projevům rasism»»1 xenofobie a intolerance, č.i.: 
14423/99-22 
www.kr-o lomoucky.cz - školství, mládež a sport - prevence, handicapovaná 
mládež, multikulturalita prevence SPJ 
www.atre .cz - seznam vnitřních předpisů 

> Metodicky nokvn ministra k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol 
a školských zařízení, č.i.: 28275/2000 - 22 
www.msmt .cz - prevence - dokumenty a materiály dané problematiky se 
dotýkající metodické pokyny 
www.kr-o lomoucky.cz - školství, mládež a sport - prevence, handicapovaná 
mládež, multikulturalita prevence SPJ 
www.atre .cz seznam vnitřních předpisů 

> Metodický pokvn k jednotnému postupu nři uvolňování a omlouvání 
žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví^ č.i.: 10194/2002 -14 

http://www.msmt.cz
http://www.kr-olomouckv.cz
http://www.msrnt.cz
http://www.kr-olomouckv.cz
http://www.atre.cz
http://www.atre.cz
http://www.kr-olomoucky.cz
http://www.atre.cz
http://www.msmt.cz
http://www.kr-olomoucky.cz
http://www.atre.cz


www.atre.cz - seznam vnitřních předpisu 

Š T Í T S f t T 0 * 422/2003 Sb. (nove,a zakona a 482/1991 Sb.) ohlašovací povinnost školy při neomluvených 
hodinách; Zákon o soeialně-právní ochraně dělí č. 359/1999 Sh více o 
ohlašovací povinnosti školy 

> S p o l u p r á c e p ředško ln ích . a ř .Ven í šl,»l . a „ K h v i , . . . , . , . g n i s p „ , i p i í f - . p 

d o ^ ^ d i c k Z l Z - d 0 k U m m y " — ^'»"»Ky « 
www.kr-oloinoncky.cz - školství mládež a vnnw , , 
mládež, multikulturalita - prevence SPJ 'P^nce, handicapovaná 
související norma: Zákon o odpovědnost, mládeže za protiprávní činy a o 
soudnictví ve vecech mládeže č. 218/2003 Sh 

• VýŠe UVedení graficky zvýrazněné dokumenty by měl mít školní metodik 
prevence v tistene podobě ve své dokumentaci k prevenci SPJ 

B) Na mezi resortní úrovni: 

> Národní protidrogová strategie na nhdobí 2005 - 700Q 
www.vlada.cz - ú ř a d vlády ČR-poradní a pracovní orgány - Rada vlády 
pro koordinaci protidrogové politiky J 

• Z uvedeného dokumentu vychází Strategie n ^ , 
patologických levu u det. a mládek v Hosti resort,. MfiXTTTI 
období 2 0 0 5 - 2 0 0 8 . i a M 1 n a 

> Strategicky protidrogový plán Ol. kraj e na nhrinhí 2005 - 2010 
www.kr-olomoucky.cz - zdravotnictví ~ protidrogová politika 

• Tento dokument vychází z obou výše jmenovaných strategií 

C) Související dokumenty - pro informaci 

> Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání č. 56 l/2004Sb. J 

www.atre.cz - zákony, vyhlášky, nařízení 
» Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č 

563/2004 Sb. 
www.atre.cz - zákony, vyhlášky, nařízení 

> Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních 
komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků č. 317/2005Sb. 

http://www.atre.cz
http://www.kr-oloinoncky.cz
http://www.vlada.cz
http://www.kr-olomoucky.cz
http://www.atre.cz
http://www.atre.cz


www.atre.cz - zákony, vyhlášky, nařízení 
> Úmluva o právech dítěte 

www.idm-msmt.cz/umluva/iiintPYijitm 
> Soubor pedagogicko-organizačních informací pro šk. rok 2005/6 

www.atre.cz 
> Školní preventivní program pro MŠ a ZŠ 

www.msmt.cz - prevence - dokumenty a materiály dané problematiky se 
dotýkající strategie a koncepce 
www.kr-olomouckv.cz - školství , ; ~—77-,— zKuisivt, miaaez a sport prevence 

handicapovana mládež, multikulturalita -prevence SP 
> Evaluace a diagnostika preventivních programů 

7 ™ m t C* , preVe"Ce ~ d°kUmeMy a ma,eriá'y *»>é Problematiky se dotýkající strategie a koncepce 
www.kr-olomoucky.cz - školství, mládež a sport 

handicapovaná mládež, multikulturalita - prevence SPJ prevence, 
> Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnému užívání internetu 

d o ^ ^ d t c k T p ^ y - * — ^blemaUky « 
^ Volný čas dětí a mládeže 

www.msmt.cz prevence - dokumenty a materiály dané problematiky se 
dotýkající - strategie a koncepce 7 

www.kr-olomoucky.cz - školství, mládež a sport - prevence 
handicapovaná mládež, multikulturalita - prevence SPJ 

> Závislost na počítačových hrách 
www.kr-olomoucky.cz - školství, mládež a sport -prevence, handicapovaná 
mládež, multikulturalita - prevence SPJ 

> Stanovisko MŠMT k aktivitám scientologů 
www.kr-olomoucky.cz- školství, mládež a sport - prevence, handicapovaná 
mládež, multikulturalita - prevence SPJ 

Přerov, červenec 2005 
Zpracovala: Mgr. Eva Rudolfová, okresní metodik prevence PPP Přerov 

http://www.atre.cz
http://www.idm-msmt.cz/umluva/iiintPYijitm
http://www.atre.cz
http://www.msmt.cz
http://www.kr-olomouckv.cz
http://www.kr-olomoucky.cz
http://www.msmt.cz
http://www.kr-olomoucky.cz
http://www.kr-olomoucky.cz


KRÉDO AKTIVNÍHO TRÉNINKU 

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat 
v tom získávám znalosti a schopnost i . 

Co slyším, to zapomenu. 

Co slyším a vidím, to si t rochu pamatuju. 

Co slyším, v idím a na co se mohu zeptat a mohu 
s někým diskutovat , t omu začínám rozumět. 

Co učím někoho jiného, to ovládám. 

Co procvičuji , to mě mění 

čteni 

audiovizuální metoda 

demonstrace 

diskuse ve skupině 

praktické cvičení 

učení jiných 



Příloha 
SCHOLA SERVIS - centrum služeb školám, příspěvková organizace, Prostějov 

pracoviště Optiky 16, Přerov 

pro učitele základních a středních škol 

KOMUNIKACE VE ŠKOLE 

Datu nr. 

Místo konání: 

v 

Cas: 

Lektor: 

Téma: 

30. března 2006 

SCHOLA SERVIS, Optiky 16, Přerov 

8.00 hod.- 11.30 hod. 

PhDr. Jan Svoboda, OU Ostrava 

Základní příčiny kázeňských přestupků a jejich praktické 
řešení 
Základní pohnutky učitele k nárokům na žáky 

Poplatek: 400,-Kč (platba pouze v hotovosti) 

Závaznou přihlášku formou návratky zašlete do 15. 3. 2006 na adresu SCHOLA SERVIS 
Optiky 16, Přerov, nebo e-mailem na adresu: BLkopecna@ssspv r 7 

S pozdravem 

V Přerově dne3 . 3. 2006 
Mgr. Kopečná Marika 

oddělení DVPP 

závazná přihláška 
Zúčastním se semináře využití „Komunikace ve škole", dne 30 3 2006 ve 8 nn n« 
SCHOLA SERVIS, Přerov. ' ' 
Jméno: 

Škola: 

Telefon 

e-mail: 

razítko a podpis ředitele školy 



Příloha č. 9 

INFORMACE O o.s. Prev-Centrum 

Občanské sdružení Prev-Centrum vzniklo v roce 1997 a zabývá se prevencí, terapií a psychosociální pomocí pro 
děti, mládež a rodiny. Základním posláním sdružení je realizace primární a sekundární prevence a poskytování 
psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy. Za tímto účelem 
sdružení realizuje programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence užívání návykových látek a 
dalších společensky nežádoucích jevů, vzdělávací aktivity, provozuje informační, poradenskou a terapeutickou 
činnost, realizuje programy nespecifické prevence na principech komunitního přístupu. V současné době provozuje 
sdružení tři samostatné programy: Centrum primární prevence, Centrum poradenství pro mládež a rodiny a 
Centrum komunitních aktivit. 

i 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 

Vzdělávací program Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum je zaměřen na oblast primární prevence užívání 
návykových látek a jiných sociálně nežádoucích jevů. Je určen pracovníkům primární prevence, kteří v této oblasti 
již aktivně působí nebo se na svou praxi připravují. Cílem vzdělávacího programu je rozvíjet a posilovat 
kompetentnost jednotlivých škol a dalších subjektů v oblasti přípravy a realizace vlastního efektivního programu 
primární prevence. Kurzy jsou přizpůsobeny potřebám konkrétních skupin profesionálů s ohledem na specifika 
práce s různými cílovými skupinami. Vzdělávací program má osvědčení MŠMT o způsobilosti vzdělávacího 
zařízení čj. 19 112/2004-25-111 pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

Kurz primární prevence sociálně nežádoucích jevů pro pedagogy 1. stupně ZŠ 

Kurz je určen pedagogům a dalším pedagogickým 
Pracovníkům 1. stupně základních škol. 

Obsahuje: 
• teoretické přednášky z problematiky rizikového chování 
• nácvik praktických dovedností pro práci s dětmi 1. stupně 

v rámci programu primární prevence 
• nácvik praktických dovedností využitelných při vyučování 

(podpora pozitivního klimatu ve třídě, efektivní komunikace, 
zvládání konfliktních situací atd.) 

Lektorský tým: PaedDr. Michael Chytrý, MUDr. Jakub 
Minařík, Mgr. Michaela Veselá, PhDr. Jana Procházková, 
phDr. Eva Bidlová, Mgr. Pavla Dolanská 

Kurz primární prevence užívání návykových látek a sociálně nežádoucích jevů pro školní 
metodiky prevence____ 

začátek kurzu 26.května 2006 

70 hodin 

uzávěrka přihlášek 15.května 2006 

Garant 
Mgr. Milan Černý, o.s. Prev-Centrum 

Garant 
Mgr. Barbora Trapková, o.s. Prev-Centrum 

Cena 5 000 Kč (72 Kč/1 hodina) 

VS 1006 



Kurz je určen školním metodikům prevence základních a 
středních škol. 

Obsahuje: 
• teoretické přednášky z v oblasti užívání návykových látek a 

sociálně nežádoucích jevů 
• nácvik praktických dovedností (podpora pozitivního klimatu 

ve třídě, efektivní komunikace, zvládání konfliktních situací, 
práce s modelovými situacemi atd.) 

• teorii a praxi projektové činnosti 
• metody a techniky práce s dětmi v rámci programu primární 

prevence 
• metodické vedení 

Lektorský tým: PaedDr. Michael Chytrý, MUDr. Jakub 
Minařík, Mgr. Michaela Veselá, PhDr. Jana Procházková, 
Mgr. Pavla Dolanská 

76 hodin 

Garant 

Cena 

VS 

začátek kurzu 16. června 2006 

uzávěrka přihlášek 30.dubna 2006 

Mgr. Milan Černý, o.s. Prev-Centrum 
Bc. Cyril Zákora, o.s. Prev-Centrum 

7 000 Kč (92 Kč/1 hodina) 

2006 

Kurz pro realizátory programů p r ^ í ^ é m T ^ ^ ^ • , u 

sociálně nežádoucích jevů m n a v V k o v y c h látek a souvisejících 

Kurz je určen profesionálům zabývajícím se realizací programů 
Primární prevence užívání návykových látek a ostatních 
sociálně nežádoucích jevů, osobám , jež v rámci své profese 
Plánují tyto programy realizovat, školním metodikům primární 
Prevence na ZŠ a SS, protidrogovým koordinátorům. hodin 

Obsahuje: 
• teoretické přednášky z v oblasti drogových závislostí a 

sociálně nežádoucích jevů 
• nácvik praktických dovedností (práce s modelovými 

situacemi, metody a techniky programu primární prevence, 
možnosti hodnocení efektivity programů primární prevence 

apod.) 
* teorii a praxi projektové činnosti 
* techniky práce s dětmi v rámci programu primární prevence 

Lektorský tým: PaedDr. Michael Chytrý, MUDr. Jakub 
Minařík, Mgr. Michaela Veselá, PhDr. Jana Procházková, 
^gr. Milan Černý, Mgr. Regina Babická 

začátek kurzu 17. březen 2006 

uzávěrka přihlášek 10. března 2006 

Garant M g r ' p°čarovský, o.s. Prev-Centrum 
Mgr. Hana Vojtěchová, Auritus Tábor 

Cena 7 5 0 0 K č ( 5 0 K č / 1 h o d i n a ) 

VS 3006 

Problematika šikany na základních a středních školách 

•»vše je vrostlé jako starý silný strom, který není lehké 
V r á t i t z kořenů" 
^jmenování vztahů žákem 6. třídy 

W je určen pedagogům základních a středních škol, školním 
psychologům, etopedům, kteří se zajímají nejen o řešení 
Panování, ale také o vztahy mezi žáky. 

^sáhuje: 
% úvod do problematiky - definice a vymezení pojmu 

šikana 
1 klima školy a školní třídy /využiti výstupů z programů 

včasné intervence, z řešení problému s rodiči a školami, 
jednání s obětí, agresorem, vnímání situace okolím/ 

% skupinová dynamika /definice pojmu, význam skupinové 
dynamiky pro řešení vztahů ve třídě, věková specifika 
tříd, početnost třídy/ v 

» >•••-• .. . šikanv a mnřnnsti ieií nánraww 

16 hodin 
termín kurzu 13. a 14. dubna 2006 

uzávěrka přihlášek 7. dubna 2006 

Garant Mgr. Milan Černý, o.s. Prev-Centrum 

Cena 1 7 0 0 ' " K Č 

V S 4006 



« právní aspekty problematiky 
• formy a metody prevence šikany na úrovni třídy, školy 
• význam interpersonálních vztahů pro prevenci šikany a při jejím řešení 
• modelové situace zaměřené na řešení vzniklých problémů 
• 

v i 
Lektor: Mgr. Milan Černý 

Podrobné informace o nabízených kurzech můžete získat na tel.: 242 498 335 nebo e-mailem cpp@prevcentrum.cz. 
Kontaktní osoba: Mgr. Milan Černý 

mailto:cpp@prevcentrum.cz


JEDNORÁZOVÉ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

úžas 

Jednorázové vzdělávací semináře v oblasti užívání návykových látek a dalších sociálně 
nežádoucích levů oro oedaaoav a rodiče sociálně 

Semináře jsou určeny pedagogům nebo rodičům. 

Semináře zaměřené na témata: 
• úvod do problematiky užívání návykových látek 

systém péče o uživatele drog a drogově závislé 
formy a metody efektivní primární prevence 
role pedagoga a školy při řešení drogového problému ve 
škole 

• nabídka spolupráce při výskytu drogového problému ve 
škole a v rodině 

• efektivní primární prevence, specifická/ nespecifická, 
dlouhodobé programy PP, aktuální situace v ČR 

Lektor: Mgr. Pavla Dolanská Makovská 

90 minut termín dle dohody 

Garant Mgr. Milan Černý, o.s. Prev-Centrum 

1 500 Kč 

5006 

C e n a 

VS 

áfe Prevence rizikového chování 

Kurz je určen pedagogům základních a středních škol 

Obsahuje: 
• úvod do problematiky - definice a vymezení pojmu 

rizikové chování 

• klima školy a školní třídy /využití výstupů z programů 
včasné intervence, z řešení problému s rodiči a školami 
jednání s obětí, agresorem, vnímání situace okolím/ 

• formy a metody prevence rizikového chování na úrovni 
třídy, školy 

• modelové situace zaměřené na řešení vzniklých 
problémů 

• spolupráce v týmu 

8 hodin termín dle dohody 

Garant Mgr. Milan Čemý, o.s. Prev-Centrum 

500 Kč za jednoho účastníka 
Cena počet účastníků je 8 - 20 osob 

VS 

Lektor: Mgr. Milan Černý 

6006 

Atmosféra ve třídě jako zrcadlo osobnosti pedagoga 

Kurz je určen pedagogům základních a středních škol 

Obsahuje: 
• význam vlastní osobnosti na působení atmosféry ve třídě 
• jak se sám jako pedagog vnímám a jak mě vnímá okolí 

potažmo žáci 
• jak hledat vlastní rezervy a jak šetřit svými silami 
• interaktivní spolupráce ve dvojicích- nácvik spolupráce 
• ukázka různých metod přístupů k žákům 
• výstupy z programů včasné intervence 

8 hodin termín dle dohody 

Garant Mgr. Milan Černý, o.s. Prev-Centrum 

500 Kč za jednoho účastníka 
Cena počet účastníků je 8 - 20 osob 

VS 
7006 

Lektorský tým: Bc. Veronika Pavlu, diplomovaná árteterapeutka, Mgr. Milan Černý (kontaktní osoba, 



Příloha č. 10 

Dobrý den, 

Po třech letech rozvah, příprav a na základě opakujících se d o t a z u j e v letošním roce 
oficiálně nabídnut první pětiletý výcvik K V P I . pro odborníky, kteří mají zájem o dovednosti 
týkající se: 
práce se třídou, vypracovávání strategie a plánu práce se třídou, dovednosti realizovat 

psycholgické hry a techniky. Dovednost mediace mezi třídou, třídní učitelkou, rodiči a 
školou, zvládání kázně ve třídě, dovednost metodického vedení školních metodiků prevence, 
schopnost orientace v legislativně právní problematice týkající se zásahu při výskytu sociálně 
patologických jevů a jejich řešení, když se obrátí o pomoc rodiče, škola, nebo samo dítě, 
řešení krizových situací a další praktické dovednosti potřebné při práci s dětmi. 
Zákadní info o výcviku najdete v příloze, stejně tak jako přihlášku pro případné zájemce. 

V případě zájmu o další informace bude možná snažší odpovědět na konkrétní dotazy. 

S pozdravem Helena Vrbková 

Bližší informace k výcviku: 

Komplexní výcvik prevence 
zaměřený na práci se třídou a vedení růstových skupin 

KVP I. 

Pro koho je KVP L 
Je určen pro pracovníky pcdagogicko-psychologických poraden íUin' i i 

mají potřebu zvládat práč, se třídou, růstovou skupinou i P r o b l e m a ^ ty, kteří 

Proč KVP I. 
KVP přichází na své místo, kde doposud byly tyto alctivitv sunlovánv - • • 
odborník nepochybuje o tom, že škola je svébytnou oblastí kde seZS™^'! : h° t e r aP e u t i c kÝ™ výcviky. Dnes už žádný 
a vzdělání v ní nelze jen suplovat výcviky z příbuzných oblastí. požadavky na odbornou psychologickou pomoc 
Co je obsahem KVP I 
Obsahem je dovednostní výcvik a to v měření (diagnostice) tříd sestavení „u 
práce se třídou, práce s problematickým dítětem, jeho začleňování do ko lekS P r a ° e * ^ ^ ČÍ C d ý m r o č n í k e m > nácviky 
komunikace s třídním učitelem mediace zúčastněných stran (dítě \ tříd u u c i a c e a vedení rozhovorů, nácviky 
růstových skupin, vedení růstových skupin a jiné. tadlu u č l t e l x v e d « u školy x rodiče), výběr dětí do 

Forma a metody KVP I. 
Základní formou je práce s třídním kolektivem formou osobního prožitku F i 
procesy, které jsou průběžně rozebírány ( v některých fázích za využití vid<Lted 8 6 S°U Č á s t í t ř í d y s «WHdtfnii 
skupinách vede k poznání, sebe sama v různých úhlech pohledu na život a k a * r - 7 " P°™mé). Pobyt v růstových 
své osobnosti, které u dětí pokud nejsou v harmonickém vývoii niohm, v ^ f i u c , a s t n í k možnost projít si oblastmi ve ' J 011011 v e s t k e vzniku sociálně nežádoucích jevů. 

Na co navazuje KVP I. 
KVP I. navazuje na dvouleté výcviky KVP pro školní metodiky prevence ^ -
prvotní zkratka KVP- komplexní výcvik prevence. Při hledání názvu bvlo , 7 h M " e p r c t r ž l t é o d r°ku 1999. Odtud 
přestože výcvik KVP I. přesahuje obsah klasicky pojímané prevence. o n i e d e m na tradici u této zkratky setrváno, 

Časová rozsah KVP I 
Pětiletý výcvik v rozsahu 600 hodin. 
Cena : 
Jedna hodina stojí 100,- Kč. 
Poplatek na rok 2006 činní 4600,-Kč. 



Je předpoklad, že první pětiletý výcvik bude podpořen v rozsahu dvou let úhradou z fondů EU. 
(Po tuto dobu by byl výcvik pro frekventanty zdarma) 

Odborný garant a vedoucí výcviku: 
PhDr. Helena Vrbková - ředitelka o.s. Život bez závislostí, předsedkyně sekce primární prevence A.N.O, šéfredaktorka 
časopisu Prevence 

Účast v týmu KVP přislíbili: PhDr. Jan Lašek, CSc., vedoucí oddělení psychologie katedry Ped.-psych. PdF UHK, 
Dr. Michal Kolář odborník na šikanu, Mgr. Michaela Veselá preventistka MV ČR, Mgr. Martina Budínská, hlavní 
metodik prevence MŠMT, PhDr. Jan Svoboda vyučující Pedagogické fakulty OU, katedra pedagogické a školní 
psychologie, člen výzkumného týmu realizujícího vnitřní evaluace základních a středních škol, Mgr. Kateřina Tomanová-
Pedagogicko psychologická poradna Olomouckého kraje a řada dalších odobniíků z této oblasti z celé ČR. 

Supervizi KVP L zajišťuje pracoviště Katedry psychologie Univerzity Karlovy Praha. 
Odbmý garant supervize: PhDr. Ilona Gillemová CSc. -vedoucí katedry psychologie Univerzity Karlovy. 

O akreditaci KVP I. bude žádáno v nejbližším termínu. ( doposud byly všechny výcviky KVP vždy akreditovány) 
V rámci připravovaných certifikací bude zažádáno i o certifikaci tohoto programu jakmile MŠMT vyhlásí certifikační proces 
a množní přihlášení. 

Předpokládaný časově reálny začátek tohoto výcviku přelom roku 2006/2007. 

INFO a Přihlášky na: 
E-mail: , tel: 602/255 508 

Život bez závislostí, Lupáčova 14, Praha 3,130 00 
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Komentář k Přílohám č. 12 -14: 
Orbitální sociogram je graf, který je množinou bodů, z nichž některé mohou být spojeny spojnicemi. Ty jsou buď 
orientované nebo neorientované. Orientovanost spojnice znamená, že jde pouze o jednostranný vztah a to ve 
směru od žáka, který je subjektem vztahu, k žákovi, který je jeho objektem (modrá úsečka se žlutou špičkou). 
Pokudje mezi dvěma žáky sledovaný typ vztahu oboustranný, jde o spojnici neorientovanou (červená úsečka). 

Jednotlivé soustředné kružnice jsou očíslované a představují indexy žáků, tj. kolikrát se žák objevil na pozici 
objektu ve sledovaném typu vztahu. Počet kružnic odpovídá počtu různých indexů žáků. Největší kružnice má 
nejnižší dosažený index, nejmenší kružnice má nejvyšší dosažený index. Na každé kružnici (orbitálu) jsou 
zakresleny vrcholy těch žáků, jejichž index je totožný s číslem přiřazeným tomuto orbitálu. Čím blíže je vrchol 
žáka středu, tím většího počtu vztahů sledovaného typu je objektem. 

> Orbitální sociogram vliv + 
Sledujeme všechna hodnocení jedničkou. 

(Příloha č. 12) 

> Orbitální sociogram vliv -
Sledujeme všechna hodnocení pětkou. 

(Příloha č. 13) 

> Orbitální sociogram sympatie + 

Sledujeme všechna hodnocení jedničkou. 

(Příloha č. 14) 



Příloha č. 15 

PATNÁCT RAD KANTORŮM 
Nemáte-li rádi děti, neučte. Jsou i jiná povolání, kde můžete zbohatnout. 

Máte-li rádi děti a kantořinu, učte! Jinde sice zbohatnete daleko dřív a pohodlněji, ale určitě 
nezazij ete tolik radosti. 

Chvalte, chvalte, chvalte! Uchvalte se třeba k smrti. Říkejte svým žákům, jak jsou skvělí a 
chytří a slusm. A oni budou. 

Buďte nekonečně trpěliví. Co nechápe Pepíček dnes, to pochopí třeba zítra. Nebo za půl roku. 
Nebo vůbec ne. No a co? ť ť 

Odpouštějte. Odpustit se dá všechno. Nebo skoro všechno. Všechno se dá odpustit a vše se dá 
během času napravit. ť 

Zkuste učit jinak, než jak učili vás. Nemusíte jen stát u tabule a mluvit. Nechejte mluvit své 

Bojujte proti nudě ve své třídě. Ať se žáci na vaše hodiny těší, ať je to s vámi baví. 

Važte si svých žáků a respektujte je. Berte je jako partnery a přátelé, se kterými se dobře cítíte 
a se kterými se vzajemne obohacujete. 

Hodnoťte jen to, co žáci umějí a ne to, co jste je ještě nenaučili. Vyhýbejte se špatným 
známkám. Každý ma právo dělat chyby a chyba je příležitost naučit se to dobře. Ani vy se 
nebojte přiznat svůj omyl. Vždyť chybovat je tak lidské. 

Neironizujte děti. Pokud si už nutně musíte dělat z někoho legraci, dělejte si ji sami ze sebe. 

Dopřejte každému svému žáku radost z úspěchu. Každému a alespoň jedenkrát za den. 

Vzdělávejte se. Choďte na školení, jezděte sami na semináře, čtěte odborný tisk, buďte tam, 
kde se něco děje. Nelitujte času, námahy ani peněz. Váš šéf to možná neocení, vaši žáci určitě 
ano. 

Nebojte se. Jste-li o něčem přesvědčeni, stůjte si za tím. 

Jenom imbecilové nemění svůj názor (řekl Alain Delon). Nebuďte imbecily. 

• Buďte optimisty. Nikdy není přece tak zle, aby nemohlo být ještě hůř. 
Hana Vavericová (učitelka) Olomouc 



Příloha 5. 2a) 

Dotazník CES - forma A 
(Classroom Environment Scale) 

© Autoři: EJ. Trickkett (Yale University),R Jí. Moos (Sta/ford University) 1973, BJ. Fraser 
(Western Australian Institute of Technology) 1982 

© Překlad a úprava: J. Lašek (Pedagogická fakulta VŠP v Hradci Králové), J. Mareš 
(Lékařská fakulta UK v Hradci Králové) 1988 

v 

Jméno žáka/žákyně: Škola: 

Třída: Obec: 

Učitel/učitelka: Dnešní datum: 
Nevyplňujte, dokud nedostanete pokyn! 

1. Žáci z naší třídy vkládají do školní práce poměrně dost úsilí, energie. A n o - N e 
2. Žáci se v naší třídě navzájem dobře znají, vědí o sobě dost věcí. A n o - N e 
3. Tento učitel (tato učitelka) s námi málokdy diskutuje o věcech, v nichž bychom 

potřebovali poradit, pomoci. 
A n o - N e I 

4. V naší třídě věnují žáci více času debatování o mimoškolních věcech, než debatám 
o učivu a učení. 

Ano - Ne I 

5. Naše třída je velmi dobře organizovaná. Ano - Ne 
6. Naší třídě byla jasně řečena pravidla, která se mají dodržovat během hodiny 

(při zkoušení, při písemkách atd.) 
A n o - N e 

7. Žáci v naší třídě při vyučování rádi sní, přemýšlejí o úplně jiných věcech. Ano - Ne I 
8. Žáci z naší třídy nemají moci chuti se víc zajímat o ty druhé. Ano - Ne I 
9. Tento učitel (tato učitelka) se nás snaží poznat hlouběji, než ostatní vyučující. A n o - N e 

10. Žáci z naší třídy se snaží, aby za nimi byl po hodině vidět kus práce. A n o - N e 
11. V naší třídě jsou žáci téměř stále potichu. A n o - N e 
12. V naší třídě se příliš často mění pravidla hry a pak nevíme, co se může a nemůže. Ano - Ne I 
13. Žáci naší třídy se obvykle nemohou dočkat konce hodiny; to, co se učí, je moc nezajímá. A n o - N e I 
14. V naší třídě se žáci mezi sebou dost kamarádí. A n o - N e 
15. Tento učitel (tato učitelka) se k nám chová víc kamarádsky než autoritativně. A n o - N e 
16. V naší třídě se žáci při vyučování příliš nenamáhají. Ano - Ne I 
17.V naší třídě se žáci při vyučování mohou dokonce i flinkat. A n o - N e I 
18. Učitel (učitelka) nám vysvětiil(a), co se stane, když porušíme „pravidla hry" A n o - N e 
19. Většina třídy dává při vyučování pozor. A n o - N e 
20. Tento učitel (tato učitelka) dokáže žákům, kteří mají nějaké problémy, skutečně pomoci. A n o - N e 

21. Naše třída je spíš zábavným prostředím, než místem, kde se člověk něčemu naučí. Ano - Ne I 
22. Naše třída je při vyučování velmi často hlučná. A n o - N e I 

23. Tento učitel (tato učitelka) nám jasně řekl(a), za jakých podmínek s ním (ní) budeme 
dobře vycházet. 

A n o - N e | 



Dotazník CES - forma A 
(Classroom Environment Scale) 

© Autoři: EJ. Trickkett (Yale University), RH. Moos (Stanford University) 1973, BJ. Fraser 
(Western Australian Institute of Technology) 1982 

© Překlad a úprava: J. Lašek (Pedagogická fakulta VSP v Hradci Králové), J. Mareš 
(Lékařská fakulta UK v Hradci Králové) 1988 

Jméno žáka/žákyně: Škola: 

Třída: Obec: 

Učitel/učitelka: Dnešní datum: 

Nevyplňujte, dokud nedostanete pokyn! 

1. Žáci z naší třídy vkládají do školní práce poměrně dost úsilí, energie. A n o - N e 
2. Žáci se v naší třídě navzájem dobře znají, vědí o sobě dost věcí. Ano - Ne 
3. Tento učitel (tato učitelka) s námi málokdy diskutuje o věcech, v nichž bychom 

potřebovali poradit, pomoci. 
A n o - N e I 

4. V naší třídě věnují žáci více času debatování o mimoškolních věcech, než debatám 
o učivu a učení. 

Ano - Ne I 

5. Naše třída je velmi dobře organizovaná. Ano - Ne 
6. Naší třídě byla jasně řečena pravidla, která se mají dodržovat během hodiny 

(při zkoušení, při písemkách atd.) 
A n o - N e 

7. Žáci v naší třídě při vyučování rádi sní, přemýšlejí o úplně jiných věcech. Ano - Ne I 
8. Žáci z naší třídy nemají moci chuti se víc zajímat o ty druhé. Ano - Ne I 
9. Tento učitel (tato učitelka) se nás snaží poznat hlouběji, než ostatní vyučující. A n o - N e 

10. Žáci z naší třídy se snaží, aby za nimi byl po hodině vidět kus práce. A n o - N e 

11. V naší třídě jsou žáci téměř stále potichu. A n o - N e 
12. V naší třídě se příliš často mění pravidla hry a pak nevíme, co se může a nemůže. Ano - Ne I 
13. Žáci naší třídy se obvykle nemohou dočkat konce hodiny; to, co se učí, je moc nezajímá. Ano - Ne 

14. V naší třídě se žáci mezi sebou dost kamarádí. A n o - N e 

15. Tento učitel (tato učitelka) se k nám chová víc kamarádsky než autoritativně. A n o - N e 

16. V naší třídě se žáci při vyučování příliš nenamáhají. Ano - Ne I 
17.V naší třídě se žáci při vyučování mohou dokonce i flinkat. A n o - N e I 
18. Učitel (učitelka) nám vysvětlili a), co se stane, když porušíme „pravidla hry' Ano - Ne 

19. Většina třídy dává při vyučování pozor. A n o - N e 

20. Tento učitel (tato učitelka) dokáže žákům, kteří mají nějaké problémy, skutečně pomoci. A n o - N e 

21. Naše třída je spíš zábavným prostředím, než místem, kde se člověk něčemu naučí. A n o - N e I 

22. Naše třída je při vyučování velmi často hlučná. A n o - N e I 

23. Tento učitel (tato učitelka) nám jasně řekl(a), za jakých podmínek s ním (ní) budeme 
dobře vycházet. 

A n o - N e | 


