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Anotace

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kázně a sebekázně 

v procesu individuální výuky na Základní umělecké škole. Pozornost se obrací

na hudební obor a jeho instrumentální (nástrojové) oddělení. Autorka se 

na problematiku zaměřuje převážně ze sociálně psychologického hlediska 

a dotýká se i příbuzných oborů - pedagogické psychologie, pedagogiky 

a sociologie. Celá práce vychází z křesťanského pohledu na člověka a jeho 

výchovu. Práce má část teoretickou a praktickou. Teoretická část uvádí názory 

na tuto problematiku z různých úhlů pohledu z dostupných odborných literatur.

Zabývá se především výchozím pojmoslovím, problematikou kázně, avšak 

hlavní důraz je kladen na proces socializace v celé jeho šíři, která zahrnuje 

téma rodiny, školy, vrstevnických skupin apod. Vyústěním je zvnitřňování 

norem a hodnot v životě jedince a podíl motivace, vůle v procesu utváření 

sebekázně, která je předpokladem k sebeuskutečnění. Praktická část je 

založena na dotazníkovém šetření žáků a dotazníkovém šetření učitelů

hudebního oboru ZUŠ. Ta zjišťují různé úhly pohledu žáků a učitelů 

na problematiku kázně a utváření sebekázně a podrobněji mapují sociální vlivy, 

výchovné metody a jejich dopad na prožívání a chování žáků. Výstupy 

z jednotlivých dotazníků jsou doplněny komentářem autorky. 

Klíčová slova

Kázeň, sebekázeň, autorita, výchova, vyučování, normy, hodnoty, 

socializace, motivace, vůle



Summary

The role of discipline of Primary Art School pupils

This bachelor thesis is focused on the issue of discipline and self-

discipline in the process of individual education at the Primary Art School. 

The main emphasis is given to the music field and its instrumental department. 

The author focuses mainly on socio-psychological aspects of the subject 

in connection to other related disciplines - pedagogical psychology, pedagogy 

and sociology. The whole thesis is based on the Christian view of a man and 

his upbringing. The work has a theoretical and practical part. The theoretical 

part presents opinions on this issue from various points of view found 

in available professional literature. It deals mainly with the initial terminology, 

the question of discipline, but the main emphasis is placed on the process 

of socialization in its entirety, which includes the theme of family, school, peer 

groups etc. The result is the internalization of standards and values in the life 

of an individual and the influence of motivation and will in the process 

of formation of Self-discipline, which is a precondition for self-realization. 

The practical part is based on a questionnaire survey of pupils and teachers 

of the music field of the Primary Art School. The surveys explore various 

perspectives of pupils and teachers on the issue of discipline and self-

discipline, and in more detail map social influences, educational methods and 

their impact on pupils' feelings and behavior. The outputs of the individual 

questionnaires are supplemented by the commentary of the author. 

Keywords

Discipline, self-discipline, authority, education, teaching, standards, 

values, socialization, motivation, will
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Úvod

Kázeň. To je téma, na které bylo napsáno nemálo studentských prací 

a odborných knih. Téma, které někomu zní možná otřele, či zastarale, v někom 

vzbuzuje pocit ostražitosti, v někom zvědavost, někdo ho může považovat 

za vyčerpané a překonané, někdo za ryze aktuální. Domnívám se však, 

že v dnešní době se o kázni nehovoří až tak často. Zdá se, že svět, ve kterém 

žijeme, ji nepovažuje za podstatnou. Společnost se zaměřuje na jiné hodnoty, 

než je respekt vůči řádu, poslušnost vůči autoritě a s nimi související pokora. 

Denně jsme obklopeni viditelnými projevy tohoto jevu v médiích, politickém 

životě i životech soukromých, vnímáme tedy jeho existenci na makro 

i mikroúrovni. 

Obecně je toto téma nejčastěji spojované s výukou ve škole (základní, 

střední) a v tomto kontextu jej také většina české odborné literatury pojímá. 

Ta se zaměřuje převážně na pedagogické hledisko kázně v kolektivní výuce. 

Já jsem se však ve své práci zaměřila na individuální výuku hry na hudební 

nástroj v Základní umělecké škole. 

Role učitele je v tomto druhu pedagogické činnosti jiná, než s jakou 

se setkáváme u skupinové výuky. Skutečnost, že žák je na hodině s učitelem 

sám, předznamenává jiné souvislosti problematiky žákovské kázně. Chybí zde 

dynamika třídy, skupinové vazby, soutěživé prostředí, naopak se zde vytváří 

úzký, osobní vztah mezi žákem a učitelem. Je třeba také zdůraznit, 

že samotné studium v ZUŠ je dobrovolné. 

Specifičnost se týká zejména náplně výuky. Žák musí zvládnout techniku 

nástroje, hudební teorii – a to vyžaduje kázeň, osvojení si pravidel, dodržování 

řádu, ale i sebekázeň, zejména při domácí přípravě. Zároveň je také potřeba 

vytvořit vztah k hudbě, tvořivosti, ke kráse a v neposlední řadě dát prostor 

k sebevyjádření, který vyvažuje řád svobodou, nutnou pro růst osobnosti 
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a jejího sebeuskutečnění. Proto je nutné, aby učitel v ZUŠ hledal míru 

rovnováhy mezi kázní a svobodou. 

Z pozice své profese učitelky hry na kytaru v Základní umělecké škole 

jsem se v rozhovorech se svými kolegy setkala s názory, že dnešní děti jsou 

neukázněné a že práce s nimi není taková, jako bývala dříve. Na straně druhé 

jsem slyšela názor jiných kolegů, kteří naopak tvrdí, že práce s dětmi v ZUŠ je 

pro ně velkou radostí, protože se setkávají s žáky patřícími k určité netypické 

skupině a na kázeň si nemohou stěžovat, zvláště ne v hodinách individuální 

výuky. 

Rozhodla jsem se tedy ve své práci zjistit, jakou konkrétní roli hraje 

kázeň u žáků i učitelů v již zmíněné individuální výuce a jaká je cesta 

k sebekázni, která je klíčová nejen ke zvládnutí hry na nástroj, ale 

i k osobnostnímu růstu. V práci vycházím z teoretického základu, opřeného 

o odbornou literaturu zejména z oblasti sociálně psychologické, pedagogicko-

psychologické a pedagogické. Ve své práci jsem nechtěla zůstávat jen 

u pedagogického pojetí kázně, které je v dnešní době preferováno. Volila jsem 

převážně sociálně psychologický pohled. Kázeň se týká nejen školního 

prostředí a vzdělávání, ale širších souvislostí jedince žijícího v kontextu 

se svým sociálním prostředím. Za tímto účelem jsem realizovala dvě 

dotazníková šetření u žáků a učitelů ZUŠ. Jejich informace ze všech 

odpovědí jsou podrobně v práci zpracovány, odpovídá tomu i proto její větší 

rozsah.
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I. Teoretická část

1. Pojem kázeň

Pro vymezení pojmu kázeň existuje velké množství definic. Zde uvádím 

několik těch, které mne zaujaly v souvislosti s účelem mé práce. 

1.1 Pojem kázeň z biblického hlediska

Biblický slovník charakterizuje pojem kázeň takto: „Prostředek Boží 

i lidské výchovné péče, jenž nezáleží nikdy jen v poučování, nýbrž ve skutečném 

praktickém vedení a cvičení, domlouvání, kárání a trestání. …Cílem kázně je 

„umění“, tj. vědění, pochopení, moudrost, naučení, bázeň před Bohem, pokání 

a pokoj s Bohem.“1

1.2 Pojem kázeň ze sociologického hlediska

Sociologické slovníky tento termín neuvádějí. Sociologická terminologie 

v pravém slova smyslu pojem kázeň nezná. Mluví-li se v sociologii o této 

problematice, odkazují autoři na příbuzné obory (pedagogika, psychologie). 

S problematikou kázně se v sociologii setkáváme v tématech hovořících 

o normách, hodnotách, sankcích. V této souvislosti je pohled upřen 

na dodržování řádu, zákonů a dalších normativů. (viz kapitola 3.1)

1.3 Pojem kázeň z pedagogického hlediska

Bendl uvádí, že „školní kázeň lze charakterizovat jako vědomé 

dodržování školního řádu a pravidel (pokynů) stanovených učiteli 

a zaměstnanci školy.“2

                                               
1 NOVOTNÝ, A. Biblický slovník. Praha: Kalich – Česká biblická společnost, 1992, 325
2 BENDL, S. Školní kázeň - Metody a strategie. Praha: ISV, 2001, 121
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Kolář zdůrazňuje další rozměr pedagogického pohledu: 

„V pedagogickém kontextu je (kázeň) chápána různě: jako jeden z cílů 

výchovy, jako prostředek k regulaci výchovně vzdělávacího procesu, jako 

nepřijatelný prostředek ničící spontaneitu, tvořivost a individualitu žáka. 

Kázeň je především odpovědnost za vlastní jednání.“ 3

1.4 Pojem kázeň z psychologického hlediska

Autoři Velkého psychologického slovníku kázeň pojímají jako „soubor 

opatření pro dodržení stanovených norem chování; jeden z cílů výchovy; 

prostředek k dosažení vyšších cílů, mravních rysů osobnosti.“4

                                               
3 KOLÁŘ, Z. a kol. Výkladový slovník z pedagogiky. 583 vybraných hesel. Praha: Grada, 2012, 
61
4 HARTL, P., HARTLOVÁ H. Velký psychologický slovník. Praha: Portál, 2010, 246
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2. Člověk jako sociální bytost podřízená nejvyšší 

autoritě - biblický pohled

Biblické hledisko na člověka bezesporu potvrzuje existenci člověka jako 

vztahové bytosti. Tento svůj závěr opírám o skutečnost, že člověk byl stvořen. 

Nevznikl tedy náhodou, ale rozhodnutím vyšší bytosti, Boha Stvořitele, který 

ve světle širšího biblického pohledu vystupuje jako Bůh milující. 

Ve starozákonním příběhu o stvoření jsou patrné nejméně tři fakta odkazující 

na vztahovost. V Gn 1, 275 čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, 

stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ Tedy za prvé: 

Bůh ve vztahu k člověku, za druhé: člověk ve vztahu k Bohu, za třetí: člověk 

ve vztahu muž a žena, žena a muž. Vztahovost dává Bůh člověku v knize 

Genesis dále možnost rozvíjet v rovnocenném vztahu muže a ženy. „I řekl 

Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu 

rovnou.“ …A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl 

ji k němu.“ (Gn 2, 18. 22. ČEP) Biblický Adam s Evou byli pak 

s Hospodinovým požehnáním pověřeni spravováním země a rozmnožením 

lidského rodu. Byli tedy uvedeni do vztahu k okolnímu prostředí, vůči 

kterému měli také určitou zodpovědnost. Kromě Božího požehnání dostali 

Adam s Evou k těmto úkolům také určitá Boží ustanovení a pravidla 

k životu. Ta čítala jak práva a výsady, tedy vymezení prostoru svobody, tak 

i jeden zákaz. „Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání 

dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“

(Gn 2, 16-17. ČEP)

                                               
5 BIBLE. Praha: Česká ekumenická společnost, 1985.
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Z tohoto zřetelně vyplývá, že Bible pohlíží na člověka jako bytost 

sociální, která ke svému životu potřebuje respektování pravidel a norem. 

Ve druhé kapitole knihy Genesis se setkáváme s prvním normativem

vymezující práva, výsady, povinnosti a zákaz pro život prvotní společnosti. 

Za podstatnou zmínku stojí, že se jednalo o společnost žijící v Edenu-Ráji, 

ve kterém ještě život nebyl poznamenán hříchem. Přesto se setkáváme s určitou 

nutností existence daného normativu. Odpověď na otázku „Proč?“ vidíme 

v Boží snaze ochránit člověka před smrtí. 

Mezi další biblické normativy patří v každém ohledu Desatero, které 

vymezuje pravidla života izraelského národa a v průběhu historického vývoje 

se stalo základní normou a hodnotou křesťanské civilizace. Ta byla 

dovršena Ježíšovou normou, která shrnuje celé desatero v jeho 

dvojpřikázání lásky: „Miluj Hospodina, Boha svého z celého svého srdce, 

z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly! A miluj svého bližního jako

sám sebe! Většího přikázání nad tato dvě není.“ (Mk 12, 30-30)6

Čtenáři Nového zákona jsou také vybízeni k zachovávání řádu nejen 

v životě církevním, ale i v životě společenském a osobním ve všech jeho 

souvislostech, protože sám Bůh je Bohem řádu. S tím souvisí také

respektování ustanovených autorit ve společnosti. Základním východiskem pro 

takovýto životní postoj je již výše zmíněná láska, která je ceněna nade vše.

                                               
6 BIBLE. Praha: Česká ekumenická společnost, 1985.
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3. Člověk jako sociální bytost vrůstající do života 

ve společnosti

3.1 Normy ve společnosti

Jak již bylo řečeno, člověk je vztahovou bytostí žijící mezi lidmi, kde 

fungují určité sociální struktury. Kolář uvádí, že k tomu, aby jakýkoliv sociální 

systém fungoval, je potřebná regulace chování jeho členů. „Děje se 

prostřednictvím pravidel a sociálních norem, jejichž dodržování 

je vyžadováno.“7 Autoři Velkého sociologického slovníku pojem norma (z lat. 

úhelnice, míra, měřítko) vymezují takto: „jakýkoliv sociální determinismus 

nebo sociokulturní regulativ, který v určité situaci působí na lidi jako členy 

skupiny a ovlivňuje jednotným způsobem jejich chování a obecné 

verbalizované pravidlo, jež mají jednající ve svém chování respektovat a které 

se pro ně pokládá za závazné“.8

Jandourek pojem norma vysvětluje jako „pravidlo, které určuje, 

co je povoleno, a co nikoliv.“ Dále také předkládá, že pojem zahrnuje 

„podobnost, kterou je možno pozorovat v chování většího množství lidí“ nebo 

„všeobecně přijímaný standard“, a také „soubor hodnot ve společnosti“, který 

zužuje na normy společenské.9 Roterová význam norem vidí v těchto jejich 

vlastnostech: „Normy upravují: a) vztahy mezi lidmi, b) uvádějí do nich určitý 

řád, c) koordinují působení lidí a jejich činnost, d) zabezpečují práva jedince, 

e) zabezpečují práva sociálního útvaru, f) znalost norem a jejich zachovávání 

dává jedinci větší pocit jistoty i sebevědomí, g) umožňují předvídat chování 

                                               
7 KOLÁŘ, Z. a kol. Výkladový slovník z pedagogiky. 583 vybraných hesel. Praha: Grada, 2012, 
61
8 PETRUSEK, M. a kol. Velký sociologický slovník. Praha: Univerzita Karlova. Vydavatelství 
Karolinum, 1996, 692
9 JANDOUREK, J. Slovník sociologických pojmů. 610 hesel. Praha: Grada, 2012, 169-170
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jedince stejně jako sociální skupiny, h) v důsledku toho snižují i nutnost 

bezprostřední kontroly, ch) vedou také k sebekontrole a seberegulaci jedince 

aj.“10

Jandourek: „Definují možné formy jednání v nějaké sociální situaci. 

Vnější očekávání společnosti, jak se bude člověk chovat. Je třeba je odlišit 

od záležitostí vnitřních, které jsou dány svědomím. Regulace mravního nebo 

formálně stanoveného chování, které platí v nějaké sociální skupině. 

Jde především o mravy, zvyky, zákazy a zákony.“ 11 A dále také zmiňuje 

kulturní a společenskou podmíněnost těchto norem. Hartl, Hartlová definují 

sociální normu jako „společensky závazný způsob chování příslušníků určité 

skupiny“, který je buď v nějaké formě kodifikovaný, tedy vyjádřený, nebo jen 

tradovaný, přesněji nevyjádřený. „Dodržování normy je podporováno, 

posilováno a nedodržování trestáno a tlumeno.“12

Člověk je bytost společenská. Sociální psychologie vidí člověka jako 

jedince, který není izolovaným individuem, ale je nutně součástí užších 

a širších mezilidských vztahů, existující v jejich vzájemných interakcích. 

Člověk je ze své podstaty vztahovou bytostí. Na svět přichází prostřednictvím 

vztahu dvou lidí a ve vztahu s osobami blízkého i vzdálenějšího prostředí 

se jeho vývoj neustále formuje. Je součástí určitých mikro a makro 

interpersonálních systémů, ve kterých žije, ať se jedná tedy o konkrétní rodinu, 

společenství či společnost. V tomto smyslu tedy jednoznačně souhlasím 

s Kolářovým pohledem na funkci pravidel a sociálních norem v jakémkoliv 

sociálním systému, a tedy, že jsou základní podmínkou pro jeho fungování 

a zachování. „Fungování společenských norem chování je zajišťováno 

systémem sankcí. Zdrojem sankcí jsou jedinci, skupiny, společenské instituce, 

                                               
10

ROTTEROVÁ, B. Problém kázně a jejího utváření. Praha: Universita Karlova 1973, 582
11 JANDOUREK, J., 170
12 HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Velký psychologický slovník. Praha: Portál, 2010, 352
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k nimž se jedinec pozitivně vztahuje.“13 Společenské normy a sankce, kterými 

jsou zajišťovány, mají určité podoby s různou silou a dopadem. Nejsilnější 

z nich je tabu, což je nepřípustná forma chování, které je vnímáno jako

nepřirozené a budí všeobecné odsouzení a pohoršení. Další formou 

společensky zajišťované ochrany jedinců je zákon, při jehož nedodržování 

nastupuje trest, který má různé varianty-odsouzení, vězení, pokuta, důtka atd. 

Regulační činnost ve smyslu dodržování norem mají i mravy, které nejsou 

kodifikovány v zákonech, ale mají dopad společenský ve smyslu kvalifikace 

morální – nemorální a jejich nedodržení vyvolává společenský odpor, 

pohrdání, odmítání, pobouření atd. Nejlehčí sankcí za nedodržování 

společenských norem typu obyčejů (uznávaných způsobů chování v daných 

společenských situacích) je vyjádření nelibosti, pohoršení, posměchu a mírné 

distance.14

3.2 Hodnoty

Společnost je tvořena jednotlivci, z nichž každý se vyznačuje 

směřováním k něčemu, co je pro něj v životě podstatné, důležité. Tento 

fenomén bývá označen pojmem hodnota. Existuje asi 180 tohoto pojmu

z nejrůznějších vědeckých hledisek. Petrusek uvádí definici C. Kluckhohna 

(1951) ve které „je hodnota explicitní nebo implicitní pojetí o tom, co je 

žádoucí, pojetí příznačné pro jednotlivce i skupinu, ovlivňující výběr 

přístupných prostředků a cílů jednání“. 15 Na dalším místě mluví o jejich 

dalších vlastnostech a sice, že hodnoty ovlivňují naši „zaměřenost“, volbu cílů, 

a prostředků, způsoby činnosti. Vyjadřují se ve „stanoviscích“, v postojích, 

                                               
13 NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Nakladatelství svoboda, 1970, 71
14 NAKONEČNÝ, M., 82
15 PETRUSEK, M., 375
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které k věcem zaujímáme.“16 Mají svůj základ v lidských potřebách a v jejich 

naplňování. Vnitřní potřeby (incentivy) jsou hybnou silou motivace. Motivace 

vychází z nejrůznějších lidských potřeb (např. fyziologických, potřeby bezpečí, 

uznání, sounáležitosti, sebeaktualizace atd.) Klíčové faktory, které směřují 

k uspokojení motivů se podle své důležitosti stávají hodnotami. „Hodnota 

je vždy nějaká vlastnost předmětu, tj. věci, jevu, bytosti nebo události, která je

komplementární určité motivaci. Hodnota je tak „koncepce žádoucího“

determinující výběr mezi způsoby chování, volbou prostředků a cíli chování. 

Vztah k hodnotám tak vytváří základní orientaci člověka v životě 

a ve skutečnosti, která ho obklopuje. V tomto smyslu podává C. Kluckhohn 

(1962) tuto definici: „Hodnotová orientace se může definovat jako zobecněná 

a v sobě diferencovaná, chování ovlivňující koncepci přírody, postavení 

člověka v přírodě, vztahu člověka k člověku, žádoucích i nežádoucích, pokud 

se týká vztahu ke svému okolí a ke svým bližním.“17

Hodnoty mají svůj význam a funkci v rovině společenské i v rovině 

individuální. Slouží jako sociotvorný činitel ve společnosti a mají svoji 

nezastupitelnou roli v prožívání a chování jednotlivce. V obou rovinách působí 

významně také fenomén zkušenosti. Janoušek uvádí, že na rozdíl od norem je

osvojená hodnota niternější a stává se tak součástí jedince, který se s ní 

identifikuje.18

Otázkou hodnot se zabýval Viktor Emanuel Frankl z mnoha úhlů 

pohledu. Frankl rozlišuje: 1) Tvůrčí hodnoty (lze je uskutečnit tvůrčí činností) 

2) Zážitkové hodnoty (uskutečňují se v prožívání-krásy, umění…) 

                                               
16 PETRUSEK, M. a kol. Velký sociologický slovník. Praha: UK, Vydavatelství Karolinum, 
1996, 375
17 NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Nakladatelství svoboda, 1970, 224-225
18 JANOUŠEK, J. Sociálně psychologické pojetí normality in SYŘIŠŤOVÁ, E. a kol. 
Normalita osobnosti. Praha: Avicenum, 1972, 166
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3) Postojové hodnoty (hodnota zaujetí postoje v klíčových situacích života)19

Jedním z velmi důležitých v souvislosti s mým tématem je hledání smyslu.

3.3 Socializace

Pojem socializace se vyskytuje v sociologii, v pedagogice a převážně

v psychologii, částečně pak v psychologii vývojové a zejména v psychologii 

sociální. Hyhlík, Nakonečný pojem vysvětluje jako „proces, v němž dochází 

k postupné přeměně člověka jako biologické bytosti v bytost společenskou; je to 

proces kultivace člověka…“20 Helus pojem vykládá jako „zespolečenšťování“

21a dále pak socializaci osobnosti definuje jako „proces utváření a vývoje 

člověka působením sociálních vlivů a jeho vlastních aktivit, kterými na tyto 

sociální vlivy odpovídá: vyrovnává se  s nimi, podléhá jim, či je tvořivě 

zvládá.“22

Obsahem pojmu socializace „ je systematické kladení a řešení otázek, jak 

se jedinec stává subjektem jednajícím a prožívajícím svůj život ve smyslu 

hodnot a norem obsažených ve společenství, jehož je členem... Tematika 

socializace je ve zvláště těsném vztahu k výchově, sebevýchově, vzájemnému 

soužití, ovlivňování a vedení lidí.“23 Helus vidí velký význam tohoto tématu 

zejména v pedagogických profesích a všude tam, kde se pracuje s lidmi.

Na jiném místě charakterizuje socializaci osobnosti jako „průmět, respektive 

zvnitřnění hodnotově normativních, mezilidsky vztahových a rezultativních 

složek a aspektů společensko-kulturního systému do individua a podmínění 

                                               
19 FRANKL, V. E. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1994, 61-62
20 HYHLÍK, F., NAKONEČNÝ, M. Malá encyklopedie současné psychologie. Praha: SPN, 
1977 , 265
21 HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007, 68
22 HELUS, Z., 71
23 HELUS, Z. Psychologické problémy socializace osobnosti. Praha: SPN, 1973, 5-6
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osobnosti individua těmito složkami...“24 Chápe je jako prostředky a nástroje 

seberozvoje osobnosti, tzn., „že skrze ně a s jejich pomocí se dopracovává 

vlastní identity, stává se sama sebou.“25

Hyhlík uvádí, že se socializace uskutečňuje tedy především 

prostřednictvím mezilidských vztahů a je založena na sociálním učení, 

tj. učení se postojům, motivům a způsobům sociálního chování. V tomto 

procesu má „závažný význam sociální zpevnění, čímž je míněna pochvala, 

uznání, povzbuzení, láska a náklonnost, které jsou důsledkem učení, pocty, 

vyznamenání apod. ...Podstatnou složkou sociálního učení jsou formy 

sociálního odměňování a trestání, které se týkají rozvoje sekundárních 

(sociogenních) potřeb.“26 Za hlavní formu sociálního trestání považuje Hyhlík 

odmítnutí v různých formách. Dále mluví o podmínkách udržitelnosti 

sociálního chování: „Je-li chování sociálně odměňováno, upevňuje se (fixuje), 

je-li sociálně trestáno, mizí, nebo se ztrácí, popřípadě se mění (eliminuje).“27

Sociální učení může mít tedy různé formy. Nejjednodušší je učení na základě 

podmiňování a to jak klasického (I. P. Pavlov), tak operantního 

(B. F. Skinner). U klasického jde o vznik podmíněných reflexů, kdy se vytváří 

nový spoj v mozku v důsledku reakce na určitý podnět, který původně tuto 

reakci nevyvolával, avšak při jeho opakování a současném působení s jiným 

podnětem bude tuto reakci navozovat bez původního podnětu. Operantní 

podmiňování je založeno na kladném a záporném zpevnění vlastního chování. 

Kladné zpevnění posiluje a fixuje určitý typ původního chování. Záporné 

zpevnění potlačuje nebo eliminuje původní typ chování. Kladným zpevněním 

je odměna v obecném slova smyslu (nejčastěji pochvala, povzbuzení, ocenění, 

                                               
24 HELUS, Z..,50
25 HELUS, Z..,50
26 HYHLÍK, F., NAKONEČNÝ, M. Malá encyklopedie současné psychologie. Praha: SPN, 
1977 , 266
27 HYHLÍK, F., NAKONEČNÝ, M., 266
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potvrzení). Záporným zpevněním je trest v nejširším pojetí tohoto slova 

(odmítnutí, nesouhlasný postoj, zamítnutí a pod.).28 29Nejvýznamnější formou 

v raném věku je imitační učení - učení nápodobou (J. Dollard a N. E. Miller), 

ve kterém jedinec pozoruje chování druhého a snaží se ho napodobovat. Tento 

pohled je obohacen o pojetí A. Bandury a je nazýváno observační učení 

(učení pozorováním). Napodobováno je zejména chování modelu, který je pro 

daného jedince atraktivní nebo emočně významný (ať v kladném nebo 

záporném slova smyslu).30 Zvláštním druhem sociálního učení je identifikace -

ztotožnění se s nějakou osobou-vzorem. Vždy se jedná o osobu, která jedinci 

nějak imponuje, má jeho důvěru a obdiv. Zprvu jde o nápodobu rodiče stejného 

pohlaví, později také s dalšími osobami pro jedince významnými nebo 

atraktivními. Na rozdíl od pouhé nápodoby se jedná o hluboké ztotožnění 

takového druhu, jako kdyby na místě jedince byla osoba, se kterou 

se identifikuje.31

Z hlediska cíle socializace osobnosti jsou patrné dva cílové aspekty: 

1) individualizační autonomizování, kde se „staví do popředí rozvoj osobnosti 

jako jedinečné, svébytné, originální a aktivní individuality. 2) sociální 

integrování socializovaného jedince „staví do popředí mezilidskou 

sounáležitost, napomáhající uchování/sebereprodukci společnosti skrze 

jedince, kteří se jí podrobují. ...Socializace je působením společnosti, aby 

jedinci od dětství přijímali za své sociokulturní normy soužití a řídili se jimi 

ku prospěchu společnosti.“32 Socializace vždy probíhá v nějakém konkrétním 

sociokulturním prostředí. Vytváří se tak tzv. modální osoba „vyznačující se 

                                               
28 TŘÍSKOVÁ, S. Sociální psychologie. Skripta. in Kapitola: Sociální učení.Praha: ETS, 2011, 
1
29 HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007, 118
30 HELUS, Z., 123-125
31 TŘÍSKOVÁ, S., 2
32 HELUS, Z., 83-84
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znaky obdobnými těm, které charakterizují i ostatní členy daného společenství. 

Sdílení těchto znaků pak zakládá normalitu jedince v dané pospolitosti.“ 

Modálnost se projevuje v oblasti pravidel soužití a sociálního styku, v oblasti 

pracovních dovedností a návyků, v oblasti zvyků, tradic, mravů, v oblasti vzorů 

a ideálů, v oblasti odměňování a trestání atd.33

Helus dále hovoří o funkční socializaci jedince, jejíž výsledkem je 

tzv. personalizace. Personalizovaný jedinec se vyznačuje kvalitami v těchto

oblastech: 1) Sebeřízení (autoregulace) 2) Tvořivost 3) Vnitřní harmonie 

4) Pospolitost 5) Transcendence. 34

3.3.1 Vzory jako socializační činitel

Každý člověk ve společnosti větší či menší měrou inklinuje k vědomé 

nebo podvědomé inspiraci životem jiné osoby, která by spoluutvářela jeho 

život a napomáhala k jeho konkrétnějšímu směřování. Vytváří si tak vzor nebo 

model svého chování a jednání. Takovýto vzor „trvale ovlivňuje naše postoje, 

hodnoty, způsoby vnímání světa, zpracování zkušeností, spolurozhoduje 

o našem chování  a jednání.“ 35 Čáp uvádí, že „v modelu dítě poznává 

charakter, hodnotové orientace, morální principy v živé, konkrétní podobě 

a se silným emočním zabarvením. To vybízí k napodobování modelu, usnadňuje 

interiorizaci morálního principu a jednání v souhlasu s ním. Proto model 

působí zpravidla silněji než samotné slovní spojení.“36 Interiorizaci chápeme 

jako zvnitřnění. Probíhá často na základě identifikace, hlubokého ztotožnění 

se se vzorem nápodoby, ke kterému se dítě upíná. 37 Uplatňují se zde 

mechanismy sociálního učení (viz kap. 3.3) Tyto mechanismy (nápodoby 

                                               
33 HELUS, Z., 75-76
34 HELUS, Z., 104-105
35 RODNÁ, K. Potřebujeme ještě vzory? In Psychologie dnes. Praha: Portál, 2011/9, 21
36 ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1993, 322
37 HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada Publishing a.s., 2007, 133
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a identifikace) mohou mít často větší vliv na formování osobnosti než 

odměny, tresty či přesvědčování.38 Dítě si vybírá své vzory ve svém okolí -

v rodině, ve škole, mezi vrstevníky i dospělými, ale také mezi postavami 

filmovými nebo literárními. Mohou jimi být i postavy historické, skutečné 

nebo smyšlené. Naše vzory se v průběhu života mění, jejich potřebu 

pociťujeme zejména v období dospívání. Výzkum sociální pedagožky 

A. Hutkové ukazuje skutečnost, že děti ve věku 6-9 let uváděly, že jejich vzor 

pochází z rodiny, a to ve 41 %, u dětí 13-15 let už jen ve 23 %. Čím jsou tedy 

děti starší, tím více inklinují k vzorům mimo rodinu. Chlapci si častěji hledají 

mužské vzory (téměř 90 %) a dívky vzory ženské (86 %). 39 Kohoutek uvádí, 

že chlapci se nejčastěji identifikují se svými otci a interiorizují jejich životní 

normy.40  Helus hovoří o nápodobě a identifikaci v sourozeneckých vztazích 

a poukazuje na potencialitu jejich určité výchovné hodnoty. Zejména tam, kde 

snahy rodičů působit na rozvoj dítěte nejsou účinné, může snaha mladšího 

sourozence napodobovat staršího být efektivní. 41

Pro vytváření si vzoru je důležitá emocionální vazba, která jedince 

se vzorem spojuje. Jedinec může mít svůj vzor v populární osobnosti, hvězdě, 

která je výrazem jeho tajných tužeb, nesplnitelných přání a potřeb. 

Její vzdálenost nebo nedosažitelnost často emocionální pouto k hvězdě 

posiluje. Některé hvězdy se mohou člověku stát idolem, což je vzor, který je 

přehnaně zbožňován. Je to falešný obraz někoho, kdo má v sobě něco 

mystického. 42

                                               
38 ČÁP, J., 322
39 HUTKOVÁ, A. Jaké jsou vzory dnešních dětí? In psychologie dnes, Praha: Portál, 2011/9, 
23-25
40 KOHOUTEK, R. Vývoj a výchova dítěte v rodině. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 
1998, 14
41 HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada Publishing a.s., 2007, 173
42 RODNÁ, K. Potřebujeme ještě vzory? In Psychologie dnes. Praha: Portál, 2011/9, 22
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Člověk si vytváří v životě také tzv. negativní model, ke kterému 

se vztahuje s postoji: „takový nesmím být“, „tak nesmím nikdy jednat“ apod. 

Pro pedagogický proces je velmi podstatné tvrzení, že „model působí 

zpravidla silněji než samotné slovní spojení“. 43

3.3.2 Funkce kázně v socializaci

Fakt potřebnosti kázně prostupuje mnoho společenských oblastí. Funkce 

kázně v obecné rovině (ve společnosti) a v užší specifikaci (ve škole 

a ve výchovném prostředí) můžeme nahlížet z různých pohledu. Bendl 

ve společnosti rozeznává tyto její funkce: 1) Orientační, kdy má člověk 

náhled na své chování a očekávání od ostatních 2) Ochranná, která zajišťuje 

pocit bezpečí dobrými zákony a jejich zachováváním 3) Existenční, která 

umožňuje člověku a lidstvu přežít 4) Sociotvorná, která je předpokladem 

normálního fungování společnosti 5) Výkonová zajišťující výkon a efektivitu 

lidského konání. Ve škole rozlišuje tři základní funkce školní kázně (cituje 

amerického pedagoga W. Ch. Bagleyho z jeho práce „School Discipline“ 

(1915): 1) Vytváření nezbytných podmínek pro školní práci 2) Příprava 

žáků pro život ve společnosti dospělých 3) Pěstování základních návyků 

sebeovládání. 44 Následně uvádí také současné důrazy pedagogické teorie 

a praxe: (1) Kázeň zajišťuje žákům a učitelům bezpečí, (2) vytváří prostředí 

podporující učení. 45

Tématem kázně z pedagogického pohledu se zabýval již v 17. století 

J. A. Komenský, který ji chápe jako „prostředek, jímž se má poháněti učení“,

považuje ji za „nezbytnou k úspěšnému rozmnožování vědění“ a tuto funkci 

                                               
43 ČÁP, J., 322
44 BENDL, S. Kázeňské problémy ve škole. Aktualiz. a dopl. vydání. Praha: Triton, 2011, 25
45 BENDL, S. Kázeňské problémy ve škole, 26
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kázně shrnuje výstižně ve větě, v níž má na mysli žáky: „Bez kázně se nenaučí 

buď ničemu, nebo ničemu pořádně.“46

Kázeň je tedy fenomén týkající se nejen úzce pedagogické oblasti,

se kterou je dnes spojován především, je to fenomén prostupující celý život 

společnosti i jedince. Z hlediska psychického vývoje jedince je cvičení 

se v kázni přípravou na krizové a stresové situace. Působení kázně je tedy 

z mého pohledu také formativní v oblasti osobnostních vlastností 

a charakteru jedince. Vymezuje vnitřní hranice a kritéria pro jeho jednání 

a prožívání. V tomto smyslu je její místo v socializaci nepostradatelné. 

3.3.2.1 Druhy kázně

Fenomén kázně můžeme uspořádat podle celé řady hledisek. Bendl jej 

kategorizuje např.: 1) podle typu instituce (školní, církevní, nemocniční, 

dopravní, státní…) 2) podle nároků norem jednání a způsobu jejich 

prosazování (kázeň laskavá, mírná, přísná, hrubá, tvrdá či tuhá) 3) podle míry 

ztotožnění se s pravidly chování (kázeň vynucená, vnější, vnitřní 

či dobrovolná)47 Podoba dané kázně je dle Bendla vázána na situaci a širší 

souvislosti, ve které ji uplatňujeme. Společné ale pro všechny její druhy je 

podřízení se normě. 

Kolář vnímá kázeň především jako odpovědnost za vlastní jednání. 

Za její nejvyšší formu považuje kázeň autonomní, která se projevuje 

schopností převzít odpovědnost sobě samému a jednat ukázněně bez vnější 

kontroly. Uvádí následující druhy kázně: 1) Asertivní kázeň, která se opírá 

o asertivní styl chování učitelů s přesným vymezením chování vyžadovaného 

od žáků, netolerování nekázně a podněcování žádoucího chování 

                                               
46 KOMENSKÝ, J. A. Analytická didaktika. (Přeložil Dr. E. Čapek) Praha: Státní nakladatelství 
v Praze, 1947, 26
47 BENDL, S. Školní kázeň. Metody a strategie. Praha: ISV, 2001, 105
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deklarovaného jasným systémem pochval, odměn a sankcí. Předpokládá

podporu rodičů, kolegů a vedení školy. 2) Kázeň ve škole (školní kázeň) 

vymezená jako vědomé dodržování školního řádu a pokynů stanovených učiteli 

a zaměstnanci školy. 3) Sebekázeň (sebeovládání), která je projevem 

psychické a sociální zralosti, směřující k cílevědomé a uvědomělé autoregulaci 

(sebekontrole). 4) Vnější kázeň vyznačující se účelovým chováním, které 

respektuje řád, normy chování, pravidla a jeho smyslem je vyhnout se sankcím.

5) Vnitřní kázeň, která je charakterizována zvnitřněním (interiorizací) norem 

a je založena na kvalitě volních vlastností a na osobní odpovědnosti za své 

jednání a chování. Jde o kázeň bez potřeby vnější kontroly. Kolář k tomu 

dodává, že „v tomto smyslu je kázeň jedním z cílů výchovy“48

V Kolářově kategorizaci je patrný důraz na vnitřní kázeň a sebekázeň, 

který považuji za významný. Ztotožňuji se i s jeho pojetím, že kázeň je jedním 

z cílů výchovy, aby byl člověk později schopen dosahovat svých vlastních cílů.

3.3.2.2 Metody uplatňování kázně

Mezi základní způsoby zajišťování kázně řadíme uplatňování trestů 

a odměn.

Trest je: „takové působení rodičů, učitelů, vychovatelů či sociální 

skupiny, které je spojeno s určitým chováním a jednáním vychovávaného 

a které jednak vyjadřuje negativní společenské hodnocení tohoto chování 

a jednání, jednak přináší vychovávanému omezení některých jeho potřeb, 

nelibost, popř. frustraci.“49

Odměna je „takové působení rodičů, učitelů, vychovatelů, ale také 

sociální skupiny spojené s určitým chováním či jednáním vychovávaného, které 
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KOLÁŘ,Z. kol. Výkladový slovník z pedagogiky. Praha: Grada Publishing, 2012, 61
49 ČÁP, J., MAREŠ, J.Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2007, 253
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vyjadřuje kladné společenské hodnocení tohoto chování nebo jednání a přináší 

vychovávanému uspokojení některých jeho potřeb, libost a radost.“ 50

Jak jsem již zmiňovala v kapitole 3.3, jednou z forem sociálního učení je 

operantní podmiňování založené na kladném a záporném zpevnění vlastního 

chování (B. F. Skinner). Ke stejné problematice se odkazuje S. Bendl v knize 

Školní kázeň v teorii a praxi, kde píše, že „v případě chování (tedy reakcí), 

po němž následuje odměna (tedy podnět, který přináší uspokojení nebo 

potěšení), existuje mnohem větší pravděpodobnost, že se bude opakovat, 

než u chování, po němž odměna nenásleduje.“51

Čáp uvádí šest základních pravidel, jak užívat odměny, aby byla funkční 

v pedagogickém procesu. Volně cituji: 1) Odměnu je třeba udělovat 

bezprostředně v situaci, kdy se dítě učí 2) Nejprve odměňujeme i velmi malý 

úspěch (i snahu), postupně se zdokonalováním výkonu odměňujeme až výkony 

náročnější 3) Zpočátku odměňujeme častěji malými odměnami 

4) Odměňujeme za činnost, nikoliv za uposlechnutí příkazu 5) Činnost méně 

oblíbená může být posílena oblíbenější činností. 6) Lze využít úmluvy mezi 

učitelem a žákem, popřípadě i rodiči. Úmluva má být pozitivní, jak po stránce 

formy, tak po stránce motivace.52 S těmito pravidly vnitřně rezonuji s výjimkou 

důrazu na odměňování za činnost, nikoliv za uposlechnutí příkazu. Myslím, 

že odměna za samotné uposlechnutí příkazu může mít v některých situacích 

a souvislostech svůj výchovný záměr. Například má-li dítě dlouhodobý 

problém s poslušností, může pochvala za uposlechnutí pomoci upevňovat 

mechanismus poslušnosti, přesto, že jako rodiče či vychovatelé dítěti 

vštěpujeme zásadu, že poslušnost je, či má být, samozřejmostí.

                                               
50 ČÁP, J., MAREŠ, J., 253
51 BENDL, S. Školní kázeň v teorii a praxi. Učebnice pro studenty učitelství. Praha: Triton, 
2011, 101
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Za co konkrétně je vhodné udělovat odměnu formou pochvaly je 

předmětem diskuse. Po Bronson např. popisuje výzkum Dr. Carol Dweckové 

a jejího týmu z Columbijské univerzity, jehož závěrem je, že děti, které jsou 

chváleny za vynaložené úsilí mají lepší výsledky ve školních činnostech než 

děti, které jsou chváleny za inteligenci. 53 Tento výzkum byl proveden 

v americkém prostředí. Bylo by potřebné výzkum realizovat v prostředí 

českém, abychom tyto závěry mohli využívat pro výchovnou činnost ve škole 

či v rodině. V dotazníku učitelů, který je součástí této práce se dotýkám tématu 

udílení pochvaly za píli a za výkon ve hře na nástroj (viz ot. č. 19).

Odměna a trest nejsou zdaleka jediné prostředky uplatňování kázně, je 

jich celá řada. Je třeba, aby se flexibilně kombinovaly z důvodu zvýšení jejich 

účinnosti. Měla by být zachována určitá rovnováha a přiměřenost. Důležitý 

je přitom ohled na jedinečnost dítěte, žáka a jeho specifika. Vychovatel nebo 

vyučující by měl mít zpětnou vazbu o tom, jak daná metoda uplatňování kázně 

působí. Zpětná vazba je také důležitá pro žáka v rovině uvědomění 

si důsledků jeho chování a to jak v případě pozitivním, tak negativním. Velmi 

zajímavá je Bendlova myšlenka o možnosti využití prvků psychoterapie 

v pedagogickém procesu. Terapie je zde chápána v širším slova smyslu, 

nikoliv v úzce odborném. Je jí možno využít při práci s žákem úzkostným, 

málo odolným atd. „...v posilování sebevědomí, zvyšování empatie, pěstování 

asertivity, rozvíjení kázně, soustředěnosti a pozornosti, ke zvládání 

hyperaktivity, vytváření pocitu zodpovědnosti, umožňování lepšího 

sebepoznání, či rezistenci vůči stresovým situacím.“54

Vysvětlení je pro uplatnění kázně jednou z důležitých metod, která se dá 

u dítěte použít od předškolního věku a čím je dítě starší, tím je tato metoda 

                                               
53 BRONSON, P.; MERRYMAN, A. Nurture Schock. New Thinking  About Children. New 
York: Twelve, 2009, 13-19
54 BENDL, S.a kol. Vychovatelství. Učebnice teoretických základů oboru. Praha: Grada 
Publishing, a. s., 2015, 250
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důležitější. Je založena na rozumové vyspělosti dítěte. Nebudí v dítěti agresi 

ani jiné obranné mechanismy, nese potenciál navození důvěrnějšího vztahu 

mezi dítětem a vychovatelem. Může mít ráz rozhovoru, kde dítě klade otázky 

a jeho názory jsou brány vážně. Metoda vychází z poučení o tom, jaké 

následky má vlastní chování pro druhé lidi a také z apelu na dětskou vyspělost 

a sebeúctu.55

Vzor je jednou z nejpřirozenějších a nejstarších metod výchovy. 

Už Komenský na tuto metodu upozorňoval, zejména v Informatoriu školy 

mateřské, s tím, že „děti naprosto opičata jsou“. Psychologicky vychází 

z učení pozorováním a učením nápodobou (viz kapitola 3.3) Velmi důležitá je 

úspěšnost a přitažlivost vzoru pro dítě. Dítě spontánně napodobuje svého 

vychovatele, jeho styl chování, řeči, argumentace atd.56

3.3.2.3 Sebekázeň jako vyústění vnější kázně

Již v kapitole 3.3.2.1 uvádím, že Kolář pojímá sebekázeň jako jeden

z druhů kázně. K tomu, aby jedinec byl schopen sebekázně, je nutná jeho 

zkušenost s akceptováním kázně jako takové a zážitek situace, která kázeň 

vyžadovala. Z hlediska psychologického jde tedy o zvnitřnění vnějších 

požadavků na jedince, které sám vůči sobě začne uplatňovat. „Dodržování 

určitých norem je důležitým kázeňským prvkem. Je velkou chybou, když od dětí 

nechceme nic-když neklademe žádné požadavky na jejich chování. …Jestliže 

někdo okusí tajemství úspěchu v mistrovském fotbalovém týmu, ve vynikajícím 

orchestru nebo v úspěšné práci, hlavním předpokladem je vždycky disciplína. 

Jak mylné je přesvědčení, že sebekontrola se zvýší v prostředí, které na děti 

neklade žádné požadavky. Jak pošetilá je domněnka, že výsledkem 
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neukázněnosti je sebekázeň.“57 Z mého pohledu, který je opřen o zkušenosti 

hudebního pedagoga, s tímto názorem mohu jedině souhlasit.

3.4 Rodina jako základní socializační prostředí

3.4.1 Funkce rodiny

Rodina je jedním z mnoha témat, na které je v současnosti nahlíženo 

různými alternativními pohledy, je prověřováno v samotném jeho základu 

a reinterpretováno dle současných trendů a myšlenkových směrů. Rodina jako 

instituce se mění v závislosti na proměně společnosti po celá desetiletí i staletí 

a bylo by jistě velmi zajímavé i přínosné uvést charakteristiky rodiny 

v jednotlivých dějinných epochách ze sociologického hlediska. I navzdory 

tomu, že bychom lépe porozuměli souvislostem současné rodinné 

problematiky, není možné se jí v této práci v takové šíři věnovat. Jisté ale je, 

že současná společnost si klade základní otázku, (na kterou po staletí znala 

jednoznačnou odpověď), co rodina vlastně je, nebo co ještě je a co již není. 

Tradiční model rodiny v nejužším pojetí otec-matka-děti, kdy biologičtí rodiče 

dětí jsou manželi a jejich vychovateli, je různým způsobem alternován jinými 

modely vztahů, a to jak v rovině praktického života, tak v rovině 

celospolečenského myšlení. Naneštěstí tyto alternativní pohledy mají své 

zastánce v řadách odborné veřejnosti, jejichž prostřednictvím jsou 

kodifikovány a snadněji infiltrovány do praktického života. Existují však stále 

ještě odborníci, stavějící na tradičních hodnotách. Hartl, Hartlová definují 

rodinu jako společenskou skupinu, která je „spojená manželstvím nebo 

pokrevními vztahy, odpovědností a vzájemnou pomocí“.58

                                               
57 DOBSON, J. Výchova dětí. Brno: Nová naděje, 1995, 54-55
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Helus uvádí, že „Rodina je základním životním prostředím dítěte. 

Nejenže dítě obklopuje, ale také se do něho promítá. Odráží se v jeho 

vlastnostech, vtiskuje svou pečeť jeho jednání. Dítě je výrazným produktem 

rodiny. Očima své rodiny (svého otce, matky) se na sebe dívá, hodnotí své 

projevy, výkony. ...Dítě zvnitřňuje (interiorizuje) klima rodinného soužití, 

rodinné nároky a požadavky, rodinnou morálku, rodinné zájmy a cíle, styl 

rodinného soužití.“59 Dále Helus píše o deseti základních funkcích rodiny, 

z nichž ve vztahu k tématu kázně a řádu chci zdůraznit těchto šest: a) Rodina 

uspokojuje základní, primární potřeby dítěte. b) Rodina uspokojuje velice 

závažnou potřebu domova, potřebu mít „svého“ člověka (svou matku, svého 

otce) a identifikovat se  sním, v čemž vidí základ pro vytváření bazální životní 

jistoty dítěte a jeho povědomí, že patří do spolehlivých, láskyplných 

mezilidských vztahů. c) Rodina poskytuje dítěti prostor pro jeho aktivní projev, 

činnou seberealizaci a součinnost s druhými. d) Rodina poskytuje dítěti 

bezprostředně působící vzory a příklady – skrze lásku k rodičům, vciťování se 

a napodobování jejich jednání „se dítě učí vidět v druhém člověku osobnost 

a samo touží být osobností.“ e) Rodina hraje pro dítě důležitou roli 

v zakládání, upevňování a rozvíjení vědomí povinnosti, zodpovědnosti, 

ohleduplnosti a úcty. f) Rodina je dítěti útočištěm v situacích životní 

bezradnosti, nezdaru, neúspěchu a krizí jako zdroj životní rovnováhy.60 Někteří 

jiní autoři (Procházka, 2012) uvádějí funkce rodiny rozčleněných do těchto 

kategorií: 1) Biologicko-reprodukční 2) Sociálně-ekonomická 

3) Emocionální 4) Ochranná a domestikační 6) Rekreační a regenerační 
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atd. 7) Výchovná 8) Socializační.61 O posledních dvou bych se chtěla zmínit 

více podkapitole č.3.4.3.

3.4.2 Autorita rodiče

Stejně jako se současná společnost zamýšlí nad rodinou jako takovou, 

zamýšlí se nad autoritou rodiče. Pojem autority v obecném významu je 

v současnosti dalším tématem, které společnost přezkušuje, snaží se zaujmout 

k němu relevantní postoj, nabízí jeho širší pojetí. Také zpochybňuje jeho pojetí 

tradiční a nabízí nová, alternativní. Střelec definuje pojem autorita velmi 

jednoduše a výstižně. Jedná se o „uznání práva jedince uplatňovat svoji moc 

(vůči jiným lidem)“.62

Autorita rodiče vychází především již z jeho role. Tuto roli mohl 

přijmout dobrovolně, ze svého vlastního rozhodnutí, nebo jen holým faktem, že 

se rodičem stal. Autorita jde ruku v ruce se zodpovědností. Neexistuje 

zodpovědnost bez autority a autorita bez zodpovědnosti. Zdeněk Matějček píše 

o odpovědnosti, která se vždy k něčemu vztahuje a uvádí tři roviny tohoto 

vztahování: 1) osobní (odpovědnost vůči sobě) 2) společenská (odpovědnost 

vůči někomu) 3) duchovní (vůči autoritě, která nás přesahuje, v křesťanském 

pojetí odpovědnost vůči Bohu).63 Matějček velmi dobře vystihuje souvislost 

moci, kterou autorita uplatňuje, s již zmíněnou odpovědností a staví tak 

fenomén moci do širšího, avšak velmi důležitého rámce. Uplatňování autority 

neznamená tedy jen uplatňování samotné moci. Je to moc, která má jasně 

vymezená pravidla i poslání. Nejedná se tedy o bezmezné a nesmyslné 

doléhání moci dospělého na život dítěte, které takovouto zkušeností může být 
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silně trvale poškozováno, nejedná se ani o  nezodpovědné nebo umělé 

navozování neasymetrického vztahu mezi dospělým a dítětem, ve kterém je 

rodič jakýmsi „kamarádem“ nebo druhým „dospělým“ a staví tak dítě 

do neadekvátní pozice s absencí hranic.

Autorita rodiče se odvíjí od pouhé skutečnosti, že rodič je za své dítě 

odpovědný. Odpovědnost vychází, mimo výše zmíněné (Matějček), také 

ze zákona, který nařizuje o dítě řádně pečovat a vychovávat jej. Rodičovská 

autorita je asymetrický vztah, který by měl být založen na lásce a úctě vůči 

dítěti a vůli formovat jej zodpovědně od jeho prvních okamžiků života.

3.4.3 Styl rodinné výchovy

Výchova dítěte v rodině je jedním z největších a ne vždy snadných úkolů 

dospělého člověka. Kohoutek považuje za smysl výchovy zlidšťování člověka, 

tedy jeho socializaci, jejíž podmínkou je klást na dítě požadavky, kontrolovat, 

jak dodržuje určité sociální normy především formou odměn a trestů. 64Jedná 

se o komplexní činnost vyžadující jednak osobnostní zralost rodičů, jejich 

jednotný pohled na výchovu, vytrvalou  konzistenci a důslednost. Nutno také 

podotknout, že každé dítě je individualita, má jedinečné charakteristiky 

a potřeby, které jsou při výchově potřeba zohlednit. 

Výchovných stylů je celá řada, vycházejí především z osobnostních 

vlastností a uvědomovaných nebo neuvědomovaných postojů rodičů. Velký 

vliv má jejich osobní historie, ale také okolí a aktuální trendy společnosti. 

Uvádím tři nejčastější typy výchovy, které předkládá současná literatura: 

1) Autoritářská výchova – je založena na vlivu, síle a moci vychovatele, který 

na dítěti vyžaduje poslušnost, plnění příkazů a dodržování zákazů. 

Komunikace je strohá, v příkazech a pokynech. Emocionální vztah je chladný 
                                               
64 KOHOUTEK, R. Vývoj a výchova dítěte v rodině. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 
1998, 14
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a v případě neplnění příkazů bývá vypjatá, často i spojený s fyzickým násilím 

a uplatňováním manipulativních technik v systému trestů a odměn. Dopadem 

této výchovy je dítě nepřiměřeně úzkostné a podřídivé nebo naopak, zejména 

v dospívání, dítě agresivní a negativistické, často s rizikovými formami 

chování. 2) Volná výchova (liberální výchova) – stojí v protikladu vůči 

autoritářskému stylu. Dítě je vnímáno jako zcela samostatná osobnost. 

Je ponecháváno samo sobě v očekávání, že ke všemu postupně samo dozraje. 

Rodiče se orientují na vytváření podmínek pro vývoj a nezasahování 

do potenciálu dítěte. Někdy může mít charakter tzv. protektivní výchovy, 

kdy se rodiče staví proti překážkám, na které by děti mohly narazit (ve škole, 

v zaměstnání). Tento styl podporuje kreativitu, svobodu, tvorbu, na druhé 

straně vede ke konfliktu s pravidly v práci, ve škole, v zaměstnání. Zvýrazněné 

ego dítěte vyvolává řadu morálních dilemat i dalších konfliktů. 

3) Demokratická výchova – vyjádřena snahou vychovatele o harmonii mezi 

nároky na dítě a svobodou ve výchově. Základem je systém pravidel, která 

nejsou striktní a vycházejí z přirozené autority vychovatele, zejména rodiče 

a poskytování nezpochybnitelné a nezpochybňované podpory dítěti. Autoritou 

tak mohou být rodiče, kteří jsou schopni zvládat sami sebe, jít dětem příkladem 

a konstruovat pravidla pro své děti. Tak je mohou směřovat k cíli, který mají 

společný-k sebevýchově.65

I jiní autoři vycházejí z podobné typologie výchovných stylů, i když je 

nazývají jinou terminologií. Např. Helus uvádí rozdělení podle Baumrindové 

(1989-1991), která rozlišuje tři typologie opírající se o její vlastní výzkum, 

na typy výchovy: 1) Autoritářský (authoritarian) – vyznačuje se vysokým 

stupněm rigidnosti a direktivnosti, vyžadováním poslušnosti dítěte, nízkou 

komunikací a hlavním důrazem na trestání (i fyzické). 2) Povolující 

                                               
65 PROCHÁZKA, M., 108-109
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(permisiv) styl – zdůrazňuje poskytování maximální volnosti dítěti, omezování 

je minimální, trestání je eliminováno. Vychází z předpokladu, že dítě samo 

přijde k rozumu, samo se rozhodne a pak zjistí, k čemu jeho rozhodnutí vede. 

3) Styl opřený o autoritu (authoritativ) – vyznačuje se jasným stanovením 

zásad a principů, vymezením toho, co je správné a co ne. Rodiče s dítětem 

komunikují, a dbají, aby požadavkům dobře rozumělo a jasně vědělo, k čemu 

slouží. Rodiče jsou dítěti v plnění požadavků pomocí, vzorem, modelem, 

autoritou hodnou následování. Autorka prokázala, že děti vyrůstající v tomto 

typu výchovy dosahují lepších výsledků v ukazateli vývoji osobnosti, 

rozumových schopností a výsledcích školní práce, než děti ostatních 

dvou stylů.66

Ze tří uvedených výchovných stylů se v současnosti jako nejvíce 

osvědčený uvádí styl opřený o autoritu rodičů, kde se spojuje kontrola 

a akceptace dítěte. Kohoutek uvádí, že „správný a vhodný způsob výchovy 

bývá často charakterizován jako výchova s láskou, trpělivá, vytvářející vztahy 

vzájemné sympatie, porozumění, posilující sebedůvěru dítěte a akceptující 

(přijímající) dítě takové, jaké je.“67 V protikladu k tomu se dříve vyzdvihovaná 

volná výchova (permisiv style) se ve svých důsledcích neukazuje jako 

efektivní. Přesto, že v řadách odborníků může mít stále své stoupence 

a zastánce, existují i odborníci, kteří tento výchovný styl nepodporují. 

Kohoutek v této souvislosti upozorňuje, že přílišná permisivita (povolnost) 

vede k povahové nezralosti- k tzv. infantilním, parvuloidním rysům osobnosti a 

způsobuje, že se dítě učí přehnaně svým vlastním impulsům. Optimum vidí 

v takové výchově, která vede k sebevýchově. 68

                                               
66 HELUS, Z., 169
67 KOHOUTEK, R. Vývoj a výchova dítěte v rodině. Brno: Akademické nakladatelství CERM,
1998, 15
68 KOHOUTEK, R., 15
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Narramore rozlišuje mezi pojmem trestat a káznit. Základním 

rozdílem mezi těmito pojmy je jejich cíl. Pro trestání (punishment) je cílem 

spravedlnost, pro káznění (discipline) je to proměna člověka a jeho osobní 

růst. Neznamená to absenci užívání trestu ve výchově, ale způsob a záměr, 

s jakým je trest a usměrňování dítěte uplatněn. Narramore vyzdvihuje 

potřebnost lásky. Rodič nemá uplatňovat kázeň bez lásky, v nenávisti, 

či jinak destruktivním hněvu, který v dítěti působí strach, pocit viny 

a zavržení. Kázeň má být vykonávána s motivy starosti o dítě, zajišťující jeho 

bezpečí a ochranu a s vidinou budoucího správného jednání a mravní 

dospělosti. 69 Toto pojetí zastává mnoho dalších křesťanských psychologů 

a autorů knih o výchově dětí. Z našich k nim bezesporu patří J. A. Komenský. 

Za zmínku stojí v této souvislosti dvě myšlenky J. Dobsona: „Vztah (dítěte 

a rodiče) se vytváří důvěrou a pevným vedením.“70„Protože tě mám rád, musím 

tě naučit, abys mě poslouchal. Jedině tak, se o tebe mohu postarat a ochránit tě 

před věcmi, které by ti mohly ublížit.“71

3.5 Další činitelé socializace

3.5.1 Škola

Škola vedle rodiny sehrává velmi důležitou roli v procesu socializace 

dítěte. Plní funkci vzdělávací a výchovnou, probíhá zde tzv. řízená socializace.

Dle Heluse škola „systematicky uvádí děti a mládež do sociokulturního světa 

tak, aby se v něm orientovaly a rozvíjely, aby jeho poznatkové soustavy, 

hodnoty a normy přijaly za své, aby svým věděním a dovednostmi se v něm

                                               
69 NARRAMORE, B. Help! I´m a Parrent. Michigan: Zondervan Publishing House, Grand 
Rapid, 1972, 32-50
70 DOBSON, J. Rodičovství chce odvahu. Praha: Návrat domů, 1995, 63
71 DOBSON, J. Výchova dětí. Brno: Nová naděje, 1995, 14
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dokázaly uplatnit a svým uplatněním napomáhaly jeho reprodukci.“72 Škola 

své působení na žáky organizuje systematicky, závazný je v tomto smyslu 

strategicky projektovaný vzdělávací plán, který je realizovaný prostřednictvím 

kvalifikovaných pedagogů. Škola je také místem, kde se rozvíjejí vztahy, 

zejména neformální vztahy ve třídě. 73 Dítě se učí socializaci v rámci malé 

i velké skupiny a nabývá prvních zkušeností se specifickou dynamikou těchto 

skupin. Dítě se také ve škole učí respektovat autoritu učitele vedle 

již existující autority rodiče. Učí se akceptovat normy svých učitelů i normy 

v obecnějším smyslu prostřednictvím školního řádu a dalších aplikovaných 

normativ.

Základní umělecká škola je specifickou formou školské instituce, jedná 

se o instituci výchovně-vzdělávací, jejíž cílem je poskytovat žákům vzdělání 

v uměleckých oborech (hudebním, tanečním, literárně - dramatickým, 

výtvarným), pomoci rozvíjet žákovo nadaní, ale také působit na žáka 

formativně, tedy v součinnosti s pedagogickým procesem utvářet žákovu 

osobnost. V procesu socializace jedince hraje ZUŠ ještě specifičtější roli než 

škola základní nebo střední. Specifičnost se týká například ve studiu jako 

nepovinné, dobrovolně zvolené činnosti. Studium je tedy zájmové, založené 

na úspěšném absolvování přijímacích talentových zkoušek, přesto, že mohou 

mít charakter převážně zjišťovací, nikoliv výkonový, kdy jsou zjišťovány 

umělecké a fyzické dispozice pro studium. Specifičnost socializace tkví 

například také v individuální výuce hudebního oboru, kdy se vytváří 

jedinečný vztah mezi učitelem a žákem a zároveň v paralelní návštěvě 

tzv. skupinové výuky. Žák je při výuce nástrojové hry na hodině zpravidla sám 

a zároveň navštěvuje předměty hromadné výuky mezi něž patří hudební nauka 

nebo sborový zpěv, souborová či orchestrální hra. Žák se při studiu také 

                                               
72 HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, 185
73 HELUS, Z.186
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učí veřejně vystupovat nebo jiným způsobem prezentovat svoje aktivně 

rozvíjené nadání (koncerty, divadelní představení, výstavy, účast 

v nejrůznějších soutěžích, přehlídkách, projektech apod.). ZUŠ také 

zprostředkovává svým žákům kontakt s profesionálním uměleckým 

prostředím formou návštěv nejrůznějších kulturních akcí (návštěvy předních 

divadelních scén, koncertů , edukačních pořadů, workshopů, koncertů učitelů 

apod.). Pro žáky i učitele konkrétní Základní umělecké školy je závazný školní 

řád a školní vzdělávací program.

3.5.1.1 Autorita učitele

Ve výchově je kromě jiného podstatné, kdo bude za její výsledky ručit. 

To předpokládá rozdělení rolí mezi vychovávaným a vychovatelem. 

Např. Strouhal pojímá výchovu jako „asymetrický vertikální vztah, kde učitel 

je nad žákem, je tím, kdo nese odpovědnost za nezodpovědného, tím, kdo ví 

a kdo je tedy silou svého vědění nad tím, kdo neví.“74 V tomto pohledu také 

vidí autoritu učitele. 

Slovo „autorita“ pochází ze slova auctor (lat.), které  znamená původce, 

činitel, podporovatel, ručitel, vzor a ze slova auctoritas (lat.) znamenající 

záruku, spolehlivost, hodnověrnost, moc, radu.75 Strouhal uvádí, že v dějinách 

byla autorita považována za nezbytnou podmínku efektivní výchovy. Dále 

uvádí názor M. Merlau-Pontyho, že dítě je na nás jako dospělých závislé, 

od nás „všechno očekává“, tudíž dominantní chování dospělých vůči dětem 

se zdá být přirozené a nutné.76 J. A. Komenský, nestor pedagogiky i osoba 

hlubokého duchovního významu, píše: „ Kdo učí – vede; kdo se učí – jest 

                                               
74 STROUHAL, M. Teorie výchovy. K vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické 
disciplíny. Praha: Grada Publishing, a. s., 2013, 93
75 PRAŽÁK, J.; NOVOTNÝ, F.; SEDLÁČEK, J. Latinsko-český slovník. Praha: 
Československá grafická unie, 1933
76 STROUHAL, M., 93
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veden.“77„Žáku náleží práce, učiteli její řízení.“78

Z výše uvedených odkazů je patrné, že učitelská autorita je asymetrický 

vztah mezi pedagogem a žákem vycházející z jeho odpovědnosti za žáka

působit vlivem svých profesních a osobnostních kvalit na jeho vzdělávání 

a výchovu. V tomto vztahu mají obě strany své úkoly a cíle, kompetence, 

které jsou vymezené v závislosti na této roli. Požadavkem na žáka je 

respektování učitelské autority (poslušnost). Požadavkem na učitele je jeho 

erudovanost, kladná vnitřní zainteresovanost vůči své roli a stále trvající osobní 

rozvoj v takové míře, aby byl vůči žákovi důvěryhodným a podporujícím. 

Pius Alphonso píše, že skvělého učitele činí 1) láska a respekt k jeho 

žákům, 2) optimistický a povzbuzující přístup k chybování žáka 

a přesvědčení, že každý žák má svoje specifické talenty a nadání 3) postoj

dostatečného naslouchání svým studentům 4) styl výuky, kdy pozornost je 

zaměřena na dítě a jeho potřeby 5) trpělivý a laskavý přístup. Současně 

dobrý učitel musí být pevný a konzistentní při udržování disciplíny, která 

zajišťuje efektivní výuku. 79

3.5.1.2 Styl vedení žáka v ZUŠ

V současné době existuje mnoho odborné literatury, která se důkladně 

věnuje pedagogickému procesu a jeho souvislostem. Tato literatura se však 

zaměřuje na kolektivní výuku základních a středních škol. V hudebním oboru 

Základních uměleckých škol, na který je pohled v této práci zaměřen, však 

probíhá výuka odlišným způsobem. Kolektivní výuky se žáci účastní sice také 

v předmětu hudební nauky (od 1. do 5. ročníku) a posléze i v povinné 

                                               
77 KOMENSKÝ, J. A. Analytická didaktika. (Přeložil Dr. E. Čapek) Praha: Státní nakladatelství 
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79 ALPHONSO, P. The Art Of Teaching. A Survival Guide for Today's Teacher. Mumbai: 
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souborové, orchestrální hře či sborového zpěvu (od 4. ročníku dále). 

Těžiště pedagogické činnosti spočívá ve výuce individuální, kde autorita 

učitele funguje jinak než při frontální výuce. Hlavními úkoly učitele je 

1) zvládnutí techniky nástrojové hry a nutné hudební teorie. 2) naučit

interpretaci už hotových hudebních děl. Tedy objevování toho, co objevili 

a vytvořili druzí, co dovedli k dokonalosti-v technice, výrazu, pochopení řádu 

a vztahů. 3) Rozvíjení tvořivosti – nalézání nového v sobě, v nástroji, 

v hudbě, hledání dalších možných cest, vytvoření vlastního řádu při popření 

„zavedeného“ řádu. 4) Formování osobnostních vlastností žáka, rozumových 

vlastností, vůle, emocí, charakteru, rozvíjení kázně a sebekázně (vědomí 

potřebnosti dodržování norem). 5) Rozvíjení schopnosti estetického vnímání, 

rozvoj emoční stránky osobnosti, učení se být interpretem i posluchačem. 

6) Duchovní rozměr – vědomí sebepřesahu, směřování od sebe k druhým, 

k vyšším hodnotám.

Dynamika vztahů v individuální výuce ZUŠ je jiná než ve školní třídě. 

Je daleko osobnější, intenzivnější a autentičtější, někdy připomíná spíše širší 

rodinné vztahy. Z tohoto důvodu můžeme charakterizovat styl vedení žáka 

v ZUŠ třemi základními způsoby výchovy, o kterých jsem psala v kapitole 

věnované výchovným stylům rodině (viz kap. 3.4.3) tedy styl autoritářský, 

volný (liberální) a demokratický. 

Za důležité považuji také zmínit, že v individuální výuce ZUŠ se více 

uplatňují emoce. Jednak z důvodu intenzivního dyadického vztahu učitele 

a žáka a jednak z obsahu výuky, kdy je hudba s emocemi silně provázána. 
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3.5.1.3 Vzájemný vztah školy a rodiny

Rodina a škola mají rozhodující roli ve výchově i v celém životě člověka. 

Průcha uvádí, že: „Škola a rodina musí spolu komunikovat a kooperovat. 

To znamená, že rodiče nemají být jen pasivními pozorovateli toho, jak škola 

kultivuje jejich děti, ale mají se školou spolupracovat, pomáhat jí 

při edukaci.“80

Přesto, že Průcha neuvádí tento názor prvotně v souvislosti 

s problematikou Základních uměleckých škol, jsem přesvědčena, že i v této 

souvislosti jeho pohled platí. Oboustranná komunikace vede nejen 

k vyjasňování požadavků a očekávání obou subjektů vůči dítěti, je také 

vhodným  prostředkem k posílení a správného uplatňování rolí obou subjektů 

ve vztahu k dítěti. Pokud se učitel s rodičem dítěte shodne na jednotném 

postupu při dosahování dílčích i větších cílů edukačního procesu, jsem 

přesvědčena, že žák bude dosahovat větších úspěchů a lepších výsledků, než 

žák, jehož rodič bude postup pedagoga zpochybňovat nebo znevažovat. 

Tato skutečnost ale neplatí pouze v rovině vzdělávání a rozvoje žákova talentu, 

ale také bezpochyby v rovině výchovného působení. Shoda učitele a rodiče 

v oblasti uplatňování kázně je pro žáka jasným vodítkem v jeho situaci a tímto 

i mocnějším nástrojem jejího řešení. 

3.5.2 Vrstevníci jako referenční skupina 

Odborníci z oblasti psychologie, pedagogiky i výchovné praxe se shodují

v tom, že vrstevnické skupiny jsou důležitým a nezbytným činitelem 

ve výchově. Význam vrstevníků se výrazně zvyšuje nástupem dítěte do školy, 

jejich vliv však kulminuje mezi 11-14 rokem. Platí to o spontánních skupinách 

kamarádů, o různých zájmových kroužcích a seskupeních a samozřejmě 
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nejvíce to platí pro školní třídy. 81Pokud začlenění do vrstevnické skupiny 

proběhne úspěšně, projeví se to pozitivně na celém životě dítěte. 

Lépe si osvojuje sociální dovednosti, má menší míru nejistoty a snižují se 

tendence k introverzi. 82 „Vrstevnické vztahy jsou pro vývoj dítěte zásadní, 

protože interakce s vrstevníky umožňuje kognitivní vývoj, kultivaci sociálních 

dovedností, vývoj sebepojetí a utváření morálních a sociálních hodnot.“ 83

Čáp uvádí, že skupina vrstevníků může být malá (nejedná-li se o školní třídu), 

zpravidla neformální a  často se jedná o skupinu referenční. 84 Pokud je 

skupina malá, umožňuje intimitu vztahů, vzájemné osobní poznání 

a intenzivní sdílení skupinových hodnot. Komunikace v ní probíhá v rovině 

„face to face“. Referenční skupina je takovou skupinou, ve které si jedinec 

realizuje své potřeby, má pro něho velký význam, hlásí se k ní a pokud není 

zatím jejím členem, touží se jím stát.  Pro tyto vlastnosti má referenční skupina 

na jedince velký vliv (zájmový kroužek, parta, církevní skupina atd.) 

Neformální skupina vzniká z touhy po uspokojování lidských potřeb, potřeb 

ve vztahu druhým i k sobě, rozvoj přátelství a získání i předávání emoční 

podpory na rozdíl od skupiny formální, kde impulz ke vzniku přichází zvenčí 

a kde vnější autorita určuje cíle, normy, pravidla chování, role a kontrolu. 

Opakem výše zmíněné malé skupiny je skupina velká, která neumožňuje 

navázání blízkých osobních vazeb, nedochází v ní k hlubšímu poznání, 

cíle jsou obecné (studijní ročník, skautské hnutí atd.). Opakem referenční 

skupiny je skupina členská, ve které se jedinec neangažuje na osobní rovině, 

protože to pro něho není podstatné, neztotožňuje s ní své potřeby, realizuje se 

jen v základní úrovni vztahů, cílů a hodnot (rybářský svaz atd.). 

                                               
81 ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1993, 287
82 ČÁP, J. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV, 1996, 93
83 HŘÍBKOVÁ,L. Nadání a nadaní.Pedagogicko- psychologické přístupy, modely, výzkumy  a 
jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, 141
84 ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1993, 286
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Socializace ve skupině je sledem logických úkolů, které musí jedinec 

aspirující na přijetí skupinou zvládnout. Jedná se o ztotožnění se s cíli skupiny, 

hodnotami a normami a převzetí rolového chování (zaujetí aktivní role). 

Začlenění do vrstevnických skupin může probíhat jak ve skupinách 

pozitivních, tak negativních pro jedince a vedou tedy buď k jeho seberozvoji 

nebo jeho destrukci. 85 V rámci těchto skupin i mimo ně existují také 

tzv. dyadické vztahy, ve kterých se rozvíjejí silné přátelské vazby, 

pro jedince velmi důležité. Někdy tato přátelství přetrvávají dlouhá období, 

některé jsou funkční jen pro určitý úsek života, některá mohou být 

i celoživotní. V souvislosti se začleňováním jedince do vrstevnických skupin je 

důležitý moment emancipace od rodiny. Dítě se tak učí vytvářet blízké vztahy 

mimo rodinu a získává sociální zkušenosti s věkově odpovídajícími jedinci. 

3.5.3 Masmédia, nové technologie a jejich vliv na děti

Zkoumání účinku masmédií se vědci věnují již od 60. let 20. století, 

kdy se začal zvyšovat počet domácností užívajících televizoru jako hlavního 

sdělovacího prostředku vedle rozhlasu a tisku. V současnosti je nutno zahrnout 

do této kategorie internet, počítačové hry a komunikační prostředky, které 

propojují několik medií současně. Jejich atraktivita neustále roste spolu se stále 

se zrychlujícím technickým pokrokem, díky němuž média čím dál mocněji 

i rafinovaněji působí na naše smysly. Už jen samotný fakt, že vnímáme 

současně např. vizuální a auditivní obsah sdělení, umocňuje naše prožívání. 

Pokud navíc můžeme do těchto obsahů sami zasahovat, jak je tomu v případě 

počítačových her, stáváme se účastníky i tvůrci virtuální reality, která je 

pro mnohé velmi přitažlivá. Říčan a Pithartová však v této souvislosti varuje 

před velkým nebezpečím naší doby: „Ztrácíme postupně svůj vlastní svět 

                                               
85 PROCHÁZKA, M. Sociální pedagogika. Praha: Grada Publishing a.s., 2012, 119-121
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a žijeme v syntetickém světě médií.“86 Již v 70. let 20. století přichází Friedrich 

a Müller s tvrzením opírajícím se o výzkum, že dvacetiletý mladistvý v Lipsku

má za sebou v průměru 7000 hodin sledování televize nebo filmů. 87 Doherty 

píše v roce 1999 ve své knize „Kdo koho vychovává?“, že průměrné americké 

dítě sleduje televizi 23 hodin týdně, věnuje se této činnosti dvojnásobek času 

než učení, do 18 let shlédne pouze v televizi 200 000 násilných činů a 20 000 

vražd, mezi 19-20 hodinou  shlédne pořady, z nichž v 80 % se používají 

vulgární slova a v 60 % se týkají sexu a v hlavních vysílacích časech se může 

setkat s pořady se sexuálním obsahem až v 74 %. Významná je také reklama. 

Doherty uvádí, že americké dítě se setká zhruba s 10 000 reklam na potraviny 

ročně.88 V českém kontextu uvádí Říčan a Pithartová v r. 1995, že televizní 

vysílací čas od 6 do 22h nesmí obsahovat žádné  pořady, které by podle 

trestního zákona mohly nějakým způsobem ohrozit mravní nebo duševní vývoj 

dětí a mládeže. Dále uvádějí, že „…zákony mohou postihnout jen ty nejhrubší 

prohřešky proti slušnosti a proti duševní pohodě a mravnímu vývoji dětí. 

Není možné zakázat nevkus, hrubost, „běžnou“ sprostotu, a zejména 

hloupost.“89 Říčan a Pithartová varují zejména před násilím na obrazovce, 

pornografií, ale také před „pouhým“ kýčem, protože sledování televize 

ovlivňuje také vkus diváka, dále před osidly jako je tzv. náhradní život nebo 

zkreslený a ochuzený obraz světa a taktéž zdravotní následky. Čáp v této 

souvislosti uvádí: „Příběhy poskytují dětem a mladistvým materiál 

k formování názorů a postojů, životních cílů a hodnotových orientací, modely 

k napodobování a identifikaci. Jejich působení je ve srovnání s výchovou 
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ve škole a v rodině nenápadné, a již proto velmi efektivní.“90 Vybíral doplňuje 

fakt, že pro masmédia je typické popisovat skutečnosti do šíře, nikoliv 

do hloubky, což má za následek roztěkanost, nestálost vnímání, oslabení 

krátkodobé paměti a zamezování v „důkladnosti, rozmýšlení, stálých 

koncentrovaných zájmů a psychického klidu.“ 91 Říčan a Pithartová vedou 

rodiče a učitele k zodpovědnosti aby 1) zajišťovali dětem prospěšné pořady 

2) učili děti si správně vybírat 3) vedli děti ke kritickému, inteligentnímu 

diváctví.92 Jejich zodpovědností je tedy bezpochyby i korekce, na co se děti 

smí a nesmí dívat a také jak dlouho. „Nadměrné množství času, které tráví děti 

i dospělí audiovizuální mediální zábavou, vytlačuje ze života aktivní způsoby 

trávení volného času, brzdí rozvoj řeči a představivosti, potlačuje tvořivost 

a družnost, oslabuje citové vztahy.“93

3.5.4 Společenské klima

Jako jedinci žijeme v těsné souvislosti s našim sociálním prostředím. 

Šubrt tuto problematiku objasňuje v jednoduchých rčeních: „Všichni jsme děti 

své doby a svého prostředí. Chceš-li poznat jednotlivosti, musíš poznat celek. 

Člověk je tvůrce a produkt společnosti zároveň.“94Pro pochopení souvislostí 

našeho života je potřebné vědět, jak společnost, ve které žijeme, vypadá, jaké 

nese rysy. Na tomto místě není prostor zabývat se touto zajímavou 

problematikou důkladně. Zmiňuji tedy jen velmi okrajově několik 

charakteristik dnešní společnosti, které v souvislosti s problematikou kázně 

nemohou být opomenuty. 
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Odborníci se shodují v tom, že žijeme v éře postmoderny. Jedním z rysů 

této epochy je krize tradičních hodnot, které společnost zastávala. Do popředí 

se dostává velký důraz na svobodu člověka. V této souvislosti se setkáváme 

s výzvou k názorové pluralitě a k respektování odlišnosti, k nehodnotícím 

přístupům, k přístupům alternativním a inovativním. Samy o sobě nejsou tyto 

důrazy v ničem špatné. Naopak, jsou-li postaveny na jistých, kvalitních 

základech a v nich pevně ukotveny. Tyto základy však nemohou být ničím 

jiným, než skutečné, neotřesitelné absolutní hodnoty, ze kterých společnost 

po staletí čerpala. Začneme-li relativizovat nerelativizovatelné, začne se 

náš život otřásat, stává se zranitelným, destabilizovaným a náchylným k jeho 

destrukci a zániku. Totéž platí i o životě celé společnosti. Strouhal uvádí, že 

„jedním z nejvážnějších důsledků tzv. moderního myšlení je zpochybnění 

tradičních forem autority. ...Mluví se o krizi autority či o ztrátě úcty 

k autoritám u mladé generace.“ 95 Krize autorit vychází na jedné straně 

z obecné krize hodnot, na straně druhé může vycházet i z absence skutečných, 

důvěryhodných autorit, vzorů. Tento fakt se stává velmi snadno „začarovaným 

kruhem“, ve kterém se obě skutečnosti vzájemně podporují. Z hlediska 

pedagogických autorit je tato krize podpořena navíc faktem, že v současné 

české společnosti učitelská profese nemá příliš vysokou společenskou prestiž, 

či je přímo role učitelů znevažována. Problematika kázně je úzce propojena 

s výše popsanými celospolečenskými aspekty. Autoritu můžeme chápat jako 

zdroj kázně. Kolář a Vališová uvádějí, že „normy a hodnoty společnosti jsou 

zakotveny v autoritě a jejím prostřednictvím jsou i prosazovány.“96 Zažíváme-li 

krizi autorit, budeme také zažívat krizi v oblasti respektování řádu 

a dodržování norem, budeme se ptát po smyslu poslušnosti a budeme mít 
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tendence přiklánět se ke zkreslenému, sobeckému  pojetí svobody. Strouhal 

píše: „V řadě západních států dochází k jakési závrati ze svobody a k nárůstu 

subjektivního „narcismu“… Mladá generace je pod soustavným mediálním, 

reklamním atakem, indoktrinujícím zkreslenou podobu osobní nezávislosti 

a svobody „bez přívlastků“.“97 Dalším rysem současné společnosti je velký 

důraz na výkon, úspěch. Odborníci mluví o tzv. výkonnostní společnosti. 

Osobně se domnívám, že tento společenský jev úzce koresponduje s výše 

zmíněnou touhou po osobní nezávislosti a „svobodě“, která je úzce propojená 

s narcismem a také s prožíváním prázdnoty, která je důsledkem tohoto 

nasměrování a potažmo i důsledkem krize hodnot. 

Již v roce 1981 publikoval Alasdair MacIntyre knihu „Ztráta ctnosti“ (After 

Virtue), ve které volá po návratu ctností. V tomto návratu vidí způsob, 

jak ukončit nekonečné etické spory, které trápí lidi moderních společností.98

Považuji toto jeho volání dnes za ještě aktuálnější. 

3.6 Svoboda versus kázeň

„Kázeň není k tomu, aby opoutávala svobodu, nýbrž aby jí 

dávala vznik.“99

V současné době se objevují názory, že kázeň omezuje svobodu. Co je to 

svoboda? A jak ji chránit či rozvíjet? 

Jednou ze základních lidských potřeb je potřeba hranic. Hranice 

vymezují prostor a také zajišťují bezpečí. Obě dvě funkce hranic vypovídají 

o hodnotě toho, co má být chráněno: osobní prostor jedince, tedy v přeneseném 

slova smyslu hodnota každého člověka. Rogge píše, že „děti potřebují 
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hranice…a dospělí také… Rodiče, vychovatelé, vychovatelky, učitelé a učitelky, 

všichni lidé, kteří působí v pedagogickém procesu, potřebují hranice. 

Kdo si nevymezí žádné hranice, činí se neschopným jednání, bude poddajným 

otrokem, před kterým děti nemají respekt. Vytyčovat hranice znamená vzájemně 

v sobě uznávat a respektovat osobnost.“ 100 A na dalším místě pokračuje: 

„Stanovení hranic je založeno na vzájemném respektu a důstojnosti.“ 101

Hranice se tvoří pravidly. Stabilita hranic se utváří sankcemi 

za nedodržování pravidel. Proč je v této diskusi tak důležitý pojem svoboda? 

Protože tam, kde pravidla jsou příliš svazující nebo jsou jiným způsobem 

nevhodně používána, dochází k dehonestaci lidské osobnosti. Jde především 

o takové situace, kdy má samotné pravidlo větší váhu než jeho smysl. 

Tedy v takových situacích, kdy je uplatňováno na úkor úcty, bezpečí 

a především lásky. Patří sem např. autoritářský výchovný styl. Důslednost 

bez milosrdenství, trestání bez odpuštění a uplatňování moci pro nadvládu 

samotnou, která je neadekvátním zdrojem radosti. Josef Čapek píše: 

„Nesvoboda není kázní, je ponížením.“102

Dobson ve svých knihách o výchově dětí z křesťanského pohledu píše, 

ať nás vede ve výchově láska.103 Nemá ale na mysli výchovu volnou, liberální, 

jejíž zastánci preferují názor, že výchova tradiční narušuje svobodu dítěte, které 

je schopno samo převzít za svůj vývoj zodpovědnost.104 Podle Eriksona je dítě 

schopno odpovědnosti v jejím integrovaném pojetí až v období dospívání.105

Do té doby je na dítěti napácháno mnoho neuvědomovaného zla, je-li obětí 
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volné výchovy. Nancy S. Buck píše, že „disciplína, kázeň je vlastně 

rovnováha mezi potřebou svobody a potřebou bezpečnosti. Když má dítě více 

svobody, než unese, necítí se bezpečně.“106 Dítě je jednak zmatené a jednak 

„neukázněné“. Vyrůstá z něho sobecký jedinec, který tím, že neokusil rozměr 

hranic ve svém jednání, neumí ani respektovat hranice druhých. „Disciplína 

a láska nejsou v rozporu; jedno je součástí druhého.“107 „Láska“ v kontextu 

volné výchovy je vlastně vzdorem vůči řádu, podporujícím sobectví. Zastánci 

liberální výchovy také argumentují hypotézou, že je to vhodný výchovný styl 

podporující tvořivost. Jistě, budeme-li příliš lpět na dodržování řádu a norem,

naši tvořivost to ochromí. Tvořivost jde skutečně ruku v ruce se svobodou, 

originalitou, nekonvenčností. Ale jakákoliv tvořivost má v sobě vždy aspekt 

nějakého řádu a předchozí zkušenosti. Souhlasím s tvrzením S. Bendla, že

„na rozdíl od dřívějšího pojetí kázně jako prostředku k omezování svobody 

dítěte se dnes kázeň chápe jako prostředek k ovládání sama sebe.“108 Toto je 

tedy dle mého soudu samotný smysl kázně. Působit formativně na jedince 

takovým způsobem, aby byl tím, kým má být, aby naplnil svoje životní poslání 

(kterých může být několik), rozvíjel svůj potenciál, své schopnosti a talenty, 

aby uskutečnil sám sebe. Toho dosahuje prostřednictvím rozvíjení sebekázně, 

kterou je možno se naučit v případě zkušenosti kázně jako takové. Ptáme-li se 

tedy po otázce, co je to svoboda, odpovím slovy R. D. Morrishe a dále J. Uhera 

„Svoboda neznamená dělat si, co chci. Je to dělání toho, co je správné bez 

dohledu.“109 „Výchova neznamená svobodu, je jenom výchova ke svobodě“110
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4. Člověk jako jedinečná bytost směřující 

k sebeuskutečnění

4.1 Psychické vlastnosti

4.1.1 Motivace – hybná síla jednání člověka

„Pojem motivace pochází z latinského slova „moveo“ (hýbám) 

a vyjadřuje v psychologii „hybné síly“ chování nebo jeho příčiny. ...Pojem 

motivace vyjadřuje tedy procesuální stránku zaměření chování na určitý cíl, 

k němuž patří vzbuzení tohoto zaměření a jeho udržování. Naproti tomu pojem 

motiv vyjadřuje strukturální základnu procesu motivace.“111 Motivace je tedy 

hybná síla jednání, faktor řídící činnost člověka, je spojena s energetizací 

k dané činnosti. Motiv je vnitřní pohnutka k jednání, jeho základem 

je potřeba, která motivuje k akci nebo k zaměřenosti k nějakému cíli. 

Vnitřní pohnutky k tomuto jednání se nazývají impulsy, vnější podněty 

se nazývají incentivy. 

Potřeba vyjadřuje „stav nedostatku“.112 Nejznámější klasifikaci lidských 

potřeb zpracoval A. H. Maslow, který je hierarchicky uspořádal: 

1) Fyziologické potřeby (základní, nejnižší, související s porušenou 

homeostázou – vzduch, jídlo, pití, spánek, odpočinek…) 2) Potřeby bezpečí

(v situacích ztráty životní jistoty, ekonomického selhání, potřeba zajištění 

existence) 3) Potřeby sounáležitosti a lásky (potřeba náležet k nějaké skupině 

a být někým milován a moci milovat) 4) Potřeby uznání (potřeba být uznáván 

a obdivován, mít kompetenci a respekt 5) Potřeba sebeaktualizace (potřeba 

realizovat svou individualitu, své osobní vlastnosti a záměry, tvůrčí potenciál 

a růst) zahrnují také potřeby poznávací (získávat podněty, informace, 

                                               
111 NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Nakladatelství svoboda, 1970, 210
112 NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Academia, 2009, 177
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vědomosti, realizovat zájmy) a potřeby estetické (vnímat a uplatňovat krásu 

v přírodě, kráse, umění atd., potřeba řádu, harmonie)113 114

Potřeby souvisejí s hodnotami, které vyjadřují cíle a směřování potřeb, 

jejich hierarchie je výrazem toho, čemu dáváme nebo jsme nuceni dát přednost.

Základem lidské motivace je potřeba smyslu. Smyslem se věc stává 

až tehdy, kdy ji jedinec začne aktivně naplňovat. Předpokladem je chování 

řízené vlastní vůlí. 

Někteří autoři dávají do souvislosti problematiku potřeb, hodnot a zájmů 

(např. G. Murphy, 1947). Potřeba je vnímána jako motivační struktura-stav 

mysli. Hodnota je charakterizována jako vlastnost objektu nebo činnosti 

uspokojující potřebu a zájem je pak kognitivně nebo emotivně akcentované 

zaměření k objektům nebo činnosti, které zprostředkují uspokojení potřeb.115

Helus pojem zájem vysvětluje jako „uvědomělé, dlouhodobé a soustavné 

zaměření aktivity jedince na vybranou oblast poznávání a činorodé 

seberealizace. Zájmy sjednocují (integrují) řadu oblastí osobnosti a dávají jim 

aktivní nasměrování.“ 116 Realizace zájmů je propojena s konkrétní sociální, 

hodnotovou a životně stylovou zaměřeností jedince. Čáp charakterizuje zájmy 

jako získané motivy, ve kterých se projevuje vztah člověka k určitému druhu 

činnosti. Typické je pro ně soustředění pozornosti, poznávání, realizace této 

činnosti, uspokojení z ní a nelibost při jejím omezování. 117 Často se jedná 

o činnosti ve volném čase, mezi něž řadíme např. činnosti kulturní, technické, 

sportovní atd. Vyznačují se silnou motivací a mají velký význam 

pro seberealizaci člověka a také pro jeho zařazení do malých sociálních skupin. 

                                               
113 NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Nakladatelství svoboda, 1970, 221
114 NAKONEČNÝ, M. Motivace chování. Praha: Triton, 2014, 165-166
115 NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Nakladatelství svoboda, 1970, 229
116 HELUS, Z. Psychologie. Psychologie pro střední školy. Praha: Fortuna, 1995, 48
117 ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1993, 86
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Problematikou zájmů se zabývala celá řada autorů z nejrůznějších úhlů 

pohledu. Některé studie poukazují na shodu zájmů rodičů a jejich dětí 

a vysvětlují to záměrem rodičů pěstovat u svých dětí stejné zájmy.118

Zájmy se nejvíce utvářejí v dětství a dospívání, kdy se formuje jejich 

základní nasměrování, stabilizují se kolem 18 roku věku a jsou výrazem určité 

osobnostní charakteristiky. Jsou spojeny se sociální zkušeností jedince, 

ale mohou mít původ i v pudových strukturách osobnosti.119

K problematice lidské motivaci patří i oblast návyků. „Jsou to získané 

způsoby reagování a chování v určitých situacích, v nichž se člověk chová 

navyklým způsobem bezděčně, bez vědomého rozhodování a úsilí, popřípadě 

i „proti své vůli“.“120 Na jiném místě Čáp píše, že návyky ovlivňují další 

průběh činností, jsou jedním z dílčích výsledků učení a lze je vymezit jako 

specifické získané dispozice podněcující k vybavení určitých úkolů nebo 

pohybů v určité situaci. 121 „Návyky jsou - a mezi nimi návyky formované 

denním režimem- důležitým činitelem ve vztahu člověka k práci a dalších 

rysech charakteru, ve volním jednání, v orálních aspektech jednotlivce 

i sociální skupiny.“ 122 Návyky Čáp zařazuje i do motivačně emočních 

komponent charakteru. Zejména se jedná o sociální dovednosti a návyky jako 

je empatie, dovednosti ohleduplného taktního chování atd., které bychom 

mohli označit jako emoční inteligenci. (více v kapitole 4.2.1)

                                               
118 NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Nakladatelství svoboda, 1970, 232
119 NAKONEČNÝ, M., 233
120 ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1993, 86
121 ČÁP, J., 299
122 ČÁP, J., 300
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4.1.2 Výkonové vlastnosti

4.1.2.1 Schopnosti – předpoklady k činnosti

Každá lidská činnost vyžaduje nejen motivaci, ale také nutnou míru 

schopností k dané činnosti. Podle Heluse jsou schopnosti „ty vlastnosti 

osobnosti, které jedinci umožňují naučit se vykonávat určité činnosti.“ 123

Většinou se rozlišují na schopnosti vjemové (percepční), psychomotorické 

a intelektuální. Všechny uvedené schopnosti jsou důležité pro provozování 

hudebního umění. Obecně lze říci, že jednotlivé schopnosti působí synergicky, 

vzájemně se ovlivňují a potencují. Nessia Laniado uvádí výzkum kalifornských 

psychologů, jehož závěrem bylo zjištění o zvýšení intelektuálních schopností 

v oblasti vnímání času a prostoru o 34 % u čtyřletých dětí, které se 6 měsíců 

učily hrát na klavír. Učení se hudbě je tedy komplexní činností, která vede 

ke cvičení velmi rozsáhlé oblasti mozku. Laniado také zmiňuje názor  

D. Campbella, že např. poslech Mozartovy hudby přispívá k pozitivnímu 

vývoji rozumových schopností, tvoření nových nervových spojení a uvádí, 

které konkrétní skladby Campbell doporučuje poslouchat již v těhotenství, 

v prvních 18 měsících, od 18 měsíců, od 6 let a od 8 let věku dítěte  s výše 

uvedeným záměrem.124

Vrozený základ schopností se označuje jako vlohy.  K tomu, aby se 

z vlohy stala skutečná schopnost, je třeba ji aktivně rozvíjet. To se děje např. 

působením vhodného prostředí, učením, cvičením. Jestliže jsou schopnosti 

nadprůměrně rozvinuté, hovoříme o nadání, jestliže se jedná o výjimečně 

rozvinutou schopnost, hovoříme o talentu (podle Heluse). V terminologii 

nadání a talentu se autoři různí.  Někteří tyto pojmy ztotožňují (především 

v anglosaském prostředí, u nás např. Dočkal), někteří je rozlišují i v opačném 

                                               
123 HELUS, Z. Psychologie. Psychologie pro střední školy. Praha: Fortuna, 1995, 36
124 LANIADO, N. Jak odmalička rozvíjet inteligenci dětí. Praha: Portál, 2004, 76
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významu. Další možností pojmového rozlišení je pohled z hlediska genotypu 

a fenotypu. M. Kodým vztahuje nadání k dědičným dispozicím a talent 

k výsledku působení prostředí a edukace.125

Problematika nadání a talentu je složitá. Osobně se však přikláním 

k tvrzení, že k tomu, aby se z potenciálního nadání stalo aktuální jsou třeba tři 

základní faktory: 1) sociální podmínky 2) aktivita osobnosti 3) proces učení

(Gagné, 1991)126

Schopnosti jsou předpoklady k činnosti, když jsou plně rozvinuty, ústí 

na jedné straně ve vědomosti, dovednosti a návyky a na druhé straně jsou 

základním stavebním prvkem tvořivosti. Návyky jsou pro život člověka 

velmi důležité, vznikají, když se činnosti opakují stejným způsobem, jsou 

výsledkem učení. „jako specifické, získané dispozice podněcující k vybavení 

určitých pohybů nebo úkolů (soustavy pohybů) v určité situaci.“127 Návyky 

jsou důležité v každé lidské činnosti, v práci, ale i ve společenském životě, 

ve volním jednání, promítají se i do charakterových vlastností. V uměleckých 

činnostech jsou nepostradatelnou součástí jejího uskutečňování.

4.1.2.2 Inteligence

Inteligence se většinou chápe jako všeobecná rozumová schopnost, která 

se projevuje schopností usuzovat, řešit problémy, nacházet nová řešení, chápat 

vztahy, souvislosti, předvídat důsledky jednání atd. Tato vlastnost je jistě 

důležitá při studiu hudby (v hudební teorii, v jejich racionálních vztazích, 

v chápání struktur, formotvorné a melodicko-harmonické analýzy, historických 

a stylotvorných souvislostí atd.). Úroveň inteligence žáka samozřejmě může 

                                               
125 DOČKAL, V. Zaměřeno na talenty aneb nadání má každý. Praha: NLN, 2005, 24-25 
126 HŘÍBKOVÁ,L. Nadání a nadaní.Pedagogicko- psychologické přístupy, modely, výzkumy  a 
jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., 2009, 48
127 ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1993, 299
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mít vliv na rychlost pochopení a zvládnutí učiva v ZUŠ a v důsledcích také 

ovlivnit kázeň a rychlost vytváření sebekázně, ale předpokladem zkoumání 

takovýchto vztahu je znalost úrovně inteligence každého žáka. K tomu je 

potřebná diagnostika provedená testy inteligence. Vzhledem k účelu své práce 

se proto této oblasti dotýkám jen okrajově. 

4. 1.2.3 Kreativita – výraz jedinečnosti člověka

Kreativita (tvořivost) je výsostně lidskou vlastností. Podle Hartla 

a Hartlové je jedním ze základních rozdílů mezi lidským myšlením a umělou 

inteligencí. Její součástí jsou „duševní procesy, které vedou k nápadům, 

řešením, koncepcím, uměleckým formám, teoriím, či výrobkům, jež jsou 

jedinečné a přínosné.“ 128 Petrusek dodává, že „významným rysem výsledků

kreativity je originalita, která je zároveň kritériem, podle kterého se tvůrčí 

čin identifikuje. Kreativita se projevuje obecným naladěním, postojem člověka, 

který nepovažuje nic za ukončené, hotové, definitivní, jednou 

provždy dané.“ 129

Dle E. de Bona se v souvislosti s kreativitou jedná o přechod 

od tzv, vertikálního myšlení, ve kterém se jedinec „pohybuje“ v pevně 

daných a zažitých schématech a které je založeno na systematickém postupu 

s jasnou časovou posloupností, k tzv. myšlení laterálnímu. Laterální myšlení 

(rozvětvené myšlení) „umožňuje přecházet z jednoho myšlenkového schématu 

do druhého, dívat se na problémy nově, vydat se dosud neprobádanými směry, 

o kterých jsme ještě neuvažovali, obejít překážky, získat novou perspektivu, 

prozkoumat všechny alternativy a takové způsoby myšlení, které nás příliš 

                                               
128 HARTL, P., HARTLOVÁ H. Velký psychologický slovník. Praha: Portál, 2010, 271
129 PETRUSEK, M. a kol. Velký sociologický slovník. Praha: UK, Vydavatelství Karolinum, 
1996, 538
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svírají a které jsme už vyčerpali.“ 130 Nutno však také poznamenat, že 

pro rozvoj tvořivosti je existence tzv. vertikálního myšlení potřebná. Považuji 

ho v určitém slova smyslu za jakýsi pevný základ, u kterého tvořící jedinec 

nezůstává, záměrně se od něho odpoutává, ale ze kterého tím pádem de facto 

prvotně vychází. Chci svoje tvrzení demonstrovat na příkladu W. A. Mozarta, 

který je dosud považován za geniálního skladatele. Colvin uvádí, 

že v Mozartových nejranějších dílech je více než jeho autentická, vlastní tvorba 

obsažena hudba jiných skladatelů, kterých si pravděpodobně vážil a jejichž styl 

znal jako posluchač nebo interpret. Stali se mu takovou inspirací, že až teprve 

po několika letech (Colvin uvádí po 18 letech) usilovné skladatelské činnosti 

a zúročení všech jeho hudebních zkušeností, aktivit a bezpochyby i s přispěním 

tvrdého dozoru svého otce, začal tvořit svým osobitým stylem, který je dosud 

nazýván „mozartovský“. 131 Další příklad může být hudební improvizace. Ať se 

jedná o jakýkoliv hudební styl, vždy v rámci improvizace musí existovat 

pravidla, která jsou respektována. Mohou se týkat vnitřní struktury (počet 

taktů), harmonie, rytmu, melodické složky. Improvizující hudebník tak vytváří 

svůj vlastní, svébytný obsah, který vzniká v tu chvíli spontánně, ale je dle 

mého soudu vždy odrazem již minulých, existujících obsahů, ať už jeho 

vlastních nebo někoho, jímž se inspiroval a od kterého se učil. Improvizující 

hudebník tedy využívá „starého“ s momentální inspirací a invencí, avšak 

v rámci určitého řádu a pravidel. 

Laniado v souvislosti s tvořivostí mluví o fenoménu hry jako o jedné 

z velmi důležitých platforem, na které proces tvořivosti vzniká. Cituje 

anglického psychoanalytika D. W. Winicotta: „Při hře, a možná jen při ní, 

nachází dítě i dospělý člověk dost svobody k tvořivosti.“ A dále uvádí odpověď 

A. Einsteina na otázku vzniku jeho teorie relativity: „Jen jsem si hrál se svým 

                                               
130 LANIADO, N., 84
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důvtipem.“ 132 Laniado si všímá velké hodnoty tvořivosti, vnímá ji jako 

„nejtajemnější a nejcennější složku inteligence“, která však nemá žádná 

pravidla a nelze jí vyučovat,  pouze k ní podněcovat.133

Vzhledem k mé profesi a tématu mé výzkumné práci mě velice zaujala 

fakta, kterými se zabývá italská psycholožka N. Laniado. Konstatuje, 

že poslech hudby má velký vliv na naše tělesné reakce a tudíž i na naše 

prožívání. Laniado zmiňuje souvislost určitého druhu hudby s frekvencí 

srdečního tepu. V renesančním období byla hudební „doba“ dokonce 

i označována jako „pulsus“, což z latiny přeloženo znamená „tep“, „puls“ nebo 

„úder“ a odkazuje na průměrnou frekvenci srdečního tepu, tj. 60 úderů 

za minutu. Vědecké studie dokazují, že poslech skladeb, jejichž rytmus 

odpovídá průměrné tepové frekvenci lidského srdce, příznivě ovlivňují tělesné 

i duševní zdraví a má také za následek i pozitivní úpravu srdečního rytmu 

a krevního tlaku. 134 Pozitivního účinku klasické hudby, především barokní 

(G. F. Haendel, A. Vivaldi, J. S. Bach, A. Corelli a G. Ph. Telemann), využívají 

v některých základních školách v USA, ve kterých na začátku vyučovacích 

hodin zní dětem hudba těchto autorů. Ta stimuluje obě mozkové hemisféry 

a děti se tak lépe zklidní a soustředí.135 Zdá se, že hudba má přínos pro život 

člověka na mnoha úrovních, dokonce i na té fyziologické. 
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133 LANIADO, N., 84
134 LANIADO, N., 75
135 LANIADO, N., 77



58

4.2 Psychické procesy

4.2.1 Emoce a emoční inteligence

– porozumění sobě i druhým

Schopnosti, inteligence, tvořivost jsou jenom dílčími součástmi našich 

vlastností a našeho života. Pro život je neméně důležitá, někdy rozhodující, 

sféra emocí, zvláště v hudbě je tato oblast nepostradatelná. V hudební tvorbě, 

v poslechu i interpretaci, ve výuce hudby se emoční faktory projevují 

na mnoha úrovních.

Goleman vychází z poznatků sociobiologů, kdy v kritických situacích 

upřednostňujeme city před rozumem a emoce nám pomáhají zvládat situace, 

jejichž řešení nelze ponechat pouze na intelektu: nebezpečí, bolestnou ztrátu, 

vytrvalé směřování k cíli, vytváření partnerského vztahu, budování rodiny atd.  

V případě našeho rozhodování a jednání, jsou city stejně důležité jako 

myšlenky, někdy mohou mít dokonce i větší váhu. Goleman chápe emoce jako 

popudy k jednání a vyzdvihuje, že emoce vedou k činům. Každý druh emoce 

je provázen určitou tělesnou reakcí, jiná je např. u hněvu, jiná u strachu, 

jinak je prožíván pocit štěstí, pocit lásky, překvapení, odporu a zhnusení, 

smutku atd. 136

Emoce dávají energii naší motivaci, rozumu, kreativitě, všem našim 

činnostem. V posledním dvacetiletí se hojně mluví o emocích v souvislosti 

s emoční inteligencí. Trojice autorů F. Baumgartner, O. Orosová, J. Výrost 

zařazují pojem emoční inteligence do širšího kontextu sociální inteligence, 

kterou definují jako „schopnost jedince porozumět cítění, myšlení a chování 

jiných lidí, porozumět sobě samému a na základě porozumění se přiměřeně 

chovat.“ 137 Emocionální inteligenci chápou „jako schopnost monitorovat 

                                               
136 GOLEMAN, D., 18-19
137 VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. Praha: Grada Publishing, 2008, 211
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emoce (své vlastní i jiných lidí), rozlišovat mezi nimi a využít tyto informace 

v regulaci svého myšlení a chování.“ 138 Zde autoři vycházejí z pojetí 

P. Saloveye a J. D. Mayera (1990), kteří jako první tento pojem definovali. 

Ti se inspirovali velkou měrou Gardnerovou typologií personální 

inteligence,který schopnosti emoční inteligence rozlišuje na pět hlavních 

oblastí: 1) Znalost vlastních emocí, tj. sebeuvědomění (schopnost sledovat 

a průběžně si uvědomovat svoje city a pocity a na základě toho se lépe 

rozhodovat). 2) Zvládání emocí – nakládat se svými city tak, aby odpovídaly 

situaci. Zklidnit vlastní rozčilení, setřást ze sebe pocity sklíčenosti, 

podrážděnosti, agresivity a umět se z nich rychle přeladit. 3) Schopnost sám 

sebe motivovat, zapojit emoce do našeho snažení, mít cíl, který za to stojí, 

umět se emočně ovládat a zapojit do svého snažení tvořivost a touhu. 

4) Vnímavost k emocím jiných lidí, kde empatie je základní „lidskou 

kvalitou“. Empatie podněcuje altruismus, je zaměřena na vcítění se do pocitů 

druhých, do jejich nálad, myšlenek, potřeb. 5) Umění mezilidských vztahů

závisí na empatii, schopnosti vcítit se do emocí ostatních a přizpůsobit k tomu 

svoje jednání.139

Langmajer v kontextu emoční inteligence mluví o tzv. emoční 

kompetenci ve vývoji dítěte, např. uvádí: „Školní děti s dobrou emoční 

kompetencí jsou si dobře vědomy vlastních pocitů i emocí druhých lidí, 

vyjadřují své prožitky přiměřeným způsobem a jsou schopny své pocity 

kontrolovat a regulovat podle okamžité situace tak, aby to zvládnutí 

přítomného problému usnadnilo.“140

Emoční inteligence je tématem doby. Jedním z důvodů je zjištění, že IQ 

jako měřítko rozumové inteligence přispívá k faktorům určujícím úspěch 

                                               
138 VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I., 211
139 GOLEMAN, D. Emoční inteligence. Praha: Columbus, 1997, 50-51
140 LANGMAJER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Nakladatelství Grada, 
1998, 129



60

v životě pouhými dvaceti procenty, zbytek tedy připadá na další vlivy, mezi 

nimiž je EQ (Golemanovo označení emoční inteligence) stěžejním faktorem.141

4.2.2 Vůle – nástroj směřování k cíli

Vůle vedle schopností a emocí je klíčovou součástí osobnosti člověka. 

Nejedná se o ostře vymezenou vlastnost, ale o složitou strukturu ovlivňující 

naše chování a jednání. Čáp uvádí, že „pojem vůle označuje psychické procesy 

a vlastnosti, které zajišťují vědomé dosahování vytyčených cílů a řízení  

činnosti směřující k nim, zejména v situacích, kdy je zapotřebí překonávání 

překážek.“ 142

Nakonečný se zabývá vůlí jako „aktivním projevem jáství, sebepojetí, 

jejími podstatnými zážitkovými znaky jsou vědomí aktivity a příslušnosti 

k já.“143

Klíčovým momentem v uplatňování vůle je rozhodování a rozhodovací 

procesy. Jedná se o rozhodování mezi dvěma nebo více motivy a prostředky, 

které vedou k dosažení cíle. V rozhodování se uplatňují kognitivní vzorce, 

ale i city. 144 Do této aktivity vstupuje tzv. činné já jako zážitek sebe sama 

zahrnující vlastní představy, myšlenky a volní úsilí, které jsou součástí tzv. 

sebepojetí. Sebepojetí, které vychází z představ a znalostí o svém já 

(kognitivní aspekt), souvisí úzce se sebehodnocením, které označuje 

emocionální náhled člověka na sebe sama. Sebepojetí a sebehodnocení 

má přímý vliv na autoregulaci chování.145

Nakonečný uvádí koncept „locus of control“ jako označení vědomí 

                                               
141 GOLEMAN, D., 42
142 ČÁP, J. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV, 1996, 54 
143 NAKONEČNÝ, M. Motivace lidského chování. Praha: Academia, 1996, 83
144 HYHLÍK, F., NAKONEČNÝ, M. Malá encyklopedie současné psychologie. Praha: SPN, 
1977, 317
145 VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. Praha: Grada Publishing, 2008, 104
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subjektu kontroly jeho jednání. To může být kontrolováno vnitřně jím samým, 

nebo z vnějšku. Nemá-li subjekt jistotu vlastní kontroly jednání, vede to u něj

k demotivaci a dezaktivaci doprovázené stavem deprese. 146 Tato skutečnost 

je velmi důležitá  pro pedagogickou praxi, ale také výchovnou složku 

rodinného života i život jako takový. 

Téma vůle souvisí také úzce s morálními vlastnostmi osobnosti 

a charakterem člověka, které se vyvíjejí v průběhu života na základě 

zkušenosti a zrání volních vlastností osobnosti. Hlavní složkou charakteru 

je svědomí, které je vnitřním činitelem sebekontroly, hodnocení 

a sebehodnocení z morálních hledisek. Svědomí je nejvyšším autoregulačním 

činitelem osobnosti. Zahrnuje jak názory, tak emoce a popudy k jednání, které 

jsou součástí charakteru. 147

Psychologové se často shodují v názoru, že morální vývoj jedince 

probíhá podobně jako vývoj kognitivní. Výzkumně tuto koncepci morálního 

vývoje zpracoval zejména L. Kohlberg, který rozlišil tři hlavní stadia:

1) Předkonvenční stadium zahrnující dva stupně – Stupeň č. 1, ve kterém je 

dítě poslušné proto, aby se vyhnulo potrestání. Trest je spojován s nesprávností. 

Stupeň č. 2, kdy se dítě rozhoduje, zda prosadí své individuální zájmy nebo je 

pro něj výhodnější se přizpůsobit. Zaměřuje se tedy na odměnu. 2) Konvenční 

stadium, které zahrnuje stupeň č. 3 a 4. Ve stupni č. 3 je podstatná orientace na 

dobré mezilidské vztahy. Člověk se snaží být dobrý, aby byl ostatními za 

dobrého považován. Ve stupni č. 4 se jedinec orientuje na zachovávání 

společenského řádu (pravidla a zákony) a na snahu vyhnout se pocitům viny 

plynoucích z jeho nedodržení. 3) Postkonvenční stadium zahrnuje stupeň č. 5 

a 6. Na stupni č. 5 si člověk uvědomuje, že pravidla a zákony slouží k dobru 

většině lidí ve společnosti, ale zároveň nemusí být v zájmu každého 

                                               
146 NAKONEČNÝ, M. Motivace lidského chování. Praha: Academia, 1996, 83
147 ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1993, 364
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jednotlivce. Na stupni č. 6 člověk vymezuje univerzální principy, kterými se 

dosáhne spravedlnosti a které se vztahují na všechny lidi. 148 Kohlbergův 

přístup mne velmi zaujal a mohu potvrdit, že jednotlivá stadia lze vypozorovat 

u dětí i dospělých. 

4.2.2.1 Sebekázeň – převzetí zodpovědnosti za dosažení cíle

„Být v něčem dobrý - ať už v hraní na housle, běžeckých závodech,

malování obrázků nebo vedení skupiny lidí - patří mezi ty nejhlubší zdroje 

sebenaplnění, které kdy poznáme. Většina toho, co chceme dělat, je obtížná. 

…Problémům, překážkám a zklamání se nevyhneme.“149 K dosažení našich 

osobních cílů je kázeň nezbytná. Základním předpokladem je sebepoznání. 

Člověk ho získává v kontaktu s jinými lidmi, vědomě i nevědomě a tím, 

že si uvědomuje sám sebe, formuje si i představu o tom, jaký by chtěl být 

a čeho by chtěl dosáhnout. Pro skutečnou realizaci našich vytyčených cílů je 

nejen potřeba je znát a chtít, ale především se na jejich dosažení aktivně 

podílet. Kdo se chce zdokonalovat, musí k tomu najít dostatečnou motivaci. 

Jestliže je motivace dostatečně silná a vycházející z vnitřních potřeb, projevuje 

se i zaměřením našeho chování a jednání k naplnění těchto aspirací. Sebekázeň 

je pak osobnostní kvalitou, která je předpokladem k tomu, aby se tyto aspirace 

naplnily. Hartl, Hartlová definují sebekázeň jako „schopnost ovládat chování 

a projevy svých emocí, stanovit si časově vzdálené cíle, zaměřit k nim své úsilí 

a nevzdávat je.“150 Podle Uhra sebekázeň „znamená, že si sám ukládám úlohu, 

určuji cestu a jsem sám vykonavatelem vlastní vůle, sám sebe poslouchám, 

sám sobě se podřizuji, dovedu se i bránit sobě, je-li potřeba, dovedu se bránit 

                                               
148 CRAIN, W. C. Theories of Development. New Jersey: Prentice-Hall, 1985, 118-136
149 COLVIN, G. Talent nerozhoduje. Čím se ti nejlepší skutečně liší od ostatních. Praha: Mladá 
fronta, 2015, 22
150 HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Velký psychologický slovník. Praha: Portál, 2010, 515
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útokům špatných tendencí, ať přicházejí zevnitř nebo dorážejí zvenku – jsem 

zkrátka autonomní“151 Tuto Uherovu představu sebekázně nesmíme vytrhávat 

z kontextu a zneužívat ji pro obhajobu sobectví. Být vykonavatelem vlastní 

vůle a poslouchat sám sebe neznamená být egoistou. Uherovo pojetí 

zdůrazňuje osobní autonomii jedince, která se v kontextu s Kohlbergovým 

pojetím stává kritériem nejvyššího stupně morálního vývoje člověka. 

Rozvíjení sebekázně chápe Bear jako rozvíjení poznávání, emocí 

a chování (tedy kognitivních, emočních a behaviorálních vlastností) spojených 

se sebekontrolou, seberegulací, charakterem, autonomií a sociálně morální 

odpovědností. 152 V současné zahraniční literatuře se začíná hojněji uvádět 

souvislost sebekázně se sociálním a emočním učením. To dle Weissberga a kol. 

zahrnuje sebeuvědomění, sebeřízení, sociální uvědomění, vztahové dovednosti 

a schopnost se zodpovědně rozhodovat. Podrobněji to znamená: 

1) Sebeuvědomění – porozumění vlastním emocím, svým osobním cílům 

a hodnotám, také svým přednostem i limitům. Mělo by být založeno 

na pozitivním myšlenkovém přístupu. Jedná se také o schopnost porozumění 

tomu, v jakém vzájemném vztahu jsou naše myšlenky, pocity a jednání. 

2) Sebeřízení – osvojení dovedností a postojů, kterými řídíme naše emoce 

a chování tak, abychom dosáhli vzdělávacích a osobních cílů. 3) Sociální 

uvědomění – schopnost nahlížet na sociální skutečnost z různých úhlů 

pohledu, v různém sociálně-kulturním kontextu s empatií a porozuměním. 

Zahrnuje schopnost porozumět sociálním normám chování. 4) Vztahové 

dovednosti – prostředky, kterými vytváříme zdravé funkční vztahy v rámci 

sociálním norem. Patří mezi ně komunikační schopnosti (zřetelná 

a srozumitelná komunikace), aktivní naslouchání, spolupráce, odolnost vůči 

                                               
151 UHER, J. Problém kázně. Praha: DK, 1924, 14
152 BEAR, G.,G. School Discipline and Self-Discipline. A Practical Guide to Promoting 
Prosocial Student Behavior. New York: The Guilford Press, 2010
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nežádoucímu sociálnímu tlaku, schopnost konstruktivně řešit konflikty, 

schopnost pomoci, když je to potřeba. 5) Zodpovědné rozhodování – znalosti, 

dovednosti a postoje uplatňované při konstruktivně provedeném výběru 

možností našeho chování a jednání v rámci etických standardů a obecného 

bezpečí.153

4.3 Sebeuskutečnění jako cíl

Sebeuskutečnění je v literatuře častěji vyjadřováno pojmem 

seberealizace. „Seberealizace (self-actualization) je schopnost člověka využít 

naplno vrozené kapacity, zrealizovat životní ambice a dosáhnout potenciálu, 

který nám byl dán do vínku. Seberealizace je touhou, motivací člověka 

k růstu.“ 154

Psycholog A. Maslow seberealizaci umístil do nejvyššího stadia 

psychologického vývoje člověka. Seberealizaci chápe jako tvořivost, myšlení 

bez předsudků a stereotypů, akceptování reality, řešení problémů, spontaneitu 

a autonomní morálku. Vnímal fázi seberealizace jako dostupnou pro 1 % osob, 

ale jako cíl, ke kterému lidi směřují. Podstatnou součástí seberealizace 

je naplnění smyslu života.155

Chtěla bych se v tomto místě vrátit ke kapitole č.2, kde jsem psala 

o Božím poslání pro člověka – spravovat zemi. Stejně tak, jako je člověku 

svěřena zodpovědnost za určitou oblast spjatou s naším praktickým životem, 

je člověku svěřena také zodpovědnost za svůj vlastní život. Tento druh 

správcovství se týká tedy té oblasti, pro kterou jsme byli vybaveni, obdarováni, 

z biblického hlediska povoláni. 

                                               
153 DURLAK, J. A., WEISSBERG, R., P. and others. Handbook of Social and Emotional 
learning. Research and Practice. New York: The Guilford Press, 2015, 6-7
154 THOROVÁ, K. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2015, 294
155 THOROVÁ, K., 295
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II. Praktická část

5. Dotazníkové šetření žáků a učitelů 

v Základní umělecké škole

5.1 Teoretické východisko

Proces uplatňování kázně a vytváření sebekázně v kontextu procesu 

socializace ze sociálně psychologického a pedagogicko psychologického 

hlediska.

Kázeň pro účely tohoto výzkumu “ je společenským jevem spočívajícím 

v dodržování stanovených nebo dobrovolně přijatých norem.“156

Sebekázeň chápu jako „schopnost ovládat chování a projevy svých 

emocí, stanovit si časově vzdálené cíle, zaměřit k nim své úsilí 

a nevzdávat je.“157

Socializaci osobnosti „můžeme definovat jako proces utváření a vývoje 

člověka působením sociálních vlivů a jeho vlastních aktivit, kterými na tyto 

sociální vlivy odpovídá: vyrovnává se  s nimi, podléhá jim či je tvořivě 

zvládá.“158

5.2 Metoda výzkumu

Hlavní metodou byl empirický terénní kvalitativní výzkum v přirozeném 

prostředí respondentů.

                                               
156 STŘELEC S.: Kázeň a ukázněnost jako společenské a pedagogické jevy, in: Kapitoly 
z teorie a metodiky výchovy I, Brno: Paido, 1998, str.68.
157 HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Velký psychologický slovník. Praha: Portál, 2010, 515
158 HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007, 71
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5.3 Cíl výzkumu

Cílem výzkumu bylo zjištění postojů ke kázni a k vytváření sebekázně 

u žáků a učitelů hudebního oboru ZUŠ.

Dále jsem se zaměřila i na zjištění některých sociálních 

a psychologických vazeb u faktorů, které mohou mít vliv na kázeň 

a sebekázeň. Předpokládá se i využití výsledků výzkumu v praxi ZUŠ, 

kde byl výzkum realizován.

5.4 Realizace výzkumu

Výzkum pro svoji bakalářskou práci jsem realizovala prostřednictvím 

dvou dotazníků - pro učitele a pro žáky. Oba dotazníky byly zadávány 

na Základní umělecké škole Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325, 293 01 Mladá 

Boleslav. Dotazník pro učitele jsem také zadávala v ZUŠ Ilji Hurníka Praha 2, 

Slezská 920/21, 120 00 Praha, Vinohrady. Realizace výzkumu probíhala 

v lednu až březnu 2017.

5.5 Výzkumné prostředí

ZUŠ je výchovně vzdělávací instituce poskytující vzdělání žákům 

ve čtyřech oborech-hudebním, tanečním, výtvarným a literárně-dramatickým. 

Výuka probíhá formou skupinovou a individuální. Individuální výuka, při které 

je na hodině přítomen pouze učitel a žák, je specifikem celého vzdělávacího 

přístupu Základních uměleckých škol. Téma kázně mě zajímalo právě a pouze 

v tomto kontextu. Zaměřila jsem se tedy úzce na respondenty, kteří navštěvují 

individuální výuku nástrojové hry – na žáky a jejich učitele. 
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5.6 Volba výzkumné techniky

Vzhledem k tomu, že ve výzkumném prostředí působím sama jako 

pedagog a kolega potenciálních respondentů, využila jsem výhod dotazníku 

jako hromadné zjišťovací metody. První výhodou je anonymita. Některé údaje 

respondentů jsou považovány za důvěrné, mohlo by při použití neanonymní 

výzkumné metody (např. standardizovaný nebo nestandardizovaný rozhovor) 

docházet k větší míře stylizace, zábranám respondentů v autentických 

výpovědích. Zvažovala jsem i případné výhrady rodičů ohledně citlivých dat 

o rodině v případě přímého dotazování. Druhou výhodou dotazníku je časová 

úspora při hromadném zadání. 

5.7 Průběh dotazníkového šetření

Celé výzkumné šetření dětí i dospělých probíhalo v přirozeném prostředí 

ZUŠ v Mladé Boleslavi a ZUŠ Ilji Hurníka Praha 2. Zahájení výzkumu 

předcházelo jednání s řediteli obou škol, při kterém jsem se setkala s nevšední 

vstřícností i pomocí organizačního charakteru při samotné realizaci šetření. 

Jejich pomoc spočívala v oslovení dospělých respondentů a rodičů dětských 

respondentů. Výzkum dětí nebyl zahájen bez písemného souhlasu rodičů 

se zařazením jejich dítěte do výzkumu.

5.7.1 Zadávání dotazníků

5.7.1.1 Dotazník pro žáka

Dotazník pro žáka byl adresován dětem ve věku 9-11 let, navštěvujících

instrumentální oddělení hudební ho oboru ZUŠ. Tuto věkovou kategorii jsem 

volila proto, že u dětí mladšího školního věku z hlediska citového vývoje 

převládají pozitivní emoce, z negativních převládá strach (strach z trestu, 

zesměšnění), rozvíjejí se city vyšší - estetické (vkus, pochopení uměleckého 
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díla), emoce vázané na radost z poznání, zvídavost a také city morální spjaté 

s přejímáním mravních zásad od autorit. V oblasti vývoje volních vlastností

se u dítěte v tomto věku vyvíjí sebeovládání, větší samostatnost a při dobrém 

vztahu s dospělým se ochotně podřizuje požadavkům. V oblasti sociálního 

vývoje se dítě uvolňuje z těsných vztahů s rodiči a učí se vztahovat k jiným 

dospělým a především svým vrstevníkům, jejichž význam je v tomto věku 

pro děti klíčový.159 Podle Thorové je dítě tohoto věku absolutní moralista, 

morální normy platí z jeho pohledu pro všechny a bez jakýchkoliv omezení. 

Dítě vyžaduje absolutní spravedlnost a dodržování pravidel. Touží 

po samostatnosti a zodpovědnosti a potřebují silnější emoční podporu rodičů 

i učitelů, více úspěchů a méně kritiky.160 Děti tohoto věkového rozpětí mají 

již zkušenosti žáka se stylem individuální výuky v ZUŠ. Z tohoto důvodu 

nebyli do výzkumu zařazeni žáci přípravné hudební výchovy (tzn. věk 6-7 let) 

a žáci starší jedenácti let, u kterých by výsledek mohl být zkreslen nástupem 

do pubertálního období. 

Dotazník byl zadáván hromadně v hodině hudební nauky v několika 

skupinách podle docházky žáků. Jeho zadávání předcházel předvýzkum 

u několika žáků, jehož účelem bylo zjistit srozumitelnost jednotlivých otázek 

i jejich relevanci pro dotazník a časovou náročnost jeho vyplnění. Žáci, kteří 

nenavštěvují hodiny hudební nauky nebo byli v době výzkumu nemocní, 

vyplnili dotazníky v hodině individuální výuky nástrojové hry. Dotazník byl 

vždy zadáván standardizovaným způsobem. Učitel žákům přečetl jednotné 

zadání a byl předem instruován o svých kompetencích. Žáci nesměli dotazník 

vyplňovat mimo dozor učitele a odnášet ho mimo školu, aby nedošlo 

ke zkreslení údajů. Učitelova přítomnost však znamenala pouze dozor, nikoliv 

                                               
159 BENDL, S. Školní kázeň v teorii a praxi. Praha: Triton, 2011, 95
160 THOROVÁ, K. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2015, 414
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kontrolu odpovědí daného žáka ve smyslu obsahu. Vyplněný dotazník žák 

zajistil přelepením a poté jej vhodil do sběrného boxu, ze kterého už nebylo 

možné dotazník znovu vyjmout. S nashromážděnými dotazníky tedy bylo 

nakládáno anonymně a hromadně bez možnosti identifikace respondenta. 

Rozdáno bylo 63 dotazníků (tj. počet odevzdaných souhlasů rodičů 

s dotazníkovým šetřením ze 101 oslovených rodičů. Rodiče oslovila formou 

dopisu p. ředitelka ing. Jana Mlčochová s podrobným vysvětlením průběhu

dotazníkového šetření. Počet 101 je počtem žáků individuální výuky nástrojové 

hry ve věku 9-11 let vygenerovaný počítačovým systém Izuš.). Odevzdáno 

62 dotazníků, chlapci: 23, dívky: 39.

5.7.1.2 Dotazník pro učitele

Učitelé byli o chystaném výzkumu informováni na běžné pedagogické 

poradě (ZUŠ Mladá Boleslav) a nebo prostřednictvím přímého oslovení 

ředitelem (ZUŠ Ilji Hurníka Praha 2). V obou případech byla učitelům 

doporučena ředitelem účast ve výzkumu, ale vyplnění dotazníku bylo zcela 

na rozhodnutí jednotlivých učitelů. I v tomto případě vhazovali sami 

respondenti vyplněné dotazníky do uzavřených boxů, aby byla zachována 

anonymita a nebyla možná následná identifikace. Rozdáno bylo 28 dotazníků, 

odevzdáno vyplněných 24, muži: 10, ženy: 14.

V pražské skupině respondentů ředitel školy rozdal dotazníky učitelům, 

kteří v jím stanovený den učili. Byl jim ponechán termín na vyplnění, učitelé 

pak sami vhodili dotazníky do připraveného boxu, který pak ředitel odevzdal 

autorce výzkumu. Návratnost dotazníků byla v pražské skupině 

stoprocentní, tedy 16 dotazníků, muži: 8, ženy: 8.
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5.8 Zpracování dotazníků

Odpovědi na otázky z obou dotazník byly zpracovány prostřednictvím 

programu Excel do frekvenčních tabulek. Dotazníky obsahují otázky uzavřené, 

polouzavřené i otevřené. Otevřené otázky byly zpracovány dvoustupňově. 

Nejprve byla provedena jejich kategorizace a poté byly zpracovány rovněž 

v programu Excel pomocí funkce COUNTIF pro zpracování nominálních dat. 

Složitější položky byly vyhodnocovány ručně. Dále bylo se zjištěnými údaji 

pracováno podle odpovědí na jednotlivé otázky. Byly vytvořeny tabulky 

četností jednotlivých dat, vypočítána procenta a na základě těchto údajů byly 

vytvořeny zpřehledňující grafy. Frekvenční tabulky, které sumarizují odpovědi 

na otázky umožňující více možných odpovědí, uvádějí procentní zastoupení, 

které se vztahují pouze k dané variantě odpovědi (viz příloha č. 3 a č. 4).

Ke zjištěným údajům byl následně přidán komentář. 
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5.8.1 Zpracování dotazníků pro žáka

Otázka č. 1 a 2.: Pohlaví a věk respondentů

1) Jsi: a) chlapec b) děvče

2) Kolik je ti let? ………

 Pohlaví a věk respondentů
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Počet chlapců (ch.): 23

Počet dívek (d.): 39

Celkem respondentů (c.): 62

Z grafu je patrné rozložení dle pohlaví a věku respondentů. Nejvíce 

zastoupenou kategorií je věk 10 let (60,9 % ch., 46,2 % d., 51,6 % c.).
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Otázka č. 3 a č.4: Nástrojové a ročníkové rozložení respondentů

3) Na jaký nástroj hraješ? ……………………..

4) Ve kterém ročníku jsi? …….

Nástrojové  rozložení

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

kl
av

ír

kl
áv

es
y

ky
ta

ra

ho
us

le

ak
or

de
on

vi
ol
on

ce
llo bi

cí

flé
tn

a

tru
bk

a

Chlapci % Dívky  % Ch + D %

Ročníkvé rozložení žáků

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

1. 2. 3. 4. 5. 

Chlapci % Dívky  % Ch + D %

Nejvíce respondentů hraje na klavír (30,4 % ch., 43,6 % d., 38,7 % c.)

a na kytaru (39,1 % ch., 20,5 % d., 27,4 % c.). Z hlediska délky studia 

je nejvíce zastoupen 3. ročník (30,4 % ch., 41,0 % d., 37,1 % c.) a 2. ročník

(34,8 % ch., 32,5 % d., 32,3 % c.)
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Otázka č. 5: Volba nástroje

5) Nástroj, na který hraješ, sis především 

a) zvolil sám b) ti vybrali rodiče c) ti vybral/-a p. učitel/-ka 

d) ti vybral někdo jiný – kdo............

Pozn.: Graf k ot. č.5 je umístěn u ot. č. 7 z dotazníku pro učitele (5.8.2).

Děti odpovídají v největší míře (82, 3 %), že si nástroj zvolily samy. 

Z hlediska motivace je to velmi důležitý faktor. Vnímá-li žák, že si hru na svůj 

nástroj zvolil sám, může mu tato skutečnost pomoci překonávat překážky

a obstát v obtížnějších situacích, které vždy v menší či větší míře v procesu 

učení nastávají. O tuto výhodu mohou být ochuzeni žáci, kteří volbu nástroje, 

na který hrají, nevnímají jako svoji vlastní. Odpověď, že žákovi vybrali jeho 

nástroj jiné osoby, volilo 32,2 % dotazovaných. Z toho 25,8 % tuto volbu dle

žáků provedli rodiče a 4,8 % jiné osoby, zejména příslušníci širší rodiny žáka. 

Pouze 1,6 % respondentů vnímala, že volbu nástroje provedli učitelé.161 14,5 % 

všech dotazovaných uvádělo kombinace odpovědí a) – d). Z praxe vím, že 

ve skutečnosti jsou to zpravidla rodiče, kteří volbu žákova nástroje provádějí. 

Rodiče jsou totiž ti první, nebo druzí, kteří dítě do ZUŠ přivádějí. Druzí jsou 

v případě, že dítě se dříve setká s touto institucí prostřednictvím výchovných 

koncertů pro mateřské nebo základní školy. Rodina přesto hraje v tomto tématu 

klíčovou roli. Zvažují své priority, dostupnost, možnosti časové, prostorové, 

                                               
161

Někteří žáci navštěvují ZUŠ již v přípravném ročníku, ve kterém se účastní skupinových 

hodin nástroje. V rámci těchto hodin učitelé sledují žákovu potenciální manuální výbavu pro 

hru na nástroj. Na základě názoru učitelů pak žáci mohou začít v následujícím 1. ročníku 

nástroj studovat nebo jim je doporučeno studium nástroje jiného.
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finanční a jiné souvislosti spjaté se zápisem a docházkou do ZUŠ. To, že žák 

přesto vnímá volbu svého nástroje jako svoji vlastní, je vysokou hodnotou,

která se v interakci s dítětem může stát účinným prostředkem pedagogů a 

rodičů k dosahování dobrých výsledků v procesu učení.

Otázka č. 6: Vztah k nástroji

6) Baví tě hrát na tento nástroj?

a) ano b) ne c) někdy

Žádný žák neuvedl, že ho hra na nástroj nebaví. (Výslovně „baví hrát 

na nástroj“ volilo 72,6 % a „někdy“ baví 27,4 % dotazovaných). 

Pravděpodobně to souvisí se vstupní motivací ke hře na nástroj. 

Při interpretaci musíme ale počítat i se zkreslením odpovědí. Žáci prováděli 

výzkum ve školním prostředí, které předpokládá, že hra na nástroj je zájmem 

dítěte. Vlastní zájem o hru na nástroj hraje v pedagogickém procesu důležitou

roli zejména v obdobích krizí. Díky této skutečnosti mohou žáci úspěšněji 

krize překonávat.

 Jak žáky baví hrát

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

a) ano b) ne c) někdy

Chlap. %

Dívky  %

Ch + D %



75

Otázka č. 7 - Hudební zázemí

7) Hraje na nějaký hudební nástroj někdo 

a) z rodiny (polootevřené odpovědi, které byly následně kategorizovány dle 

druhu: a1) rodiče a2) sourozenci a3) prarodiče a4) širší rodina)

b) z kamarádů? c) nikdo z rodiny ani z vrstevníků

Pozn.: Graf k ot. č.7 je umístěn u ot. č. 8 z dotazníku pro učitele (5.8.2).

Otázka č. 7 mapuje sociální kontext žákovy hry na nástroj. Dotýká se 

tématu socializace v rodině a vrstevnických skupinách. Výsledky poukazují jak 

na velmi silný vliv rodiny, tak i vrstevnické skupiny respondentů. Rodiče 

dotazovaných hrají na nástroj ve 42,5 % případů (25,6 % ch. a 46,2 % d.). 

Sourozence hrající na nástroj uváděli respondenti ve 38,7 % (39,1 % ch. a 

38,5 % d.). Kategorie prarodičů a kategorie širší rodiny byly zastoupeny 

shodně v 16,1 %. Kategorii kamarádů hrajících na nástroj uvedli žáci 

v 64, 5%. V 8,1 % respondentů tuto otázku nevyplnilo. 

Můžeme říci, že hudební zázemí dotazovaných je rozsáhlé. Tento fakt 

může být klíčem k tomu, proč samy děti na nástroj hrají a jak je u této činnosti 

dále udržet. Uplatňuje se zde princip nápodoby vzoru, identifikace, 

přejímání norem chování a hodnotové orientace, čili socializační procesy 

probíhající jak v kontextu rodiny, tak v kontextu vlivu širšího okolí 

(kamarádů, spolužáků). Kromě sociálního vlivu působí v rodině navíc vliv 

genetiky a uplatnění autority rodiče. Působí-li socializační vlivy obou prostředí 

(rodinného a vrstevnického) současně, dochází k jejich posílení. 
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Otázka č. 8: Cvičení na nástroj

8) Cvičíš na nástroj :

a) každý den b) jen o víkendu c) těsně před hodinou d) jen když 

mám chuť e) jen když mám čas f) jen když mě někdo donutí

g) nikdo mě k tomu nedonutí – nebaví mě to
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Nejvíce uváděnou odpovědí byla, „a)“, tedy že žáci cvičí na nástroj 

každý den. Volilo ji 56,5 % dotázaných (47,8 % ch., 61,5 % d.). Nabízí se 

otázka, jestli se žáci nestylizují do očekávaných odpovědí. V případě, že by 

tomu tak bylo, nemusíme nutně tuto skutečnost považovat za negativní jev. 

Signalizovalo by to totiž velmi žádoucí stav, kdy žák má minimálně představu 
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o tom, co se po něm požaduje, má tedy představu, co je správné a co nikoliv. 

Má tedy povědomí o hodnotách, které je základním předpokladem pro to, 

aby je člověk začal respektovat a aby se staly vnitřním impulsem k jednání 

(výsledek cesty od incentiv – vnějších podnětů k jednání- k žádoucímu zralému 

chování). Druhou nejčastější odpovědí byla „e)“, tedy že žáci cvičí na nástroj, 

jen když mají čas. Tato skutečnost může poukazovat na přetíženost žáků nebo 

na jejich výmluvy, nedostatečnou motivaci, či nepřijetí vlastní zodpovědnosti 

za hru na nástroj, nebo jen na to, že nemají dostatečně jasnou informaci 

o požadavku cvičit každý den, či to po nich nikdo nepožaduje. Žáků, kteří 

uvedli, že cvičí na nástroj jen když mají chuť, je 19,4 % 

(21,9 % ch., 17,9 % d.). Vyloženě odmítavý postoj ke cvičení na nástroj 

vyjádřil pouze jeden chlapec (odpověď „g)“). Nutno ale poznamenat, že tento 

žák uvedl odpověď na otázku, zda ho hra na nástroj baví „ano“. Samotné 

cvičení na nástroj není vždy pro žáka radostnou záležitostí. Pravidelností se 

však vytváří návyk, který pomáhá překonávat negativní pocity ze cvičení, 

protože se stává automatizovanou činností zařazenou do denního nebo 

týdenního režimu a navíc pravidelné cvičení buduje určitou hráčskou úroveň, 

díky které žák hraje lépe a hra mu přináší větší uspokojení.

Otázka č. 9: Povinnost cvičit na nástroj

9) Máš povinnost doma cvičit na nástroj?

a) ano – někdo to vždy zkontroluje b) ano – někdo mě občas zkontroluje

c) ano – odpovídám si za to sám d) ne – nemám to jako povinnost
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Povinnost cvičit na nástroj
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Odpovědi dětí na tuto otázku ilustrují, že uplatňování vnější kontroly 

povinnosti cvičení na nástroj je prováděna důsledně a ve velké míře. 

V podstatě tři čtvrtiny respondentů jsou kontrolovány pokaždé nebo dle 

uvážení rodiče. 33, 3 % dívek je vedených k sebekontrole a zodpovědnosti za 

svoji činnost. Chlapcům je tato důvěra poskytována méně (21, 7 %). Otázkou 

ale zůstává, zda tento výsledek také nezahrnuje nezájem rodičů. Stejná otázka 

se také nabízí u odpovědi „d)“, která byla uváděna nejméně (13, 0% 

dotazovaných). Odpověď „d)“ nezájem rodičů naznačuje, odpověď však může 

zahrnovat i nedostatečný vliv učitele, nejednoznačné formulování požadavku 

na dítě nebo snahu rodiče či učitele (případně obou) dítěti zájem nezprotivit.

Otázka č. 10: Vlastní tvorba

10) Zkoušel sis někdy vymyslet vlastní skladbičku?

a) ano, mám svou vlastní skladbičku (-čky) b) pokouším se o to

c) ne
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Vlastní tvorba
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Z grafu je patrné, že 52,2 % chlapců má své vlastní skladby, nebo se o ně 

pokouší (tj. součet 26,1 % odpověď „a)“ + 26,1 % odpověď „b)“) . U dívek je 

tendence k vlastní tvorbě větší: 69,2 % uvádí, že mají svoje vlastní skladby 

nebo se o ně pokoušejí. Vzhledem k věku respondentů je třeba uvést, že 

existuje rozdíl v mentálním a fyzickém zrání mezi chlapci a dívkami.

U dívek je patrnější dřívější potřeba sebevyjádření. Pro dítě je podpora

pedagoga nebo rodiče ve snaze o vlastní tvorbu důležitá, přestože výsledkem 

nemusí být zdaleka kompoziční díla mající svoji úroveň. Již nahodilé pokusy 

nebo projev obyčejné snahy žáka otevírá jeho cestu ke tvořivosti a je prvním 

krokem k jejímu zdokonalování. V těchto počátečních tvůrčích projevech 

integruje dítě svoji dosavadní hráčskou a posluchačskou zkušenost a kreativní 

potenciál. Některé z dětí může touto cestou objevit samotný smysl svého hraní 

na nástroj. Pro pedagogy je téma vlastní tvorby dítěte výzvou chápat 

instrumentální umění v širších souvislostech. Je žádoucí zaintegrovat tento 

prvek do výuky a být žákovi oporou v jeho snaze tvořit. Nemusí to nutně 

znamenat učitelovu skladatelskou zkušenost či odbornost. I pedagogové, kteří 

nejsou v této oblasti aktivní, mohou poskytnout žákovi emoční podporu

a vytvářet prostor svobody v jeho sebevyjádření (není – li to 

v zásadním rozporu s jejich pedagogickým záměrem).
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Otázka č. 11: Pozitivní motivace při hře na nástroj

11) Z čeho máš radost při hraní na nástroj?

a) když mě p. učitel/-ka pochválí b) když mě pochválí doma (rodiče, 

prarodiče, někdo jiný...) c) když mám úspěch při veřejném vystupování

d) když se dobře umístím v soutěži e) když hraji s někým dalším (v souboru, 

orchestru, se spolužáky, s učitelem, s rodiči-podtrhni případně dopiš)

f) když se mi daří zahrát to hezky g) když dostanu odměnu za to, že hezky 

zahraji h) když si mohu hrát, co si sám vyberu i) z čeho dalšího ještě

Pozn.: Graf k ot. č.11 je umístěn u ot. č.18 z dotazníku pro učitele (5.8.2).

Otázka je zaměřena na zjištění pozitivní motivace žáků při hraní na 

nástroj. 

Spokojenost s vlastním výkonem (odpověď „f)“)

V odpovědích na otázku uváděli respondenti nejčastěji vlastní 

spokojenost se svým výkonem („když se mi daří zahrát to hezky“ – 56, 5%). 

V našem souboru se tato potřeba zobrazuje více u dívek (59%), než u chlapců 

(52, 2 %). (Může to poukazovat na větší sebekritičnost dívek a jejich potřebu 

vnitřní spokojenosti se sebou samými, hypotézu bychom ale měli ještě ověřit).

Nejvíce uváděné odpovědi dobře korespondují s teorií potřeb

A. Maslowa. (viz kap. 4.1.1) Především se jedná o potřeby sebeaktualizace

(seberealizace, uplatnění a rozvoj tvůrčího potenciálu, radost z toho, že již něco 

dokážu) a o potřeby estetické (radost z toho, že to hezky zní, tj. radost z krásy, 

potřeba řádu, harmonie). Dále se zde uplatňují potřeby poznávací (znalost not, 

rytmu, melodie, jejichž prostřednictvím dítě realizuje své zájmy a nabývá díky 
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nim nové zkušenosti). Skrytě zde může figurovat i potřeba uznání (vlastní 

úspěch může přinést dítěti pochvalu, ocenění, potvrzení od okolí a v důsledku 

toho být přijímán)

Pochvala učitele a pochvala rodiče (odpověď „a)“; „b)“)

Zajímavým momentem je sdělení chlapců o vlivu pochvaly učitele 

a pochvaly rodiny (stejné ohodnocení 56,5 % u obou). Chlapci pochvalu 

hodnotí nejvýše. Dokonce jí dávají vyšší ohodnocení než celkové uspokojení 

z vlastní hry. V celkovém součtu chlapců a dívek jednoznačně převažuje

v odpovědích radost z pochvaly od vyučujícího učitele (53, 2%) a radost 

z pochvaly od rodiny (43,5%). Překvapivě chlapci reagují na pochvalu doma 

více, než-li dívky (56, 5 % ch., 35, 9% d.). U dívek převažuje vliv pochvaly 

od učitele nad vlivem pochvaly od rodiny. Ale v celkovém hodnocení 

chlapců a dívek převažuje vliv pochvaly učitele nad pochvalou rodiny. Ukazuje 

se, že spokojenost učitele, která je vlastně potvrzením toho, že žák hraje dobře 

a chová se žádoucím způsobem, je pro děti důležitým opěrným bodem, 

který vymezuje to, co je správné a žádoucí. Tento dílčí poznatek potvrzuje 

teorii tzv. kladného zpevnění, které je součástí operantního podmiňování.

Pochvala je zde kladným zpevněním, které má v pedagogickém procesu 

potenciál dosahovat žádoucích výsledků. Pro učitele znamená tento fakt určitou 

výzvu zaměřit výuku na tzv. pozitivní učení, kde je žák motivován oceněním 

a ne strachem z chyby. Z hlediska Maslowovy teorie potřeb je možno opřít 

pozitivní učení o potřebu uznání.

Vlastní výběr repertoáru (odpověď „h)“)

Z našeho dotazníkového šetření vyplývá, že volba vlastního repertoáru je 

v celkovém počtu respondentů čtvrtou největší motivační potřebou žáků
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(40, 3%). Je zde však velký překvapivý rozdíl mezi reakcemi chlapců a dívek. 

Chlapci uvádějí tuto potřebu v 21, 7% , ale dívky v 51, 3%. Poznatek z praxe 

ukazuje na obrácený poměr. Tato skutečnost může vyplývat z toho, že chlapci 

si dokáží spíše prosadit vlastní repertoár (přinášejí vybrané skladby apod.), 

kdežto dívky se spíše podřizují výběru učitelem, ale zřejmě mají nenaplněnou 

potřebu vybrat si repertoár, se kterým by ony citově rezonovaly. Tuto hypotézu 

by ale bylo vhodné ověřit ještě na větším počtu respondentů. 

Pro pedagogy četnost těchto odpovědí znamená opět výzvu uvědomit si, že 

žák v pedagogickém procesu potřebuje určitý prostor svobody, který 

spoluvytváří pocit vlastní autonomie ve vztahu k nástroji, je cestou k žákovu 

sebeuskutečnění.

Veřejný úspěch (odpověď „c)“)

Respondenti uváděli tuto odpověď ve 38, 7%. V souboru převažují dívky 

(41, 0%) nad chlapci (34, 8%). Tato položka vyjadřuje potřebu pozitivního

ohlasu a potvrzení i od jiných lidí než jen z nejbližšího okolí (učitel, rodina).

Klíčovým momentem je ale překonání sama sebe, trémy, případné chyby, 

vlastního selhání. Domnívám se, že jde o výkonovou hodnotu svého druhu, 

zvládnutí náročné situace i potvrzení, že to opravdu umím (technické 

zvládnutí). Je to i projev vůle jít do rizikové situace (hrozba neúspěchu, strach 

z případného selhání, zklamání rodiče a učitele). Vzhledem k tomuto riziku je 

tedy úspěch při veřejném vystoupení velmi hodnotný a povzbuzující. 

Úspěch v soutěži (odpověď „d)“)

Chlapci uvádějí radost při dobrém umístění v soutěži ve 13%, dívky 

ve 23, 1%. Celkově jde o 19, 6% dotazovaných. Motivačně je tento úspěch 

velmi silným impulsem, ale nutno říci, že ve věku 9-11 let nemají zdaleka 
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všichni žáci ještě vůbec zkušenost s účastí v soutěži z důvodů organizačních 

i věkových. (Např. Národní soutěž v sólové hře na nástroj pořádaná 

Ministerstvem školství se koná jednou za tři roky). Účast žáka v nástrojové 

soutěži je také z velké míry dána přístupem i posouzením učitele, zda žáka 

do soutěže přihlásí či nikoli. 

Radost ze souhry (odpověď „e)“)

Tuto odpověď uvádí z celkového počtu dotazovaných 22,6%. 

Z celkového počtu chlapců je to 26,1% a z celkového počtu dívek 20,5%. 

Z jistého hlediska je toto procentní zastoupení vysoké, protože ne všichni

dotazovaní mají povinnou souborovou hru, tudíž i možnost zkušenosti 

s hraním se spoluhráči. (Povinná souborová či orchestrální hra je až 

od 4. ročníku). Zkušenost hudebních pedagogů poukazuje na to, že hra žáků 

v souboru nebo orchestru přináší uspokojení ze společného muzicírování 

a přispívá ke zvýšené motivaci pro hru na nástroj. Do volby této odpovědi 

také patří společná hra žáka se svým rodičem a učitelem. Ta má pro žáka 

velmi důležitý sociální rozměr, znamená pro něj cennou zkušenost ve vztahu 

se svým rodičem a učitelem projevující se také ve vztahu k nástroji.

Odměna za výkon (odpověď „g)“)

Z celkového počtu respondentů volilo tuto odpověď v souvislosti 

s radostí při hře na nástroj 16, 1% dotazovaných. Chlapci odměnu preferovali 

v 21, 7%, dívky v 12, 8%. Zjevný rozdíl v hodnocení u chlapců a dívek 

vyplývá zřejmě z větší orientace chlapců na výkon a jeho ocenění i jeho 

vyjádření v konkrétní viditelné podobě. Hypoteticky dívky nacházejí odměnu 

ve vnitřním pocitu uspokojení ze svého výkonu, které je vázáno na sociální

odezvu, potvrzení (pochvala od autorit a okolí) Může tedy pro dívky být 
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odměnou již samotný pocit, že hrají dobře a že jsou dobré i v očích druhých

(viz odpověď „f)“).

Otázka č. 12: Postoj žáků ke známkování

12) Známkování na hodině nástroje

a) mám rád b) nemám rád c) je mi to jedno

Odpověď „a)“, že známkování na hodině má žák rád, volilo 53,2 % 

dotázaných. Z toho dívky téměř dvojnásobně více než chlapci (34,8 % ch., 

64,1 % d.). Výslovně nemá známkování rádo 4,8 % dotazovaných, 35,5 % 

zaujímá neutrální postoj. Neutrální postoj („je mi to jedno“) ale zaujímají 

výrazně více chlapci (52,2 %) než děvčata (25,7 %). 

U hodnocení známkování je nutno uvést, že velmi záleží na přístupu 

učitele k samotnému známkování. Dle mých zkušeností známkování na ZUŠ 

neprobíhá stejně jako na Základní škole, kde je to i míra spravedlnosti 

vzhledem k ostatním žákům a kde známkování utváří i pozici úrovně výkonu. 

Na ZŠ má špatná známka existenční dopad. Má-li žák špatnou známku 

z profilového předmětu, může to ovlivnit jeho nepřijetí na střední školu. 

V ZUŠ se jednak neznámkuje pravidelně na každé hodině (zpravidla) a také 

známkování není hlavním nástrojem hodnocení, přestože je ZUŠ školní 

zařízení, kde klasifikace probíhá právě známkou. Známkování v ZUŠ má 

spíše motivační a ne hodnotící charakter. Mnozí učitelé hledají, za co by u 

žáka dali hezkou známku. Někteří učitelé této metody ohodnocení používají 

jen zřídka. Samotní žáci jsou na známkování zvyklí ze výuky na základní 

škole. Výsledek šetření ukazuje na to, že učitelé by pozitivního vztahu žáků 

ke známkování mohli zkusit více využívat. 
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U dívek převládá intenzivnější domácí příprava v situaci, kdy ví, že 

budou na příští hodině známkovány (64,1 %). Známkování přikládají mnohem 

větší váhu, než chlapci (47,8 %). Jistě zde vidíme i souvislost s otázkou č. 12, 

kde pozitivní vztah k samotnému známkování na hodině vyjádřilo 64,1 % 

dívek, chlapců jen 34,8 %. Připomínám také rozdíl mezi pohlavími u téže 

otázky v odpovědi za „c)“, kde chlapci vyjadřovali neutrální postoj 

ke známkování výrazně více než děvčata. Ale i tak je motivace ke zvýšenému 

úsilí vysoká. Hodnocení známkou přispívá určitě k vyššímu výkonu. 

Na základě tohoto výsledku usuzuji, že učitelé mohou nástroje známkování 

více využívat k dosažení lepších výsledků žáků. Z psychologického hlediska 

iniciuje známkování volní zaměřenost k dobrému výkonu a soustředění 

pozornosti na něj. Zároveň v tomto procesu hraje roli strach z negativního 

ohodnocení autoritou (více u dívek) a také hodnocení sebe sama (dopad 

známkování na sebevědomí a utváření sebekoncepce). Má tedy i svá úskalí, 

k nimž řadím také omezenost ohodnocení danou limitovaností čtyřstupňové 

škály (1-výborný, 2-cvhalitebný, 3-uspokojivý, 4-neuspokojivý). Známkování 

by tedy mělo být metodou, jak žáka rámcově ohodnotit a motivovat 

k lepším výsledkům, ale nemělo by být jediným nástrojem, jak tyto 

pedagogické úkoly realizovat. Známka jako vyjádření určité škály, dává 

v individuální výuce žákovi informaci, kde se ve svém výkonu i snaze právě 

nachází, kam směřuje. Není zde přítomný faktor soutěživosti s ostatními žáky 

jako v ZŠ, nebo alespoň v takové míře. Známka je i určitá orientace pro rodiče, 

jak jejich děti naplňují požadavky ZUŠ na své studenty.
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Otázka č. 14: Strach při hraní na nástroj

14) Čeho se při hraní na nástroj nejvíce bojím?

(volné odpovědi, které byly následně kategorizovány dle druhu)

a) ničeho b) chybného výkonu, selhávání c) ztráty vnitřní motivace

d) selhání při veřejném vystoupení, trémy

e) negativního ohodnocení autoritou (učitel, rodič) a zklamání autorit

f) technických problémů g) sankce
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Z hlediska výsledků je pozoruhodná četnost odpovědí „b)“ (strach 

z chybného výkonu, selhávání) u dívek162, t. j. 61,5 %. Chlapci tuto odpověď 

uváděli pouze ve 30,4 %. Dle mého soudu je patrný rozdíl v psychice mezi 

oběma pohlavími. Obecně můžeme říci, že dívky mají se hrou na nástroj 

spojenu větší míru strachu, než chlapci. Uvádějí nejvíce odpovědi týkající se 

strachu z udělání chyby a z negativního ohodnocení autoritou („e)“ –

15,4 %)163. Ze své praxe mohu tento výsledek potvrdit. I na dalších výsledcích 

můžeme vidět větší míru úzkostlivosti a zároveň zodpovědnosti a pečlivosti 

u dívek než u chlapců. Strach z ničeho („a)“) uvedlo 15,4 % dívek, ale chlapců 

dokonce 34,8 %. Rozdíl mezi pohlavími je patrný také v odpovědích „f)“

(strach z technických problémů)164, které uvedlo pouze 2,6 % dívek, ale 8,7 % 

chlapců (pro chlapce jsou zřejmě technické záležitosti spojené s nástrojem 

důležitější než pro dívky). Rozdíl také vidíme v odpovědi „c)“ (ztráta vnitřní 

motivace). 165 Pro chlapce (13,0 %) je vnitřní motivace ke hře na nástroj 

důležitější než pro dívky (5,1 %). 

V souhrnu jsou dívky sociálně vnímavější než chlapci, zejména 

v oblasti sociálního souhlasu a vnějšího potvrzení. Ze své praxe je vnímám 

jako více podřídivější, závislejší více na bezchybném výkonu a výrazně 

na sociálním potvrzení, ze kterého usuzují svoji hodnotu. Chlapci se 

orientují spíše na vnitřní uspokojení ze hry na nástroj, mají vyšší toleranci 

k negativnímu hodnocení a větší odolnost v rizikové situaci. Pokud se ale 

týká veřejného vystoupení a trémy (odpověď „d)“), dotazníkové šetření 

                                               
162 Odpovědi typu: „Že něco zkazím.“ „Že se to naučím špatně nebo málo.“ „Že udělám 
chybu.“
163 „Vynadání od učitele, že jsem se to nenaučila.“ „Když něco nenacvičím, maminku to bude 
mrzet.“ „Že se na mě p. učitelka bude zlobit, ale nikdy se na mne nezlobí.“
164 „Že nástroj rozbiju.“ „Že mi rupne struna“
165 „Že mne to přestane bavit“ „Že z toho umřu.“
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ukazuje na vzácně vyrovnané hodnoty obou pohlaví (17,4 % ch.,17,9 % d.)166

Jistě stojí za úvahu, zda se české školství příliš nezaměřuje na chybný výkon 

ve výuce. Strach z chybného výkonu uvádělo 50 % všech dotazovaných. 

Orientace na chybu působí v žákovi pocit nedostatečnosti, zmiňovaný strach 

ze selhání a v důsledku toho sebepodceňování. Je přirozené, že dítě, které se na 

nástroj teprve učí, dělá chyby. Chyby jsou součástí každého procesu učení. 

Zároveň je žádoucí, aby žák svoji látku dobře zvládal. Cílem tedy je hrát 

bez chyb. Úkolem pedagogů je na chyby upozorňovat, ale zároveň 

přemýšlet, jak se chyb při hraní zbavovat, předkládat žákovi konkrétní 

řešení nebo jejich návrhy. Také je třeba vést žáka k podobným konstruktivním 

přístupům a zaměřit se na pokrok a zlepšování výkonu. To vše ale znamená 

vynakládat úsilí, v některých případech značně velké, je tedy jednodušší pouze 

na chybu upozornit. 

Otázka č. 15: Trest při hraní na nástroj

15) Co je pro tebe největší trest v souvislosti s hraním na nástroj?

(volné odpovědi, které byly následně kategorizovány dle druhu)

a) žádný b) vlastní neúspěch c) neúspěch ostatních v důsledku neúspěchu 

vlastního d) negativní reakce, ohodnocení autorit d1) verbální trestání 

d2) zklamání autority d3) špatná známka e) sankce od rodičů 

f) ztráta vnitřní motivace g) tělesné a mentální obtíže plynoucí ze hry na 

nástroj h) vyžadované cvičení na nástroj i) odepření možnosti hrát 

j) nevím

                                               
166 „Pokud to slyší více lidí.“ „Když mě poslouchá táta, tak že udělám chybu.“ „Že to zkazím 
na vystoupení.“
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Hru na nástroj s žádným trestem (kategorie „a)“) má spojeno 24,2 % 

respondentů (17,4 % ch., 28,2 % d.). To je známka toho, že tyto děti mají hru 

na nástroj spojenou pravděpodobně s pozitivními prožitky a zkušenostmi

a chybí jim zkušenost trestu. Druhou nejvíce uváděnou odpovědí byla „e)“ 

( sankce od rodičů) 14,5 % (21,7 ch.167 , 10,3 % d.168). Zde se odpovědi 

shodují se skutečným pojetím trestu jako výchovné metody. Jen v jednom 

případě se jednalo v této kategorii o výhružku rodičem169, jinak šlo o zákaz 

nebo příkaz ze strany rodiče. Třetí nejvíce uváděnou odpovědí bylo“ 

d1) verbální trestání“- 12,9 % z celého počtu dotazovaných. Tuto kategorii ale 

chlapci uváděli170; výrazně méně (8,7 %) než dívky171 (15,4 %). Je patrné, že 

dívky jsou vůči verbálním trestům citlivější než chlapci. Pokárání, vyjádření 

nelibosti, rozzlobení až křičení je pro dívky trestem mnohem většího významu 

než pro chlapce, protože jak už bylo uvedeno, jsou sociálně citlivější a více 

zaměřené na dobré, nekonfliktní vztahy se svými rodiči a učiteli a jakékoliv 

narušení atmosféry harmonie v této oblasti vnímají hlouběji a emotivněji než 

chlapci. Další dvě kategorie odpovědí v pořadí četností nejsou tresty ve smyslu 

výchovného působení, tedy tresty jako uplatnění kázeňské metody. Jedná se 

o přirozenou součást procesu učení ve hře na nástroj. Jsou jimi kategorie 

„h) vyžadované cvičení“ - 12,9 % respondentů (39,1 % ch.172, 5,1 % d.173) 

a „g) tělesné a mentální obtíže“6,5 % respondentů, ale nutno uvést, že chlapci 

tuto kategorii vůbec neuvádějí, dívky v 10,3 % svého počtu. 174.

                                               
167 „Rodiče mi zakážou veškerou elektroniku.“; „Zarach, když  nehraju.“
168 „Rodiče mi zakážou mobil.“; „Musím hrát vícekrát.“
169 „Rodiče prodají klavír.“
170 „Křičení.“; „Vynadání od paní učitelky.“
171 „Vynadání od učitele.“; „Křičení.“; „Zlobení se učitele.“; „Rodiče říkají, že hraju blbě.“
172 „Že musím cvičit.“; „Hrát dvě hodiny po sobě.“; „Hrát 30 minut.“
173 „Hrát několikrát doma.“
174 „Když se protahují prsty.“; „Držet zápěstí nahoru.“; „Bolí mě ruce.“ ; „Noty, stupnice.“
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Z hlediska tématu kázně a sebekázně chci ještě zdůraznit odpověď 

„h) vyžadované cvičení“. Hodnotíme-li skupinu chlapců samostatně, je to

nejfrekventovanější odpověď, kterou uváděli (39,1 %). Až po ní by byla 

sankce od rodičů (21,7 %) a žádný trest (17,4 %). Jednoduše řečeno, chlapci 

z této skupiny odpovědí nechtějí cvičit na nástroj a toto cvičení vnímají silně 

negativně. Dívky uváděly odpověď „h)“ v pouhých 5,1 %, což znovu 

poukazuje na jejich větší smysl pro zodpovědnost, píli a cílevědomost ve věku 

9-11 let. Na druhé straně i mezi chlapci se vyskytují takoví, kteří za největší 

trest považují to, když nemohou na nástroj hrát (8,7 %).
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Otázka č. 16: Kdo uděluje pochvalu za hru na nástroj

16) Kdo tě chválí, když hraješ dobře? (volné odpovědi, které byly následně 

kategorizovány dle druhu)

a) rodiče b) učitel/-ka a rodiče c) širší rodina d) učitel/-ka

e) širší rodina a učitel/-ka

Z odpovědí vyplývá velmi vysoká podpora rodičů i širší rodiny 

při hře na nástroj. Odpověď z kategorie „a) učitelka a rodiče“ uvedlo 41,9 % 

respondentů s vyrovnaným zastoupením chlapců a dívek (43,5 % ch., 

41,0 % d.). Odpověď „e) širší rodina a učitelka“ zastoupena 33,9 % 

dotazovaných (26,1 % ch., 38,5 % d.). Jen 8,7 % chlapců (slovy 2 chlapci) 

a 7,7 % dívek (slovy 3 dívky) neuvedli rodiče, ale jen učitele, učitelku. 

A zároveň je uvedena velmi vysoká podpora od učitelů. V 75,8 % odpovědí 

figuruje pochvala od učitele spolu s rodiči a širší rodinou. Je vidět, že učitelé 

a rodiče žáky opravdu chválí a děti pochvalu vnímají, všímají si jí. 

Můžeme říci, že učitelé využívají jako výchovnou metodu především 

pochvalu. Motivace pochvalou je efektivní (pokud se užívá adekvátně), protože 

z hlediska metod kázně se jedná o odměnu. Odměna působí jako kladné 

zpevnění žádoucího chování. Pochvala je také v této souvislosti jedním 

z prvních kroků, jak v dítěti podporovat úspěšný proces vytváření 

sebekázně. Z odpovědí je také patrné, že autorita rodiny a učitele při hře 

na nástroj je v rovnováze. To je velmi žádoucí jev, kterým se úspěšný proces 

sebekázně potenciálně posiluje. 
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Otázka č. 17: Kdo se zlobí?

17) Kdo se zlobí, když nehraješ dobře?

(volné odpovědi, které byly následně kategorizovány dle druhu)

a) rodiče b) učitel/-ka a rodiče c) širší rodina d) učitel/-ka

e) širší rodina a učitel/-ka f) sám respondent g) nikdo

Otázka mapuje motivaci nesouhlasem. Pochvala přináší žákovi radost 

i další pozitivní emoce a ve většině případů iniciuje další žákovu snahu. 

Neustále žáka chválit však nelze. Pokud učitel a rodiče žáka chválí vždy 

a za vše, přestane mít pochvala pro žáka hodnotu a také žák nemá reálnou 

představu o svém výkonu. Dítě potřebuje mít kromě pochvaly také 

zkušenost s poskytnutím zpětné vazby od autorit, která nemusí být 

v tu chvíli příjemná. Záměrem této otázky bylo zjistit, kdo žáka usměrňuje 
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ve hře na nástroj, upozorňuje ho na chyby, vyjadřuje nelibost, kdo hodnotí 

jeho výkon a poskytuje tedy méně příjemnou zpětnou vazbu, tedy kdo říká to, 

co se nedobře poslouchá. V otázce je použito slovo „zlobit se“, které zahrnuje 

širší škálu svého významu. Nejvíce vyskytujících se odpovědí bylo v kategorii 

„g) nikdo“ Uvádělo ji 29,0 %  všech dotázaných (26,1 % ch., 30,8 % d.). 

Usuzuji, že děti volily tuto odpověď proto, že slovo „zlobit se“ je pro ně silným 

výrazem, spjatým s negativním emočním nábojem a možná ho nepovažují 

za adekvátní pro vyjádření negativní zpětné vazby od učitele nebo rodičů. 

V takovém případě by to znamenalo, že potenciálně učitelé nebo rodiče 

podávají hodnocení výkonu dítěte citlivým způsobem, který je pro dítě 

emočně přijatelný a daří se jim ho zdravě integrovat do procesu učení. Další 

možností, jak odpověď interpretovat je nedostatečný zájem o to, jak dítě 

hraje, tedy lhostejnost, či úplná absence negativní zpětné vazby od autorit, 

tedy užívání pouze pochvaly. Tyto dvě možnosti bychom museli ještě hlouběji 

ověřit dalším šetřením. Z možnosti, že by autority neměly vůbec žádný zájem 

o to, jak dítě hraje, tedy ho nijak neusměrňují a nehodnotí, bych jednoznačně 

vyjmula učitele, kteří mají za žáka zodpovědnost minimálně v rovině vůči 

instituci, na které učí a která usiluje o to si udržet určitý kredit a také z toho 

důvodu, že je v jejich vlastním zájmu dítě korigovat, protože každé má 

povinnost hrát na postupových ročníkových zkouškách a svým způsobem je 

jejich vizitkou.

Druhou nejčastěji uváděnou odpovědí byla z kategorie „a) rodiče“ -

22,6 % všech respondentů (17,4 % ch., 25,6 % d.). Dívky odpovídaly tímto 

způsobem o 8,2 % více než chlapci. Pravděpodobně proto, že jsou sociálně 

citlivější, rodiče vnímají emocionálně blíže než učitele, tedy vyjádření jejich 

nelibosti má pro ně silnější dopad. Vyjádření nelibosti ze strany učitele nemusí 

dívky tolik negativně prožívat, proto je nemusí v odpovědi uvést. Třetí nejvíce 
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uváděnou odpovědí byla kategorie „b) učitel/-ka a rodiče“ - 16,1 % všech 

respondentů (8,7 % ch., 20,5 % d.). Tato volba ukazuje na vyrovnanost 

autority učitele a rodiče a na jejich jednotný postoj vůči poskytování 

negativní zpětné vazby vztahující se ke hře dítěte. Pokud je tato negativní 

zpětná vazba uplatňována přiměřeným způsobem, je zde velký potenciál pro 

technický či umělecký růst žáka, protože současné uplatňování pedagogické 

a rodičovské autority je vzájemně posilováno. Žák se tak ocitá na „pevné 

půdě“, není zmatený vlivem odlišného přístupu pedagoga a rodiče. Pokud je 

tato negativní zpětná vazba poskytována u těchto žáků buď nepřiměřeným 

způsobem (emoční vypjatost, dehonestující tón apod.) nebo není vyrovnána 

pochvalou, může to vést u těchto žáků k rozhodnutí se hrou na nástroj skončit. 

Zajímavé také je, že dívky tuto odpověď uváděly o 11,8 % více než chlapci. 

Opět to může dokládat tvrzení, že jako sociálně vnímavější reagují na negativní 

hodnocení svých autorit více než chlapci a víc pro ně znamená. 

Odpověď „d) učitel/-ka“ volilo 16,1 % z celkového počtu respondentů 

(21,7 % ch., 12,8 % d.), což ukazuje na to, že rodiče těchto žáků se k jejich hře 

nevyjadřují negativně nebo jsou k jejich hře shovívavější než učitel. Mohou to 

být rodiče, kteří nemají zkušenosti se hrou na nástroj, tedy ani kritéria, co 

znamená nebo neznamená dobře hrát nebo do pedagogického procesu z jiných 

důvodů nezasahují.

Dívky jako jediné uvedly v odpovědi na ot. č. 17, že se zlobí samy na 

sebe („f) sám respondent“) a to v 7,7 %. Dokládá to, že hlavní kritérium svého 

výkonu mají ve svém vlastním sebehodnocení, které pro ně může být 

důležitější než hodnocení autorit. Odkazuji zde i na ot. č. 11, ve které dívky 

uvádějí spokojenost s vlastním s výkonem jako zdroj radosti při hře na nástroj 

o 6,8 % více než chlapci a také na již uvedenou větší míru vnitřní úzkosti 

a zodpovědnosti u dívek.
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Otázka č. 18: Kázeň z pohledu dětí

18) Co myslíš, že je kázeň?

(volné odpovědi, které byly následně kategorizovány dle druhu)

a) dodržování pravidel b) poslušnost c) respekt vůči autoritě

d) slušné chování e) dílčí projevy žádoucího chování f) projevy 

nežádoucího chování g) sebekázeň h) morální kritéria

i) nevím

Pozn.: Graf k ot. č.18 je umístěn u ot. č. 10 z dotazníku pro učitele (5.8.2).



97

Otázka č. 18 je klíčovou otázkou žákovských dotazníků. Odpovědi 

velmi dobře korespondují s věkem dotazovaných. Dětští respondenti 

si nejčastěji pod pojmem kázeň představují slušné chování. Odpovědi tohoto 

typu uvádělo 30,6 % dotázaných (34,8 % ch., 28,2 % d.). Dále nejvíce 

zastoupené (19,4 %) byly odpovědi týkající se poslušnosti vůči autoritám 

dítěte (26,1 % ch., 15,4 % d.). Pro děti věku 9-11 let je typické, že nemají ještě 

rozvinuté tzv. abstraktní myšlení, k jehož rozvoji dochází až kolem 12 roku 

věku. Abstraktní pojem mají tedy spjatý s konkrétními činy, konkrétním 

jednáním, postojem. Pojem kázeň vysvětlují v souvislosti s tím, jaké jednání 

se od nich očekává, s incentivy, která jim dospělí předkládají a které 

v důsledku výchovy přejímají. Při odpovědích tedy vycházejí z výchovné 

zkušenosti ze školy a z rodiny. Mezi odpověďmi se objevovaly i takové, které

souvisejí výhradně s požadovaným chováním na ZŠ.175 Zaměřenost dítěte na 

konkrétní projevy chování vycházející z jeho věku se projevilo i v odpovědích 

kategorie „e) dílčí projevy žádoucího jednání“.176 Tyto odpovědi čítají 14,5 %; 

všech dotazovaných (17,4 % ch., 12,8 % d.). Abstraktněji vyjádřená odpověď 

na otázku kázně je „a) dodržování pravidel“, kterou uvedlo 9,8 % žáků 

(8,7 % ch. 10,3 % d.). Za upozornění stojí, že odpověď „i) nevím“ uvedlo 

19,4 % respondentů (13,0 % ch., 23,1 % d.). Znamená to tedy, že tito 

respondenti neví, jak pojem vysvětlit. Může to být proto, že z již výše 

uvedených důvodů neumí ještě zkonkretizovat abstraktní pojem, přesto, že 

vnitřně mu rozumí, nebo mu opravdu nerozumí, protože se tohoto pojmu dnes 

neužívá často, nebo se dotazovaným nechtělo o pojmu přemýšlet. Ke kategorii 

„nevím“ můžeme připočítat také 8,1 % nevyplněných odpovědí z celkového 

počtu respondentů (tj. 27,5 %). Je také zajímavé, že 4,3 % chlapců a 10,3 % 

                                               
175 „Když jsou všichni ticho.“; „Klid ve třídě, všichni pracují poctivě a co nejlíp, nikdo nekřičí 
a nedělá si, co chce.“
176 „Při mluvení nehrát.“; „Neskákat někomu do řeči.“
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dívek uvádělo v odpovědi projevy nežádoucího chování.177

Kategorie „g) sebekázeň“ a „ h) Dodržování morálních kritérií“ vznikly 

na základě zpracování dotazníku pro učitele, který obsahuje stejnou otázku

se stejnými kategoriemi odpovědí. Odpověď „ h) dodržování morálních 

kritérií“ děti nevolily. Důvodem je to, že morálka je stále abstraktní pojem, 

který ještě v tomto věku málokdy používají. „g) Sebekázeň“ nebyla však 

dětmi uváděna z důvodu, že si pojem kázeň se sebekázní v tomto věku 

zatím zpravidla nespojují. Toto je potvrzení mé základní hypotézy. Děti mají 

v tomto věku kázeň spjatou s vnějším chováním, s dodržováním norem 

chování, převážně se slušností a poslušností autorit. Pro vytváření 

sebekázně je však toto období kázně vnější velmi důležité, aby se v průběhu 

dětského vývoje proměňovala v kázeň vnitřní. 

Otázka č. 19: Názor dětí na uplatnění kázně pedagogů

19) Co by měl udělat p. uč., když nedodržuješ kázeň?

(volné odpovědi, které byly následně kategorizovány dle druhu)

a1) říct mi to a2) dát šanci k nápravě zvýšeným úsilím a3) napomenout 

mě a4) vynadat mi a5) dát mi trest a6) vyhodit mě

b) promluvit s rodiči c) uplatnit autoritu ještě jiným způsobem

d) jiné e) nevím

U předcházející otázky zaměřené na zjištění, co si děti představují 

pod pojmem kázeň, jsem uváděla, že 27,5 % dětí nevědělo, jak na otázku 

odpovědět. V podstatě stejný počet respondentů (27,4 %; tj.22,6 % + 4,8 % -

viz tabulka č. 19 v příloze č. 3) nevěděl, jak odpovědět na otázku č. 19. 
                                               
177 „Když se někdo chová nevychovaně“; „Zlobení“; „Když někdo nedává pozor“
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Pozoruhodné ale je, že mezi respondenty byli takoví, kteří na předcházející 

otázku „Co myslíš, že je kázeň?“ neuměli odpovědět, ale v další otázce 

navrhovali konkrétní řešení, jak by měl učitel jednat, když žák kázeň 

poruší. Znovu to dokazuje tvrzení, že děti ve věku respondentů ještě často 

neumí definovat abstraktní pojem. Pokud mu rozumějí, mají ho spjatý 

s konkrétním jednáním a projevem.

Obecně lze říci, že žáci si v hojné míře říkají o spravedlivé potrestání

nebo alespoň o vymezení hranic jejich chování. Usměrnění ze strany učitele 

(odpověď: a1), a2), a3)) navrhovalo 24,2 % žáků, trestající postup (různě 

odstupňovaný: a4), a5), a6)) navrhovalo 32,3 % a promluvu s rodiči (odpověď

“b)“) navrhovalo 9,7 %. Žáci si také říkali ještě o jiné formy uplatnění autority 

učitele178, a to v 16,1 %. Mezi nimi byla pouze jednou uvedena odpověď „nic“.

Děti v odpovědích vůbec neuváděli toleranci k jejich nekázni, její 

prominutí, opominutí. Ve věku respondentů se výrazně rozvíjí smysl 

pro spravedlnost, kterou vyžadují a také dodržování pravidel. Tento 

výsledek potvrzuje to, že děti potřebují hranice svého jednání, samy si o ně 

říkají. Proto není dle mého soudu žádoucí užívat stylu volné výchovy, která se 

staví proti omezování dítěte. Hranice jsou ve skutečnosti dítěti přirozené v tom 

smyslu, že jsou jeho potřebou a vytvářejí mu bezpečný prostor, navzdory tomu, 

že jejich absenci mohou subjektivně pociťovat jako aktuálně příjemnou. 

                                               
178 Dívky: „Být přísný.“; „Vyvodit důsledky.“; Rozhodně by jí to nemělo být jedno.“; „Zahrát 
skladbu dvakrát či vícekrát.“; „Abych trénovala více než teď.“
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Otázka č. 20: Mimoškolní aktivity dítěte kromě nástrojové hry 

v ZUŠ

20) Chodíš po školním vyučování do nějakých kroužků? (sportovních, 

uměleckých, jazykových, technických aj.)

a) ano do jakých: ………Pokud ano, jaký z nich tě nejvíc baví?..........

b) ne Pokud ne, chtěl bys na nějaký chodit? Na jaký? ................

(polootevřené odpovědi, které byly následně kategorizovány dle druhu)

a1) sportovní a2) další sportovní a3) bojová umění a4) tanec

a5) zpěv a6) další hudební nástroj a7) divadlo a8) výtvarný

a9) šachy a10) technický a11) jazykové a12) zdravotnický

a13) náboženství a14) přírodovědný
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Mimoškolní aktivity dítěte kromě nástrojové hry v ZUŠ
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Při analýze odpovědí na ot. č. 20 jsem zjistila, že žáci ZUŠ mají řadu 

zájmů. Preferují sportovní (48,4 %) a výtvarné (29,0 %) mimoškolní aktivity. 

Třetí nejvíce zastoupenou odpovědí je kategorie „a4) tanec“ (12,9 %). 



102

Na čtvrtém místě je nejvíce uváděná odpověď týkající se další sportovní 

aktivity (11,3 %), která se však vztahuje k tomu, že respondent už jednu 

sportovní aktivitu uvedl. 

Žádný další kroužek kromě ZUŠ (kde navštěvují hodinu nástroje, hudební 

nauky a někteří ještě souborovou hru) uvádí pouze 11, 3% žáků, z dívek to je 

pouze 5, 1% a z chlapců 21, 7%. Nejvyšší procentuální zastoupení v počtu 

kroužků u dětí je jeden kroužek během týdne – 40, 3%. U chlapců je počet 

vyšší – 47, 8%, u dívek 40, 3%. Zajímavé bylo zjištění, že některé děti 

stihnou za týden kromě ZUŠ i 3 až 4 kroužky. Zvláště dívky, kde 3 kroužky 

za týden uvádí 20, 5% dívek a 4 další kroužky kromě ZUŠ 12, 8%. Vezmeme-li 

v úvahu, že děti chodí do školy, některé mají odpolední výuku, musí mít 

v tomto případě i 2 kroužky denně. Respondenti navštěvují nejvíce sportovních 

kroužků. (Mladá Boleslav, kde výzkum probíhal, je město nabízející velké 

množství sportovních aktivit s kvalitním technickým zázemím.)

Při provozování sportu (atletika, basketball, florbal, fotbal, tenis apod.) je 

nutný trénink několikrát týdně a často během víkendů musí děti absolvovat 

utkání nebo závody. Nabízí se otázka, kdy si děti odpočinou, kdy si hrají, 

kdy mají čas na neformální setkání s kamarády, domácí přípravu do školy 

a v našem kontextu na cvičení na nástroj. V neposlední řadě si kladu otázku, 

jak funguje v takto nastaveném prostředí rodinné soužití, čas trávený se 

sourozenci, rodiči, širší rodinou. Usuzuji také, že z hlediska přeměny vnější 

kázně v sebekázeň u daného dítěte je velmi komplikováno touto 

skutečností, protože děti většinu volného času tráví v institucích vyžadujících 

formální kázeň. Dítě je tak v jakémsi soukolí vnějších vlivů, které vyžadují 

množství času a v důsledku toho nedovolují dítěti být „sám se sebou“ a „sám 

sebou“, což jsou předpoklady tvorby, rozvíjení lidského potenciálu a originality 

každé osobnosti.
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Dotazníkové šetření potvrzuje, že žijeme ve výkonové společnosti, 

pro kterou je vytíženost až přetíženost charakteristická. Kromě výše 

uvedeného dopadu na proces přeměny kázně v sebekázeň se tlak na výkon 

projevuje v negativních dopadech na přirozený a zdravý vývoj dítěte. Nese 

v sobě velký potenciál stresu, zdravotních rizik, projevuje se i v rovině sociální 

(nedostatek času na rozvíjení vztahů v rodině a s vrstevníky, pocit nadřazenosti 

nad ostatními apod.)

Pozn.: Na otázku „Jaký z nich tě nejvíce baví?“ a „Chtěl bys na nějaký 

chodit?“ odpovědělo zanedbatelné procento respondentů.179

Otázka č. 21: Povinnosti dítěte v rodině

21) Máš doma nějaké povinnosti?

a) ano – jaké:…………………... 

(polootevřené odpovědi, které byly následně kategorizovány dle druhu)

a1) příprava do školy a2) úklid a3) pomoc v domácnosti, pomoc 

rodičům a4) péče o domácí zvíře

b) ne 

Z výsledků vyplývá, že jen 54, 8% žáků uvádí jako domácí povinnost 

úklid a stejný počet pomoc doma. Je velký rozdíl mezi chlapci a dívkami.

Co se týče úklidu, jen 39, 1 % chlapců uvádí úklid jako svoji povinnost, 

u dívek je to 64, 1 %. S pomocí doma je to ještě nápadnější. Jen 26, 1% 

chlapců uvádí pomoc doma jako svoji povinnost, ale dívky ji uvádějí v 71, 8%. 

Poukazuje to na roli a předpokládané pracovní povinnosti v domácnosti u žen. 

                                               
179 „Jaký z nich tě nejvíc baví?“ – 8,7 % chlapců, 10,3 % dívek
„Chtěl bys na nějaký z nich chodit?“ – 8,7 % chlapců; 5,1 % dívek
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Nízký počet pomáhajících dětí v domácnosti pravděpodobně souvisí 

s velkou vytížeností dětí v mimoškolních činnostech. Také se ale nabízí 

hypotéza, zda to není důsledek volné výchovy v rodinách, které nekladou 

nároky na povinnosti dětí, nebo zda v dobře situovaných rodinách našeho 

města není úklid zajištěn specializovanou firmou. Tyto možné skutečnosti 

bychom ale museli ověřit dalším, hlubším šetřením. V každém případě zjištěná 

velká vytíženost dětí v zájmové činnosti nutně s sebou nese úbytek volného 

času i energie dítěte. Obojího je pro vykonávání domácích povinností jistě 

potřeba, na druhé straně v době moderních technologií je pomoc v domácnosti 

snazší a umožňuje tak i větší prostor pro volnočasové aktivity. Rodina je však 

primárním prostředím jedince. Mít doma nějakou povinnost je základním 

předpokladem pro vytváření vědomí řádu a položením základu kázně, 

základním předpokladem pro zvnitřnění povinnosti, uvědomění si 

zodpovědnosti za svůj podíl na soužití s nejbližšími. Je to také odraz 

skutečnosti, že jedinec někam patří, pro někoho něco znamená. Pokud je dítě 

přetížené v mimoškolních činnostech a povinnostech, bude mít méně 

povinností doma, zřejmě primární role rodiny ve vytváření základních 

postojů ke kázni a řádu slábne. Rodina přenáší zodpovědnost na školu a jiné 

instituce, očekává, že ty pak plní výchovnou roli. Škola ale adekvátně očekává, 

že výchovnou roli přece jen zastává rodina a dochází tak ke střetům 

v očekávání v naplnění jednotlivých rolí. 
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Otázka č. 22 a 23: Pravidla v rodině – uplatnění autority rodičů

22) Sledování televize:

a) nesmím vůbec b) smím jen to, co mi rodiče dovolí c) smím jen za 

odměnu d) smím jen na omezenou dobu e) smím si to rozhodnout 

sám f) vždycky si to udělám , jak chci já

23) Zábavu na počítači, tabletu, mobilu: 

a) nesmím vůbec b) smím jen to, co mi rodiče dovolí c) smím jen za 

odměnu d) smím jen na omezenou dobu e) smím si to rozhodnout 

sám f) vždycky si to udělám , jak chci já
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Pravidla sledování TV
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Pravidla užívání PC,tabletu, mobilu
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Jak je patrné z grafů i tabulek v příloze č. 3, striktních zákazů sledování 

TV je minimum (1,6 %, tj. 1 chlapec), stejně tak užívání PC, tabletu 

a mobilu k zábavě (3,2 %, tj. 1 chlapec a 1 dívka).

Tato skutečnost ukazuje na to, že respondenti nepocházejí z prostředí 

autoritářské výchovy. Ale zároveň téměř polovina dětí volila odpověď 

„b) rodiče dovolí“ (45,2 % respondentů na otázku sledování televize; 32,3 % 
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respondentů na otázku zábavy na počítači, tabletu, mobilu) a „d) na omezenou 

dobu“ (29,0 % respondentů na otázku sledování televize; 40,3 % respondentů 

na otázku zábavy na počítači, tabletu, mobilu). Tyto výsledky ukazují na silný 

vliv rodičů ve výchově a omezení potenciálně nevhodných činností 

v přílišné míře Rodiče více rozhodují o tom, jaké pořady v televizi děti mohou 

sledovat než jakým druhem konkrétní zábavy na počítači, tabletu a mobilu děti 

mohou trávit čas. Může to souviset s tím, že televize je rodičům dostupnější 

než jiné technologie, o kterých nemusí mít tak velký přehled. Kontrolu nad 

nimi tak uplatňují omezením doby více než u sledování televize. Dívky svolení 

rodičů u výběru pořadů v televizi uváděly o 30,3 % více než chlapci. Může to 

opět souviset s jejich větší sociální vnímavostí a podřídivostí, mohou si jen 

více uvědomovat rodičovskou pravomoc než chlapci. Zdá se, že dívkám je 

poskytnuto mnohem více důvěry v rozhodnutí, jaký druh zábavy na počítači, 

tabletu, mobilu mohou užívat. Odpověď „e) smím si to rozhodnout sám“ volilo 

20,5 % dívek a pouze 8,7 % chlapců. Pro dívky užívání moderních technologií 

k zábavě není ve většině případů tak lákavé jako pro chlapce. 

Ze své praxe vím, že často rodiče užívání zábavy tohoto druhu 

podmiňují splněním školních povinností či cvičením na nástroj. Tento druh 

zábavy je tak odměnou za splněné úkoly. 
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Otázka č. 24: Náhled dítěte na výsledek kázně při cvičení na 

nástroj

24) Když sportovci dobře trénují, tak vyhrávají, mají výkony. Jak se pozná na 

umělci, že cvičí na nástroj? (volné odpovědi, které byly následně 

kategorizovány dle druhu)

a) kvalita hry technická a interpretační180 b) volní projevy181

c) dopad cvičení na jiné aspekty života hudebníka182 d) ohodnocení, 

úspěch183 e) nevím

Výsledky ukazují na to, že většina žáků mají velmi dobrou představu 

o tom, jak se projevuje píle (a sebekázeň obecně) při hře na nástroj. Jejich 

odpovědi jsou adekvátní jejich věku, ale často jsou i velmi zralé. Žáci 

nejčastěji uváděli kvalitu hry týkající se technické a interpretační roviny

(69,6 % ch., 61,5 % d., 64,5 % c.). Menšinově si všímali volních projevů 

(vytrvalosti, snahy), dopadu na jiné aspekty života hudebníka a sociální 

odměny (ohodnocení úspěšnosti). Odpověď „nevím“ uvádělo 10,3 % dívek, 

chlapci tuto odpověď neuváděli. Může být ale pravděpodobně obsažena 

v nevyplněných odpovědích, kterých bylo u 21,7 % chlapců a 5,1 % dívek.

Většinová představa o výsledcích pilného hráče na hudební nástroj 

vychází z požadavků, které jim předkládají jejich učitelé a také i 

                                               
180 Chlapci: „Hraje bez chyb.“; „Hraje dobře.“; „Umí prstoklad a techniku.“
Dívky: „Hraje dobře.“; „Hraje krásně.“; „Hraje, plynule.“; „Umí hudbu prožít tak, že mu dobře 
běhají prsty.“ „Hrají s jistotou a klidem.“
181 Dívky: „Snaží se.“; „Hodně a dlouho cvičí.“; „Je vidět, že na nástroj hodně a dlouho 
trénuje.“
182 Chlapci: „Obvykle mají něco s rukama. Kytaristi mozoly.“
Dívky: „V notách se orientuje.“; „Umějí a skládají skladby.“; „Znají dobře hudbu.“
183 Chlapci: „Jsou úspěšní.“; „Lidi je dávají na youtube.“
Dívky: „Pochválí je paní učitelka.“
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ze sociálních zkušeností, získaných na koncertech, přehlídkách, soutěžích, 

založených na pozorování. Dalším zdrojem může být zkušenost, kterou sami 

žáci již mohou mít.

 Náhled dítěte na výsledek kázně při cvičení na 

nástroj

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%

a) kvalita

hry

b) vůle c) jiné

aspekty

d) úspěch e) nevím nevyplň.

Chlapci % Dívky  % Ch + D %

Otázka č. 25: Vzory dítěte 

25) Sportovci mají své vzory (Jágr, Čech apod.) Máš taky svůj vzor v nějakém 

hudebníkovi?

a) ano – koho………..... b) ne

(polootevřené odpovědi, které byly následně kategorizovány dle druhu)

a1) rodiče a2) učitelé a3) sourozenci a4) skladatelé184

a5) interpreti klasické hudby185 a6) interpreti populární hudby186

                                               
184 Chlapci: Beethoven, Mozart, Suk, Uhlíř
Dívky: Beethoven, Mozart, Smetana
185 Chlapci: Pinchas Zuckerman, Itzhak Perlman
Dívky: Matyáš Novák, Tomáš Jamník, Svěcený
186 Chlapci: Kryštof, Xindl X, AC DC, Motorhead, Queen, Svěrák
Dívky: Richard Krajčo, Karel Gott, Tomáš Klus, Adele, Michal David, Kristýna, Semio Rossi, 
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Pozn.: Graf k ot. č.25 je umístěn u ot. č.9 z dotazníku pro učitele (5.8.2).

Nejčastější odpovědí byla „b) ne“ (65,2 % ch., 61,5 % d., 62,9 % c.). 

Respondenti ve věku 9-11 let nejsou ještě v hlavním období vzorů, pubertě. 

Nicméně to neznamená, že žádné vzory nemají a také že pro ně vzory nejsou 

důležité. Protože jedním ze způsobů, jak dosahujeme stále lepších a lepších 

výsledků v jakékoliv činnosti, je nápodoba, učení se zkušeností s druhým 

člověkem. Napodobujeme jedince ve svém okolí od útlého dětství a nejvíce na 

nevědomé rovině. 

Druhou nejčastěji uváděnou odpovědí byla „a6) interpreti populární 

hudby“ (26,1 % ch., 23,1 % d., 24,2 % c.). Zde je patrný vliv médií a tzv. 

masové kultury, která vede širší veřejnost k přejímání vzorů jen na základě 

jejich popularity a reklamy. Na třetím místě děti uváděly skladatele klasické 

hudby , a to v 17,7 % (17,4 % ch.,17,9 % d.). Čtvrté místo zaujímají učitelé 

dětí -12,9 % (13,0 % ch., 12,8 % d.). Je to jediná skupina vzorů, která je 

tvořena lidmi z žákovy blízkosti. Jedná se o osoby, se kterými mají žáci 

skutečný a blízký vztah, tedy z hlediska intenzity dopadu se jedná o skupinu 

velkého významu.

                                                                                                                           
Svěrák
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5.8.2 Zpracování dotazníků pro učitele

Otázka č. 1: Pohlaví respondentů

1) Jste: a) muž b) žena

Počet mužů (m.): 18 ( Mladá Boleslav: 10, Praha: 8)

Počet žen (ž.): 22 (Mladá Boleslav: 14, Praha: 8)

Celkem respondentů (c.): 40 (Mladá Boleslav: 24, Praha: 16)

Otázka č. 2: Věk respondentů

2) Váš věk

a) do 21 let b) 22-30 c) 31-45 d) 46-60 e) 61 a více let

Ve věkovém rozložení je patrné nízké zastoupení mladých ročníků 

a ročníků v nejproduktivnějším věku (do 21 let 0%, v kategorii 22-30 let: 

11,1 % mužů a 9,1 % žen). Naopak je vysoké zastoupení učitelů 

v předdůchodovém a důchodovém věku. Tyto výsledky mohou prozrazovat 

něco o společenské prestiži učitelského povolání a s ním souvisejícím nízkým 

finančním ohodnocením. Mezi výkonnými umělci existuje také v nižším věku 

snaha se hráčsky uplatnit v nejrůznějších hudebních tělesech. Někteří i přesto 

volí možnost věnovat se pedagogické profesi pro její specifičnost. K té pak 

vnitřně více inklinují než k profesi profesionálního výkonného umělce. 

Jde například o radost z práce s dětmi, předávání zkušeností, práce na rozvoji 

další hudební generace. Je pravděpodobné, že tuto přednost učitelské profesi 

volí častěji ženy než muži. Ženy v nejproduktivnějším věku jsou v našem 

vzorku dotazníkového šetření zastoupeny v 36,4 %, muži pouze v 16,7 %.
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Otázka č. 3: Délka praxe

3) Jak dlouho učíte hře na nástroj?

a) 1-5 let b) 6-15 c) 16-25 d) 26 a více let

Výsledky zpracování otázky č. 3 ukazují, že nejčetněji zastoupené 

kategorie jsou „16-25 let“ a „26 a více let“. V kategorii „16-25“ převažují 

ženy (40,9 %) nad muži (27,8 %). Kategorie „26 a více let“ je v zastoupení 

pohlaví téměř vyrovnaná (38,9 % muži; 36,4 % ženy). U délky učitelské praxe 

nad 16 let se předpokládá velká pedagogická zkušenost, zároveň zkušenost 

umělecká a lidská. Z tohoto úhlu pohledu můžeme výše uvedené výsledky 

považovat za přínosné pro výzkumné šetření. Na straně druhé při dlouhodobě 

vykonávané učitelské profesi hrozí riziko syndromu vyhoření.
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Délka praxe učitelů
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Otázka č. 4: Začátek hry na nástroj

4) V kolika letech jste se začal/-a učit hře na nástroj (jakýkoliv)………………..

U této otázky se vyskytuje vysoké procento nevyplněných odpovědí

(30 %). Souvisí to s tím, že dotazovaní chybně zaměnili věk, kdy se začali učit 

hře na nástroj za věk, ve kterém začali učit hře na nástroj. Tyto chybné 

odpovědi jsem označila termínem „nevyplněné.“ Jako začátek hry na nástroj 

uváděli respondenti v relevantních odpovědí nejčastěji věk 7 a 8 let (15,0 % 

a 12,5 %). Dotazovaní učitelé však uváděli širokou škálu svých hudebních 

začátků, tj. 4-15 let. Mezi respondenty jsou takoví, kteří hru na hudební 

nástroj navštěvovali v tzv. městské hudební škole nebo v jiné kulturní instituci, 

u soukromých učitelů, někteří mohli začínat se hrou jako samouci. V době 

jejich dětství ZUŠ v dnešní podobě ještě neexistovala.
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Obecně se traduje, že se hrou na nástroj je vhodné začít co nejdříve. 

V současné době se v ZUŠ s výukou v instrumentálním oddělení začíná 

zpravidla v 7 letech. 19,5 % našich respondentů začalo s touto činností dříve. 

Poukazuje to na velkou podporu jejich rodičů, která může ve velké míře 

ovlivnit to, že respondenti jsou profesionálními hudebníky. U respondentů, 

kteří se začali učit hře na nástroj v období dospívání, byla nutně přítomna 

vysoká motivace ke hře a talent. U všech skupin dotazovaných musela mít 

nutně svoje místo kázeň a sebekázeň. 

Otázka č. 5: Počet dní výuky v ZUŠ

5) Kolik dnů v týdnu učíte?…………….

a) 1 den b) 2 dny c) 3 dny d) 4 dny e) 5 dní

Nejčastěji učí učitelé v 5 dnech (44,4 % m., 59,1 % ž., 52,5 % c.). 

Vysoké procento (27,8 %) mužů učí pouze 2 dny v týdnu. Zřejmě mají 
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pedagogickou činnost jako doplnění jiné činnosti (viz ot. č. 6). U žen se tento 

fakt nevyskytuje (9,1 %). 

Počet dnů výuky v ZUŠ
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Otázka č. 6: Další hudební uplatnění

6) Kromě pedagogické práce provozujete hudbu také v oblasti (podtrhněte 

nebo doplňte): 

a) profesionální: sólově, v orchestru, v hudebním seskupení, sbor, někde jinde 

(např. korepetice atd.), kde:… b) zájmové: sólově, v orchestru, 

v hudebním seskupení, sbor, někde jinde, kde:…. c) kompoziční či 

aranžérská činnost d) nahrávací zvukařská, editorská, hudebně

publicistická činnost, hudeb. režie e) jiné hudební činnosti

f) neprovozuji
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Další hudební uplatnění
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Učitelé ZUŠ jsou kvalitní hudebníci. Kromě pedagogické činnosti 

provozuje polovina z nich hudbu také profesionálně (55,6 % m., 45,5 % ž.). 

Jedná se o sólovou, komorní i orchestrální hru. Třetina respondentů (33,3 % 

m., 31,8 % ž.) provozují hudbu zájmově. Kompoziční a aranžérské činnosti 

a činnosti zvukařské, publicistické apod. jsou výhradní doménou mužů, ženy 

se jí věnují zcela minimálně (4,5 %). Kategorie „e) jiné“ hudební činnosti 

uvádí více než čtvrtina žen, ale vůbec se nevyskytují u mužů. 

Z výsledků otázky vidíme, že učitelé se věnují hudbě v širších 

souvislostech. Je patrné, že hudba není pro ně jen výkon jedné profese, ale 

také zájmová činnost. V souvislosti s tématem mé práce jde o pozitivní dopad 

výchovného působení v jejich dětství a v uplatnění jejich motivace 

a sebekázně. Také je zde patrné vyjádření preferovaných hodnot v životě 

respondentů a jejich předávání dál. Nejde zde o hodnoty materiální, ale 

o hodnoty v duchu Franklova pojetí – tvůrčí, zážitkové, postojové. 
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Otázka č. 7: Volba nástroje

7) Nástroj, na který hrajete

a) jste si především zvolil/-a sám/sama b) Vám vybrali rodiče

c) Vám vybral p. učitel/-ka d) Vám vybral někdo jiný – kdo? …….

Volba nástroje (učitelé)
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Odpověď, že nástroj, na který respondent hraje, si vybral sám volilo 

65,0 % respondentů, (54,5 % m., 77,8 % ž.). Na druhém místě je nejčastěji 

uváděná odpověď, že nástroj vybrali rodiče (22,2 % m.; 40,9 % ž., 32,5 % c.). 

V malém procentuálním zastoupení se vyskytovala odpověď, že nástroj vybral 

učitel (učitelka) -7,5 % respondentů. Podobná struktura odpovědí je patrná 

také v dotazníku žáka u ot. č. 5, kterou vidíme v grafu na následující straně.
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Volba nástroje - žáci
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Vlastní rozhodnutí pro konkrétní činnost má vždy jedinečnou 

hodnotu. Rozhoduje-li se člověk sám za sebe, má zpravidla k vykonávání této 

činnosti velkou motivaci. Ta může mít nemalý pozitivní dopad v kritických 

okamžicích, kdy se v dané činnosti objevují překážky. Ale ani výběr nástroje 

rodičem nemusí znamenat, že se jedinec v obdobích krizí rozhodne se hrou na 

nástroj přestat. V tomto případě mu právě podpora rodičů, zázemí může 

pomoci krize překonat. Mezi našimi respondenty tomu tak pravděpodobně 

bylo, protože svoji zálibu tito, dnes již učitelé, učinili svojí profesí. 

Otázka č. 8: Hudební zázemí

8) Hrál ve Vašem dětství na nějaký hudební nástroj někdo

a) z Vaší rodiny: ano – ne  Pokud ano, kdo? ......................

(polootevřené odpovědi, které byly následně kategorizovány dle druhu)

a1) rodiče a2) sourozenci a3) prarodiče a4) širší rodina

b) z Vašich vrstevníků: ano – ne c) nikdo z rodiny ani z vrstevníků
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Z výsledků zpracování otázky č. 8 je patrné, že respondenti pochází 

z prostředí, kde je velmi silné hudební zázemí. Hru na nástroj u rodičů

uvádělo 72,5 dotazovaných (66,7 % m., 77,3 % ž.). Sourozenci respondentů 

hráli na nástroj ve 22,5 %. (Ženy volily tuto odpověď častěji: 38,9 %). 

Prarodiče pedagogů s jejich širší rodinou hráli na hudební nástroj ve 22,5 %. 

Vrstevníky hrající na nástroj uváděli v 52,5 %. Nikdo z rodiny ani

z vrstevníků byl uveden pouze v 5,0 %. 

Hudební zázemí v dětství učitelů
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Pro srovnání uvádím na následující straně graf z dotazníku pro žáka, 

kde je patrné také velké zastoupení rodiny v souvislosti se hrou na nástroj. 

Žáci však uváděli více vrstevníky – kamarády - (64,5 %) než učitelé (52,5 %).

Učitelé uváděli více rodiče hrající na nástroj (62,5 %) než žáci (42,5 %).
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Hudební zázemí  žáků
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V těchto výsledcích můžeme spatřovat důvod, proč tito dotazovaní začali 

hrát nástroj a proč si tuto činnost zvolili jako svoji profesi. Dochází zde 

k přejímání hodnotového systému a norem okolního prostředí (rodiny 

a vrstevnických skupin), uplatňuje se nápodoba, identifikace, pozorování, jak 

jsem již psala u ot. č. 8 k dotazníku žáka. Vliv rodiny musíme přičíst částečně 

také genetickým faktorům, stylu výchovy, rodinným zvyklostem a stylu 

trávení volného času. Často se v hudebních rodinách společně hraje při 

nejrůznějších příležitostech (Vánoce, rodinné muzicírování), zahrnout 

do rodinných vlivů můžeme společnou návštěvu koncertů, poslech hudby.
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Otázka č. 9: Vzory

9) Měl jste v dětství svůj vzor v nějakém hudebníkovi?

a) ano – koho……

(polootevřené odpovědi, které byly následně kategorizovány dle druhu)

a1) rodiče a2) učitelé a3) sourozenci a4) skladatelé187

a5) interpreti klasické hudby188 a6) interpreti popu, jazzu189 b) ne

Učitelé nejčastěji volili odpověď „ne“ a to ve 32,5 % (50,0 % m., 

18,2 % ž.). Na druhém místě z hlediska četnosti je odpověď z kategorie 

„a6) interpreti popu, jazzu“ , respondenti ji uváděli ve 22,5 % (38,9 % m., 

9,1 % ž.). Třetí místo náleží kategorii „a5) interpreti klasické hudby“ –

12,5 % respondentů ( 0 % m., 22,7 % ž.). Učitelé současných učitelů jsou 

uváděni jako jejich vzory v 10 % (0 % mužů a 18,2 % žen). Rodiče byli 

uváděni jako vzory jen v 7,5 % respondentů (5,6 % mužů a 9,1 % žen). 

Hudební skladatelé byli uváděni v 5,0 % (5,6 % mužů a 4,5 % žen). A pouze 

ve 2,5 % odpovědí všech respondentů se vyskytovala odpověď z kategorie 

„a3) sourozenci“. Nevyplněných odpovědí se vyskytovalo v 7,5 % dotazníků. 

Velký výskyt vzorů v oblasti populární hudby a jazzu signalizuje 

skutečnost, že žáci věnující se hře na hudební nástroj v prostředí klasické 

hudby se přesto orientují zájmově na hudbu populární nebo jazzovou. Tento 

fakt znovu potvrzuje vliv masové kultury a většinové společnosti na vkus 

a preferované hodnoty. 

                                               
187 Ženy: J. S. Bach, Muži: F. Chopin
188 Ženy: Svjatoslav Richter, Natálie Gutmanová, Václav Hudeček, Josef Suk
189 Muži: Jiří Stivín, Michala Petri, Rudolf Rokl, Vladimír Figar, Ivo Preis, Ferdinand Havlík
Ženy: Karel Gott, , Suzi Quatro, slavní interpreti
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Hudební vzory - učitelé
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Hudební vzory žáků
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Pořadí četnosti odpovědí koresponduje s dotazníkem žáků, kteří na 

otázku č. 25, zjišťující, zda měly děti nějaké hudební vzory a jaké, odpovídaly 

nejčetněji negativně a na druhém místě uváděly také vzory z oblasti 

populární hudby. (Viz graf na předcházející straně). 

Otázka č. 10: Kázeň z pohledu učitelů

10) Co je to z Vašeho hlediska kázeň?

(volné odpovědi, které byly následně kategorizovány dle druhu)

a) dodržování pravidel190 b) poslušnost191 c) respekt vůči autoritě192

d) slušné chování193 e) dílčí projevy žádoucího chování194

f) projevy nežádoucího chování g) sebekázeň195 h) dodržování 

morálních kritérií196

Dotazovaní učitelé na otázku, co je kázeň, nejčastěji odpovídali, že 

se jedná o dodržování pravidel (32,5 %). Za zdůraznění stojí, že druhá 

nejčastěji uváděná odpověď, byla z kategorie „g) sebekázeň“. To je velmi 

zajímavý fakt ve srovnání s dětskými respondenty, kteří odpovědi z této 

kategorie neměly žádné. Bylo již uvedeno, že děti si spojení kázně se 

sebekázní málokdy ve věku 9-11 dokáží již uvědomit a velmi často na otázku 

                                               
190 Muži: „Vědomé dodržování všeobecně uznávaných norem.“; „Dodržování pravidel.“; 
„Dodržování školního řádu.“
191 Ženy: „Uposlechnutí rad učitele.“
192 Ženy: „Pokora k učiteli.“
193 Muži: Dobré chování při vyučování.“ Ženy: „Ohleduplnost.“
194 Muži: „Včasná docházka do hodin.“ Ženy: „Naslouchání.“
195 Muži: „Přimět sám sebe pravidelně a smysluplně cvičit.“; „Ovládnutí lenosti a jiných 
negativních rysů osobnosti.“; „Vůle.; „Koncentrace.“; Ženy: „Snažit se pracovat doma dle 
rady.“ ; „Schopnost soustředit se na daný úkol.“; „Dělat, co se mi nechce.“
196  Ženy: „Morálka.“; „Ohleduplnost.“; „Postoj úcty k druhému, k okolí.“
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kázně odpovídají uvedením chování, které je od nich očekáváno nebo se jim 

vštěpuje. Dospělí již kázeň dokáží vnímat v souvislosti se sebou samými, tedy 

se zvnitřněním norem, které slouží k sebeřízení jejich osobnosti, 

se zodpovědností za svůj osud. Také ale zřejmě očekávají sebekázeň u dětí, ale 

to je u dětí této věkové kategorie vzácné. Třetí nejčastěji uváděnou odpovědí 

byla „c) respekt vůči autoritám“. Uvedlo ji 22,7 % dotázaných. Respekt vůči 

autoritám je základním předpokladem pro efektivní učení a také pro 

přejímání životních hodnot. Člověk bez tohoto aspektu života (respektování 

autorit) se stává nezdravě zaměřeným na sebe samého a neschopným 

seberozvoje, protože nerespektuje-li autoritu, stává se imunním vůči zpětné 

vazbě, která je nezbytná pro jakýkoliv osobní růst.
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Pro srovnání uvádím graf, jak na stejnou otázku odpovídali žáci:

Kázeň z pohledu žáků 
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Otázka č. 11: Typy nekázně v individuální výuce ZUŠ

11) Na jaké typy nekázně žáků při hře na nástroj nejvíce narážíte?

(volné odpovědi, které byly následně kategorizovány dle druhu)

a) žádné b) nedostatečná příprava c) nedostatek sebekázně197

d) nerespektování autority 198 e) nepozornost, nesoustředěnost

f) nevhodné chování199 g) nedodržování řádu200

                                               
197 „Nedůslednost. „ Nedisciplinovanost.“  „Netrpělivost.“ Pohodlnost, lenost“ „Povrchnost 
v přístupu.“ „Nedostatek píle.“ Nechuť hrát stupnice a etudy.“ , „Výmluvy, nedodržování 
slibů.“ „Rozmazlenost.“; „Nevytrvalost.“; „Neschopnost dotáhnout věci do detailu.“
198 „Malá pokora.“
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Učitelé nejčastěji uváděli nedostatek sebekázně jako projev nekázně, 

se kterým se při výuce nejvíce setkávají (27,8 % m., 59,0 %ž., 45,0 % c). 

K tomuto výsledku bychom ale měli ještě připočítat druhou nejčastěji 

uváděnou odpověď „b) nedostatečná domácí příprava“, která je určitou 

podkategorií nedostatečné sebekázně. Byla uváděna v 42,5 % dotazovaných. 

(Volili ji s převahou muži - v 50 % nad ženami - 36,4 %). Třetí nejvíce 

uváděnou odpovědí byla z kategorie „e) nepozornost, nesoustředěnost“. I tu 

bychom mohli do určité míry vnímat jako jednu z podkategorií nedostatku 

sebekázně. V určitém ohledu bychom měli pravdu. Schopnost se soustředit 

patří mezi volní vlastnosti, které je možné rozvíjet a posilovat. Je to žádoucí 

vlastnost žáků, která je podmínkou efektivní výuky. Na druhé straně otázka 

soustředěnosti je téma, které bychom měli nahlížet v širší perspektivě. Musíme 

totiž vědět, že dítě jako takové má svoje limity v oblasti pozornosti. Čím 

mladší dítě, tím kratší dobu se dokáže soustředit. Potřebuje změnu v činnosti, 

práci prostřídat s odpočinkem či hrou. K učení také potřebuje dobré podmínky 

jako je dostatek vzduchu, prostoru. Nechci také opomenout problematiku dětí 

s tzv. ADHD syndromem, jejichž nedostatek pozornosti má neurofyziologickou 

příčinu a není možné ho nahlížet pouhou absencí sebekázně či špatnou 

výchovou v rodině. Koncentrace žáka by byla tématem další samostatné práce. 

V každém případě je zřejmé, že v dnešním světě médií je obecně lidská 

schopnost soustředění ohrožena. Přesycenost zrakovými a sluchovými vjemy, 

informacemi, reklamou je značná a bezesporu nás ovlivňuje.

Někteří učitelé také uváděli, že v ZUŠ se s projevy nedostatku kázně 

nesetkávají (11,1 % m., 9,1 % ž., 10,0 % c.). Jedna respondentka 

odůvodňovala odpověď tím, že ZUŠ je v určitém slova smyslu výběrovou

institucí. 

                                                                                                                           
199 „Drzost.“, „Vstupování do řeči.“; „Žák hraje na nástroj, když mu něco vysvětluji.“
200 „Pozdní příchod.“, „Zapomnětlivost.“
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Volba odpovědí z kategorie nedostatku sebekázně je velmi významná. 

Dokazuje, že učitelé sebekázeň žáků očekávají, což potvrzuje její 

nezastupitelné místo v procesu učení. V činnosti, jako je hra na nástroj 

sehrává sebekázeň dominantní úlohu, protože je to činnost, která je vázána na 

pravidelnost, důslednost, vytrvalost, tedy kromě přirozeného talentu na 

většinu volních vlastností, které nám přicházejí na mysl. 

 Typy nekázně v individuální výuce ZUŠ

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

a)
 ž

ád
né

b)
 n

ed
os

ta
te

čn
á 

př
íp

ra
va

c)
 n

ed
os

ta
te

k 
se

be
ká

zn
ě

d)
 n

er
es

pe
kt
ov

án
í a

ut
or

ity

e)
 n

ep
oz

or
no

st
, n

es
ou

sř
ed

ěn
os

t

f) 
ne

vh
od

né
 c
ho

vá
ní

g)
 n

ed
od

rž
ov

án
í ř

ád
u

ne
vy

pl
ně

no

Muži  % Ženy  % M+Ž %



128

Otázka č. 12: Co nejvíce vadí učiteli 

12) Které z těchto projevů Vám nejvíce vadí?

(volné odpovědi, které byly následně kategorizovány dle druhu)

a) žádné b) nedostatečná příprava c) nedostatek sebekázně

d) nerespektování autority, neposlušnost e) nepozornost, nesoustředěnost

f) nevhodné chování g) nedodržování řádu 

Co nejvíce vadí učiteli 
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Více než čtvrtina dotazovaných na tuto otázku neodpověděla

(27,8 % m., 27,3 % ž., 27,5 % c.). Jednou z možných interpretací může být 

nízká snaha či malá odvaha k vlastní pedagogické reflexi.
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Učitelé uváděli, že z projevů nekázně jim nejvíce vadí nedostatečná 

domácí příprava (38,9 % m., 22,7 % ž., 30,0 % c.). Na druhém místě

nedostatek sebekázně (16,7 % m., 31,8 % ž., 25,0 % c.). Třetí nejčastěji 

uváděnou odpovědí byla „e) nepozornost, nesoustředěnost“ (16,7 % m., 

18,2 % ž., 17,5 % c.). Pokud se nejedná o neurofyziologický handicap žáka, 

můžeme tuto kategorii spolu s kategorií „b) nedostatečná domácí příprava“ 

zahrnout do kategorie „c) nedostatek sebekázně“. Sečteme-li výsledky 

z kategorií „b)“, „c)“ , „e)“, dostaneme hodnotu 72,5 % všech respondentů

(72,3 % m., 72,7 % ž.). Znovu se potvrzuje, že učitelé od žáků sebekázeň 

vyžadují. Je základním pilířem žákova úspěchu při hře na nástroj. Důvodem, 

proč její nedostatek učitelům nejvíce vadí, je pravděpodobně skutečnost, že 

jejich vynaložené úsilí v pedagogickém procesu se nesetkává s žádoucí 

efektivitou. Přáním každého učitele je vidět dobré výsledky své práce. Ty se 

však bez dostatečně vynaloženého volního úsilí žáků nemohou plně dostavit.

Otázka č. 13: Uplatňované metody zajištění kázně

13) Které metody zajišťování kázně jste se pokusil/-a uplatnit?

(volné odpovědi, které byly následně kategorizovány dle druhu)

a) domluva a vysvětlení b) pozitivní motivace ke hře201 c) vlastní příklad, 

ukázka hry202 d) negativní motivace203 e) sdílení zodpovědnosti s rodiči204

f) sebehodnotící strategie žáka205 g) změna průběhu výuky206 h) jiné207

                                               
201 „Trpělivý přístup.“ „Lehce podplácet odměnou.“ „ V krajním případě sladkosti 
(zafungovalo na 300%), ale to bych musela přivézt kamion oplatek.“
202 „Uplatnění správného metodického postupu.“ „Pozorování jiného žáka na hodině.“
203 „Pokárání žáka.“ „Horší známka. „Nechat pozorovat při hře neukázněného žáka
204 „Komunikace s rodiči.“ „Cvičební deník vedený rodiči.“
205 „Cvičební deník.“ „Vlastní sebehodnocení.“
206 „Změna činnosti.“ „Nechám dítě a sebe vydechnout.“
207 „Důslednost.“ „Pomoc kolegů.“ „Přihlášení žáka do soutěže nebo na koncert.“
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Metody uplatňované učiteli k zajištění kázně
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Dotazovaní učitelé nejčastěji uváděli odpověď „a) domluva 

a vysvětlení“ a to v 45,0 %, ale s velkým rozdílem mezi muži (27,8 %) 

a ženami (59,0 %). Druhou nejčastěji uváděnou odpovědí byla z kategorie 

„b) pozitivní motivace“, kterou uveřejnilo 35,0% všech dotazovaných, opět 

s větším rozdílem mezi muži (27,8 %) a ženami (40,9 %). Poukazuje to na 

možnou skutečnost, že se ženy nejdříve snaží uplatnit netrestající strategie, 

spíše určitý mateřský přístup, kde domluva je prvním stupněm k uplatňování 

kázně a pozitivní motivace žáka strategií žen, jak se vyhýbat konfliktům, které 

z pravidla vlivem větší sociální citlivosti nevyhledávají. 

Kategorii „c) vlastní příklad, ukázka hry“ volilo 27,8 % mužů, žen 

však pouze 4,5 % (tj. 1 respondentka). Jsem přesvědčena, že to neznamená, že 

by ženy ve výuce neuplatňovaly ukázku své hry nebo vlastní příklad. Ze své 

praxe vím, že tomu tak rozhodně není. Ženy pravděpodobně nevnímají tak 

významnou úlohu této praxe jako muži, kteří jsou zaměřeni spíše prakticky. 

Ženy vidí dominantní úlohu v moci slova a vlídného, pozitivního přístupu.
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Naopak téměř vyrovnané procentuální zastoupení je patrné 

v odpovědi „d) negativní motivace“ (16,7 % m. a 18,2 % ž.), celkově ji 

uvádělo 17,5 % respondentů. Stejné procentuální zastoupení vidíme v odpovědi 

„e) sdílení s rodiči“ (17,5 %), avšak u mužů byla tato odpověď daleko častější

(22,2 %) než u žen (13,6 %). Velký rozdíl je patrný také u kategorie 

„f) sebehodnocení žáka“. Muži ji neuvedli vůbec, ženy v 18,2 %. Stejné 

procentuální zastoupení a rozložení je v kategorii „h) jiné“. 

Z uvedených výsledků můžeme usoudit, že ženy jsou více tvořivé, 

strategičtější v přístupu k žákům, muži více striktní, přímější. Ženy jsou 

zaměřené více na způsob, jak problém s nekázní řešit, muži na samotné 

řešení problému. Proto ženy zřejmě uvádějí větší počet kázeňských strategií 

než muži. 

Otázka č. 14: Nejvíce osvědčené metody

14) Které z těchto metod se Vám nejvíce osvědčily?

(volné odpovědi, které byly následně kategorizovány dle druhu)

- kategorie viz. ot. č. 13

V odpovědích převažuje kategorie „a) domluva a vysvětlení“

zastoupená v 40,0 % všech dotazovaných. O 5 % méně byla zastoupena 

kategorie „b) pozitivní motivace“ (35 %). Obě kategorie výrazně volily ženy.

Domluvu a vysvětlení 59,0 %; pozitivní motivaci 40,9 %. Muži uváděli 

domluvu a vysvětlení jen v 16,7 % a pozitivní motivaci ve 20,8 %. Tyto velké 

rozdíly se vyskytly také u kategorie „c) vlastní příklad“, kterou ženy neuváděly 

vůbec a muži ve 22,2 %. Znovu se setkáváme s potřebou názornosti u mužů 

uplatňované ve výuce. Shodné hodnoty jsou patrny u kategorie „d) negativní 
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motivace“ a „e) sdílení zodpovědnosti s rodiči“, které uvádělo 17,5 % 

dotazovaných učitelů a zcela shodně reagovali muži (16,7 %) a ženy (18,2 %). 

Zajímavá je ještě volba kategorie „f) sebehodnocení žáka“, kterou vůbec 

neuvedli muži a ženy ji uváděly v 18,2 %. Muži tuto odpověď neuváděli ani 

ve výčtu uplatňovaných kázeňských metod u ot. č. 13.

Nejosvědčenější metody zajištění kázně
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Čtvrtina respondentů odpověď nevyplnila (38,9 % m. a 13,6 % ž.) 

U dotazovaných učitelů, kteří na otázku odpověděli, převažují jednoznačně 

vlídné, netrestající strategie zachování kázně. Konkrétně se jedná o výchovu 

vysvětlením a výchovu vzorem. Učitelé je shledávají v pedagogickém procesu 

jako nejvíce efektivní. Z pohledu žáka jsou nejlépe přijatelné, protože jsou 

emočně nejsnáze akceptovatelné a nejméně konfrontační.
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Otázka č. 15: Nejméně osvědčené metody

15) Které z těchto metod se Vám neosvědčily? A proč?

(volné odpovědi, které byly následně kategorizovány dle druhu)

- kategorie viz. ot. č. 13

Nejméně osvědčené metody zajištění kázně
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Největší procentuální zastoupení patří do kategorie „nevyplněno“, 

kterou tvoří 57,5 % všech respondentů (55,6 % m., 59,1 % ž.). Validita 

odpovědí otázky č. 15 je tedy sporná. Výsledky mají malou vypovídající 

hodnotu. Nejvíce uváděnou odpovědí je „b) pozitivní motivace“ (16,7 % m., 

22,7 % ž., 20,5 %). Druhou nejvíce uváděnou odpovědí je „a) domluva a 

vysvětlení“ (15,0 % všech dotazovaných, 27,3 % žen, 0% mužů). Z výsledků 

odpovědí na otázku č. 14 víme, že právě tyto dvě odpovědi uváděli respondenti 

naopak v souvislosti s nejvíce osvědčenými metodami uplatňování kázně. 

Tento zdánlivě paradoxní výsledek může znamenat, že mezi respondenty jsou
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zastánci těchto dvou metod jako nejvíce osvědčených a skupina na druhé straně 

jejich odpůrci. Důvod, proč se dané metody učitelům neosvědčily, učitelé 

neuvádějí. Na doplňující otázku v dotazníku„ A proč?“ odpovědělo 

zanedbatelné procento respondentů. Výsledek tedy není zpracován.

Je to již druhá otázka v dotazníku učitelů, kterou učitelé opomíjeli. 

Jádrové otázky dotazníku, které by byly pro šetření velmi přínosné, 

zůstaly nezodpovězeny. Důvodem může být to, že se respondentům nechce 

o tomto tématu přemýšlet nebo ho nemají pro sebe vnitřně zpracované. Nevědí 

tedy, jak odpovědět. Nebo se jim odpovědět nechce. To je pro téma mé práce 

velmi zajímavý poznatek. Můžeme říci, že v určitém smyslu je „kázeň“ téma, 

se kterým si sami učitelé v ZUŠ nevědí rady nebo pro ně není klíčové 

a neuvažují o něm.

Otázka č. 16: Reakce bývalého učitele na porušení kázně

16) Co udělal Váš/-e p. učitel/-ka, když jste porušil kázeň? Jak jste se přitom 

cítil? Jaký to mělo dopad na Vaše hraní na nástroj?

(volné odpovědi, které byly následně kategorizovány dle druhu-podle 

dotazníku žáka, ot. č. 19)

a1) řekl mi to a2) dal šanci k nápravě zvýšeným úsilím

a3)   napomenul mě, domluvil mi a4) vynadal mi a5) dal mi trest

a6) vyhodil mě b) převedl autoritu na rodiče c) uplatnil autoritu ještě 

jiným způsobem d) jiné e) nevím f) kázeň nebyl můj problém

Nejčetnější byla k této otázce odpověď „f) kázeň nebyl můj problém“.

Takto odpovídala téměř třetina respondentů (33,3 % m., 31,8 % ž., 32,5 % c.). 

Dále jsou četnosti kategorií odpovědí velmi nízké a odpovědi rozptýlené. 
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Kategorie „e) nevím“ je zastoupena 12,5 % respondentů. Kategorii 

„a3 ) napomenul mě“ a „a4) vynadal mi“ shodně uvedlo 10,0 % dotazovaných, 

ale s velkým rozdílem mezi pohlavími. Muži uvádí v 16,7 % napomenutí 

od učitele, ženy ve 4,5 %. Vynadání od učitele muži vůbec neuvádějí, zatímco 

ženy jej uvádějí v 18,2 %. Ženy zřejmě vnímají napomenutí daleko citlivěji 

než muži. Odpověď na ot. č. 16 však může být poznamenána velkým časovým 

odstupem od situace, kterou dotazovaní hodnotí. Učitelé se také mohou 

do určité míry idealizovat. Na druhé straně je možné, že mnozí z těch, kteří 

odpovídali, že kázeň nebyla jejich problémem, mohli být opravdu žáky 

bez kázeňských problémů, žáky, kteří byli dostatečně motivovanými pro hru 

na nástroj a v důsledku toho disciplinovaní ve smyslu kázně vnitřní. 

Na otázku „Jak jste se přitom cítil?“ odpovědělo zanedbatelné 

procento respondentů. 

Reakce bývalého učitele na porušení kázně
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Otázka č. 17: Postoj rodičů ke hře na nástroj

17) Jak vnímali Vaši rodiče, že hrajete na hudební nástroj?

a) Jako Vaši povinnost b) Jako Vaši zálibu c) Nepřáli si to

Postoj rodičů ke hře na nástroj
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Dotazovaní uvádí, že jejich rodiče vnímali hru na nástroj, které se 

věnovali, ve velké míře jako jejich zálibu. Tuto odpověď uvedlo 72,5 % všech 

dotazovaných s mírnou převahou mužů (77,8 %) nad ženami (68,2 % ). Rodiče 

37,5 % dotázaných tuto aktivitu vnímali jako povinnost. Daleko silnější je 

tento výsledek u žen - 45,5 %, u mužů jenom 27,8 %. Žádný z učitelů 

neodpověděl, že si rodiče jeho hru na nástroj nepřáli. 

Výsledky otázky č. 17 poukazují opět na velkou podporu 

talentovaných žáků v rodině. Je to s nejvyšší pravděpodobností klíč k jejich 

vlastnímu úspěchu i k rozhodnutí, že z původní záliby se stala profese. 
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Otázka č. 18: Radost při hře na nástroj

18) Z čeho jste měl/-a v dětství radost při hraní na nástroj? 

a) když mě p. učitel /-ka pochválil/-a b) když mě pochválili doma (rodiče, 

prarodiče, kdo jiný? ….…………………………………………………….)

c) když jsem měl/-a úspěch při veřejném vystupování d) když jsem se 

dobře umístil/-a v soutěži e) když jsem hrál/-a s někým dalším (v souboru,

orchestru, se spolužáky, s učitelem, rodiči – podtrhněte, případně 

dopište……………….) f) když se mi dařilo zahrát to hezky

g) když jsem dostal/-a odměnu za to, že jste zahrál hezky h) když jsem 

si mohl/-a hrát, co jsem si sám vybral/-a ch) z čeho dalšího ještě

Respondenti uváděli nejčastěji odpověď „c) úspěch při veřejném 

vystupování“, a to v 72,5 % (72,2 % m., 81,8 % ž.). Druhou nejčastější 

odpovědí byla „a) když mě p. učitel /-ka pochválil/-a“, kterou volilo 67,5 % 

dotazovaných. Ženy ji však uváděly častěji (77,3 %) než muži. (55,6 %). Třetí 

nejčastější odpovědí byla „f) když se mi dařilo zahrát to hezky“ – 62,5 % 

respondentů, mezi nimiž ženy odpovídaly tímto způsobem opět mnohem 

častěji (77,3 %) než muži (44,4 %). Zaměření žen na úspěch na veřejnosti, 

pochvalu od učitele a spokojenost s vlastním výkonem můžeme vidět už 

v dotazníku žáků (viz graf na následující straně). Ženy také více než muži 

preferovaly v učitelském dotazníku odpověď .„d) když jsem se dobře umístil/-a 

v soutěži“ (50,0 %, muži 38,9 %). Velké procentuální zastoupení je patrné také 

u odpovědi  „b) když mě pochválili doma“ -57,5 % všech respondentů. Velký 

rozdíl je však v této odpovědi mezi muži-38,9 % a ženami 72,7 %. Opět zde 

vidíme větší význam pochvaly pro dívky než pro chlapce v dětském věku.
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Pozitivní motivace při hře na nástroj - žáci
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Radost ze souhry s někým dalším (odpověď „ e)“) uváděli ženy a muži 

jen s nepatrným rozdílem (55,6 % m., 59,0 %ž., 57,5 % c.). V odpovědi na tuto 

otázku vidíme znovu motiv sociální vnímavosti žen a jejich potřebu 

sociálního souhlasu a uplatnění.

Otázka č. 19: Motivační strategie

19) Co na Vás v dětství více platilo při cvičení na nástroj?

a) Když Vás někdo pochválil za výkon b) Když Vás někdo pochválil za 

píli c) Když se někdo zlobil, že necvičíte d) Když se někdo zlobil, že 

nehrajete dobře e) Když jste si byl/-a vědom/-a trestu za to, že necvičíte

f) Když jste byl/-a sám nespokojen/-a se svým výkonem g) Když někdo 

hrál lépe, než Vy h)Něco dalšího:…….

Tato otázka zjišťuje, jakými prostředky disponovali učitelé a rodiče 

nynějších učitelů v jejich dětství, kdy sami museli cvičit na nástroj. 

Největší motivační dopad měla u současných učitelů pochvala za jejich 

výkon. Tuto možnost v dotazníku volilo 47,5 % (33,3 % m., a 59,0 % ž.). 

O 2,5 % méně byla zastoupena odpověď „g) Když někdo hrál lépe, než Vy“ 

(33,3 % m., 54,5 % ž., 45,0 % c). Nespokojenost se svým výkonem sehrávala 

podstatnou roli pro dostatečné cvičení na nástroj u 40,0 % všech dotazovaných 

(44,4 % mužů a 36,4 % žen). Za velmi významnou odpověď považuji také 

„c) Když se někdo zlobil, že necvičíte“, kterou volilo 40,9 % žen, ale 0% 

mužů. Vidíme zde znovu větší sociální vnímavost žen na verbální trestání. 

Přesně čtvrtina respondentů volila odpověď „b) Když Vás někdo pochválil za 

píli“ (22,2 % m., 27,3 % ž.). 
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Motivace při cvičení na nástroj v dětství - učitelé
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Ze všech výše uvedených výsledků je tedy patrné, že pochvala za to, jak 

žáci hrají, byla nejdůležitějším motivačním impulsem ke cvičení na nástroj. 

Respondenti pochvalu za výkon upřednostňují výrazněji před pochvalou za 

píli. (Usuzuji, že je tomu tak proto, že být pilný ještě neznamená podat dobrý 

výkon, který je cílem cvičení). Obecně pochvalu lze tedy považovat za velmi 

silný motivační impuls. Připomínám, že v dětském dotazníku na otázku: 

„Z čeho máš radost při hraní na nástroj?“ (ot. č. 11) volily žáci odpověď „když 

mě pochválí p. učitel/-ka“ v 53,2 % a „když mě pochválí doma“ ve 43,5 %. 

Učitelé na druhém místě uváděli srovnání se s lepšími hráči a snahu hrát jako 

oni, nebo lépe. Figuruje zde prvek soutěživosti, ale zároveň také potřeba mít 

vzor, ke kterému se připodobňujeme. Třetí místo z hlediska četnosti 

odpovědí-nespokojenost se svým výkonem, poukazuje na schopnost žáka 

reflektovat úroveň své hry a zároveň na vnitřní potřebu hrát dobře. 
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Zde znovu poukazuji na podobnost s odpověďmi dětí na ot. č. 11, ve které 

uváděly spokojenost se svým výkonem, jako zdrojem radosti při hře, 

v 56,5 %.

Odpovědi na otázku č. 19 odkazují nepřímo na proces utváření 

sebekázně. Pochvala, srovnání se s lepšími hráči, schopnost zhodnotit svoji 

úroveň hry a snaha hrát dobře, to všechno jsou faktory, které kromě dalších 

mají potenciál proces utváření sebekázně udržovat a rozvíjet. K tomu, aby 

učitelé žáky vedli k sebekázni, je možné využít těchto strategií. 

Otázka č. 20: Začátek vnitřní motivace

20) V kolika letech jste začal/-a cvičit z vlastní potřeby?

Začátek vnitřní motivace pro cvičení v dětství - 
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Vlastní motivace k vykonávání konkrétní činnosti je v souvislosti 

s utvářením procesu sebekázně velmi důležitá. Vnitřní zainteresovanost pro 

hru na nástroj, vědomí, že je to žákova preferovaná záliba, přímo ovlivňuje 

vytváření správných návyků, jak v technické oblasti hry, tak v oblasti 

denního cvičebního režimu. Motivace pro hru na nástroj může být různého 

druhu. V kap.4.1.1 zmiňuji, že motivace vychází z potřeb. Žák může cvičit na 

nástroj např. z důvodu potřeby uznání (pochvaly od rodičů, učitele, kamarádů), 

nebo z potřeby vyhnout se negativnímu ohodnocení (vynadání od autorit, 

špatné známce) a s tím souvisejícímu pocitu hanby, nebo z potřeby dosáhnout 

svého cíle (když žák cvičí, může se například dívat na televizi apod.). Dalším 

druhem je potřeba realizovat se ve své zálibě a snaha dosáhnout v ní 

nejlepších výsledků. Nemůžeme s jistotou říci, která z potřeb u dotazovaných 

učitelů převažovala. Jejich odpovědi zahrnují velké věkové rozpětí, tedy 

od 6 do 24 let. Jednotlivé věkové kategorie jsou zastoupeny ve velmi malých 

četnostech, nejvýše zastoupena je kategorie věku 13 let (16,7 % m.,

18,2 % ž., 17,5 % c.). Na druhém místě je věk 12 let (11,1 % m., 18,2 % ž., 

15,0 % c). Z hlediska četnosti stojí za zmínku ještě tři další kategorie: 10 let 

(významnější z hlediska zastoupení žen: 13,6 %), 14 let (významnější 

z hlediska zastoupení mužů: 16,7 %) a 15 let (11,1 % m., 9,1 % ž.). 

Z výsledků je patrné, že cvičení na nástroj z vlastní potřeby je velmi 

individuální záležitostí. Někteří z respondentů situují tuto skutečnost do 

raného dětského věku (6 let), někteří až do období adolescence (16, 18 let). 

Nejvíce však dotazovaní uváděli věk prepubertálního a pubertálního 

období jedince (10-15 let – 62,5 % respondentů) s kulminací ve 13 letech.

Tyto údaje ilustrují přechod dítěte z prekonvenčního období vývoje 

do konvenčního období, tak, jak to charakterizuje Kohlberg (viz kap. 4.2.2)
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Otázka č. 21: Krize ve hře na nástroj

21) Měl/-a jste někdy krizi ve hře na nástroj?

a) ano  ...Co Vám ji pomohlo překonat? b) ne

(polootevřené odpovědi, které byly následně kategorizovány dle druhu)

a1) čas a2) cvičení a3) odpočinek a4) vliv jiných lidí208,

a5) aktivace volních vlastností209 a6) změna210 a7) nic
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V podtextu této otázky byla snaha zjistit, jaké strategie učitelé užívali 

v případě, že se setkali s vlastní krizí spojenou se hrou na nástroj. Nebyl to 

ale jediný cíl, na který se otázka zaměřovala. Chtěla jsem se v ní převážně 

zaměřit na roli sebekázně v souvislosti s tématem krize. Jinými slovy, jak 

                                               
208 spoluhráči, rodiče, kolegové, zapojení do orchestru
209 přemýšlení, co zlepšit, chuť hrát dál, překonávání překážek, vytrvalost, příprava na studium, 
aktivace vůle, vytrvalost
210 ve způsobu cvičení, v prostředí, další uplatnění v jiném orchestru, v hudbě, např. volba 
jiného nástroje
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sebekázeň může období krize pozitivně ovlivnit a kde naopak její vliv končí. 

Nevyplněných odpovědí zůstalo pouze 2,5 % z celkového počtu 

respondentů. 20,5 % dotazovaných odpovědělo, že krizi nemělo (11,1 % m., 

27,3 % ž.). Ženy se tedy zdají být uvědomělejší, zodpovědnější v souvislosti 

vykonávání své profese, možná více vnitřně zainteresované pro hru na 

nástroj, nebo si svoji krizi neměly odvahu přiznat. Více než tři čtvrtiny 

dotázaných (77,5 %) však uvádí, že krizi mělo. Čtvrtině z nich ji pomohl 

překonat vliv jiných lidí a to ženám více (31,8 %) než mužům (16,7 %). Jako 

další užitou strategii uváděli respondenti shodně (22,5 %) „a5) aktivaci 

volních vlastností“ (16,7 % m., 27,3 % ž.) a „a6) změnu“ (11,1 % m., 31,8 % 

ž.). Na třetím místě z hlediska četnosti uváděli respondenti kategorii „a) čas“

(22,2 % m., 18,2 % ž., 20,5 % c.). Na čtvrtém místě byla uváděna potřeba 

odpočinku (11,1 % m., 13,6 % ž., 12,5 % c.). A teprve na pátém, 

předposledním místě bylo uvedeno cvičení (7,5 % respondentů). Tuto možnost 

volilo sice 16,7 % mužů, ale 0 % žen.

Z výsledků je patrné, že krize ve hře na nástroj je přirozenou součástí 

této aktivity. Aktivací volních vlastností a dalším nebo zvýšeným úsilí při 

cvičení na nástroj pomohlo krizi překonat 33,4 % mužů a 27,3 % žen. 

Sebekázeň je tedy jistě opěrným bodem v době krize, nelze však jejím 

prostřednictvím řešit všechny její aspekty. K řešení krize je potřeba použít 

dalších sociálně psychologických nástrojů, mezi něž patří přítomnost a vliv 

druhých lidí, opomenout nemůžeme ani zásady psychohygieny, jako je změna 

činnosti a odpočinek. Zajímavý je faktor času, který předznamenává střídání 

období krize s obdobím úspěchů či spokojenosti ve vykonávání jakékoliv 

lidské činnosti. 
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Otázka č. 22: Hlavní důvody pro vykonávání profese

22) Co nejvíce přispělo k tomu, že jste se stal hudebním pedagogem?

(volné odpovědi, které byly následně kategorizovány dle druhu)

a) vliv učitele b) vliv rodiny c) vztah k hudbě d) vztah k dětem

e) chuť někoho něco naučit f) existenční důvody g) vliv předchozího 

studia h) jiné211

Dotazovaní učitelé uváděli jako hlavní důvod pro výkon své profese

na prvním místě kategorii „c) vztah k hudbě“. Tímto způsobem odpovídalo 

42,5 % respondentů (22,2 % m., 59,0 % ž.). Na druhém místě (32,5 %) uváděli 

dvě kategorie: „a) vliv učitele“ (22,2 % m., 40,9 % ž.) a „d) vztah k dětem“

(27,8 % m., 36,4 % ž.). Třetí místo z hlediska četnosti (22,5 %) je zastoupeno 

také dvěma kategoriemi: „b) vliv rodiny“ (27,8 % m., 18,2 % ž.) a „e) chuť 

někoho něco naučit“ (shodně 22,7 % u obou pohlaví). Ostatní tři kategorie 

odpovědí nejsou z hlediska četnosti významné. (Existenční důvody - 15,0 %, 

vliv předchozího studia - 5,0 %, jiné – 7,5 %). 

Výsledky poukazují na skutečnost, že u dotazovaných učitelů působily 

dva významné faktory ovlivňující jejich rozhodnutí pro současné povolání. 

Prvním faktorem je vnitřní zainteresovanost. Tedy zájem, záliba, vnitřní 

motivace, vnitřní potřeba k vykonávání dané činnosti. (Láska k hudbě, 

k učitelskému povolání, láska k dětem). Druhým faktorem je sociálně 

psychologický vliv, ať už se jedná o vliv původního učitele hudby nebo 

rodiny jedince. 

                                               
211 Vlastní interpretační nedostatky
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Hlavní důvody pro vykonávání práce učitele ZUŠ
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Otázka č. 23: Motivace pro práci

23) Co Vás na této práci nejvíce těší?

(volné odpovědi, které byly následně kategorizovány dle druhu)

a) radost dětí z hudby b) předávání dovedností a rozvoj dětí

c) výsledky a úspěch žáků d) kontakt a práce s dětmi

e) smysl umění pro člověka jako takový f) jiné212

                                               
212 Smysluplné využití volného času dětí
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Motivace pro práci učitele
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Nejvíce zastoupenou odpovědí na otázku č. 23 byla z kategorie 

„c) výsledky a úspěch žáků“, která byla uváděna v 52,5 % případů (38,9 % 

m., 63,6 % ž.). Na dalším místě se jedná o odpověď „b) předávání dovedností 

a rozvoj dětí“, vyskytovala se ve 40,0 % (50 % m., 31,8 % ž.). Třetí nejvíce 

zastoupenou odpovědí byla „d) kontakt a práce s dětmi“ - 37,5 % všech 

respondentů (27,8 % m., 45,4 % ž.). Z výsledků můžeme vyvodit, že muži jsou 

více zaměření na předávání dovedností a výchovu další generace 

kvalitních hudebníků a hráčů na nástroj, ženy se zaměřují více na dobré 

výsledky a úspěch svých žáků. Tyto dvě kategorie nejvíce zastoupených 

odpovědí z hlediska pohlaví se nevylučují. Jedna je součástí druhé. Předávání 

svých dovedností a radost z úspěchů svých žáků je nejen radostí učitelů, ale 

také cílem jejich pedagogického úsilí. Je ale zajímavé, jak se slovně muži 

a ženy o cíli své práce vyjadřují. Ženy zdůrazňují vnější a hmatatelné projevy 

svého pedagogického úspěchu, muži více zaměřují pozornost na význam své 

osoby v generativitě, tedy v předávání svého duševního kapitálu a jeho dalšího 

aktivního trvání prostřednictvím žáků. 



148

Závěr

Cílem této práce bylo zjistit, jakou roli sehrává fenomén kázně 

a sebekázně u žáků instrumentálního oddělení Základní umělecké školy, tedy 

žáků, jejichž pedagogické těžiště spočívá v individuální výuce. Dále 

prostřednictvím dotazníkového šetření zmapovat, jakou představu o kázni 

v pedagogickém procesu ZUŠ mají žáci a učitelé, jakými konkrétními 

prostředky je kázeň zajišťována a mapovat také neopomenutelný sociální 

kontext této problematiky.

Z vyhodnocených dat dotazníku žáka vyplývá, že děti ve věku 9-11 let 

mají kázeň spjatou s vnějším chováním, s dodržováním norem chování, 

převážně se slušností a poslušností autorit. 27,5 % žáků nevědělo, jak pojem 

kázeň vysvětlit. Souvisí to s ještě nerozvinutým abstraktním myšlením dětí 

v tomto věku. Většina dětí však pojmu kázeň vnitřně rozumí. Dokládá to 

skutečnost, že i žáci, kteří na otázku „Co myslíš, že je kázeň?“ nedokázali 

odpovědět, uměli navrhovat, jak by měl učitel jednat, když kázeň poruší. 

Téměř tři čtvrtiny žáků uvádělo uplatnění autority učitele, ať již formou různě 

odstupňovaného trestu, nebo zpětnou vazbou dítěti či jeho rodiči, nebo 

vymezením hranic chování domluvou a napomenutím. Tyto výsledky potvrzují 

tvrzení K. Thorové, že děti mladšího školního věku mají velký smysl pro 

spravedlnost a vyžadují dodržování pravidel chování. Potvrzuje se zde také 

názor křesťansky smýšlejících autorů (Dobson aj.), že děti potřebují hranice. 

Tato zjištění jsou velmi klíčová ve výchovném a pedagogickém procesu. Dítě 

svoje vychovatele potřebuje, protože mu poskytují orientaci v situacích, 

kterými prochází a získává tak jakési vodítko pro další život. Učitel by tedy 

měl být spravedlivý a důsledný ve své činnosti, vědom si toho, že jeho úkol 

není pouze vzdělávat, ale také vychovávat. 
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Dotazovaní učitelé si pojem kázeň vysvětlují odlišně než žáci. Kázeň 

z hlediska pedagogů je především dodržování pravidel, sebekázeň, a respekt 

vůči autoritě. Sebekázeň děti vůbec ve svých odpovědích neuváděly. Zde tedy 

může vznikat konflikt v očekávání ze strany učitelů vůči žákům. Někteří 

učitelé tedy sebekázeň od žáků vyžadují. Také ve výčtu projevů nekázně, které 

jim nejvíce vadí, uváděli, právě nedostatek sebekázně (nedostatečná domácí 

příprava 30 % , nedostatek sebekázně 25 %, nesoustředěnost 17,5 %). Žáci ale 

nejsou ještě dostatečně zralí na to, aby ji uměli uspokojivě uplatňovat. 

Sebekázeň u žáků se vytváří v rámci postupného procesu, na jehož 

počátku je působení vnějšího vlivu autority na dítě. K tomuto tvrzení nás 

odkazuje již zmíněná potřeba trestu, který žáci sami uváděli jako reakci učitele 

na jejich nekázeň. Uplatňuje se zde názorně Kohlbergova teorie morálního 

vývoje. Dětští respondenti se nacházejí v předkonvenčním stadiu, kdy jsou 

zaměřeni na vyhnutí se trestu a získání odměny. Některé děti můžeme zařadit 

do počátků stadia konvenčního, ve kterém se snaží zalíbit se druhým lidem 

a z tohoto důvodu se podřizují vnější kázni. S takovými žáky bychom se mohli 

setkat mezi těmi, kteří na otázku „Z čeho máš radost při hraní na nástroj?“ 

uváděli pochvalu od učitele a své rodiny.

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že pochvala je obecně velmi 

silným motivačním faktorem ve hře žáků na nástroj. V současných trendech 

v pedagogice i rodinné výchově je na ni kladen velký důraz. Žáci uváděli, že 

v souvislosti s hraním na nástroj je chválí učitel, rodina a širší rodina v 75,8 %. 

Naopak v otázce „Kdo se zlobí, když nehraješ dobře?“ uváděli žáci své učitele 

a užší rodinu v 58 % a ve 29 % se na žáky nezlobí nikdo. 

V dotaznících jsem si také všímala vlivu rodinného prostředí na 

formování žáka. Rodinné prostředí je v tomto smyslu nejdůležitější. 

Respondenti pochází z rodin, které jim poskytují nebo poskytovaly hudební 
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zázemí (42,5 % rodičů žáků a 72,5 % rodičů u dotazovaných pedagogů hrají 

nebo hráli na hudební nástroj). V rodině se také vytváří podmínky pro rozvoj 

sebekázně žáka. Dotazovaní žáci pochází z prostředí demokratické výchovy, 

kde je regulován vliv médií a nových technologií. V těchto rodinách se 

uplatňuje kontrola při cvičení na nástroj. Cvičení na nástroj je pro žáky

povinností v 90,3 % a jeho kontrola je prováděna v 61,3 %. Tato skutečnost je 

dobrým předpokladem pro úspěšný proces přeměny kázně vnější v kázeň 

vnitřní, tedy v procesu utváření sebekázně. Kontrola rodičů vede potenciálně 

k vytváření si pozitivních návyků v denním režimu a vztahu k povinnosti. 

Postupně se v žákovi může tento vliv kontroly transformovat v sebekontrolu, 

která vyúsťuje v sebekázeň. Výsledky dotazníků žaků i učitelů potvrzují, že 

rodina hraje nezastupitelnou úlohu v předávání modelů chování a 

předávání hodnot.

Proces utváření sebekázně může být narušován skutečností, že žáci jsou 

velmi vytížení v mimoškolních zájmových aktivitách a mají doma málo 

povinností. Domácí povinnosti pomáhají v dítěti vytvářet zodpovědný postoj 

k úkolům v životě, posléze i ve vztahu k sobě samému a svému 

sebeuskutečnění. 

V dotazníkovém šetření se také odráží důležitý vliv vrstevnické skupiny 

na zájmy jedince. Velké procento obou skupin respondentů uvádí mezi svými 

vrstevníky osoby hrající na hudební nástroj (66,1 % žáci a 52,5 % učitelé). Tato 

skutečnost má potenciál podporovat u dětí zájem o hru na nástroj a oporu 

v obdobích krizí, která přirozeně přicházejí a nepřímo napomoci procesu 

sebekázně.  

Co se týče vlivu vzorů žáci i učitelé shodně uváděli, že mezi jejich vzory 

z hudební oblasti nejvíce patří nebo patřili interpreti populární hudby. Tento 
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fakt je zajímavý tím, že obě skupiny nevolí vzory nejvíce z oblasti vážné 

hudby, která je při výuce hry na nástroj dominantní. 

Dotazníková šetření naplnila částečně moje očekávání. Přinesla mi 

mnoho podnětů pro moji vlastní pedagogickou činnost. O výsledky se 

zajímají i moji kolegové. Určité zklamání mi přineslo zjištění, že na klíčové 

otázky týkající se kázně velké procento dotazovaných učitelů 

neodpověděla. Nabízí se vysvětlení, že téma kázně způsobuje určité rozpaky 

nebo o něm učitelé dostatečně nepřemýšlejí či pro ně při pedagogické práci 

v ZUŠ není stěžejní. Tyto domněnky by se však musely ověřit dalším šetřením. 

Kázeň a sebekázeň je předpokladem k rozvinutí jakékoliv schopnosti, 

nadání, potenciálu člověka. Úloha učitele v ZUŠ spočívá v tomto smyslu 

v umění vytváření takového vztahu s žákem, kdy se žák podřizuje jeho 

autoritě a vymezeným pravidlům a zároveň se v tomto vztahu cítí bezpečně. 

Hlavním záměrem uplatňování kázně je poskytovat vnější podněty 

k formování žáka, aby v něm pomáhaly vytvářet jeho vlastní postoje 

a návyky, jejichž prostřednictvím bude schopný dosahovat svých 

vytyčených cílů. 



152

Seznam literatury

ALPHONSO, P. The Art Of Teaching. A Survival Guide for Today's Teacher. 

Mumbai: Leadstart Publishing PVT LTD, 2012.

BEAR, G.,G. School Discipline and Self-Discipline. A Practical Guide 

to Promoting Prosocial Student Behavior. New York: The Guilford Press, 2010.

BIBLE. Praha: Česká ekumenická společnost, 1985.

BENDL, S. Kázeňské problémy ve škole. Aktualiz. a dopl. vydání. Praha: 

Triton, 2011.

BENDL, S. Školní kázeň. Metody a strategie. Praha: ISV, 2001.

BENDL, S. Školní kázeň v teorii a praxi. Učebnice pro studenty učitelství. 

Praha: Triton, 2011.

BENDL, S.a kol. Vychovatelství. Učebnice teoretických základů oboru. Praha: 

Grada Publishing, a. s., 2015.

BORŮVKOVÁ, J. Základy statistiky. Dotazníkové šetření. Studijní text. 

Jihlava: VŠP Jihlava, 2013.

BRONSON, P.; MERRYMAN, A. Nurture Schock. New Thinking  About 

Children. New York: Twelve, 2009.

COLVIN, G. Talent nerozhoduje. Čím se ti nejlepší skutečně liší od  ostatních. 

Praha: Mladá fronta, 2015.

CRAIN, W. C. Theories of Development. New Jersey: Prentice - Hall, 1985.

ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2007.

ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1993.

ČÁP, J. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV, 1996.

ČAPEK, J. Psáno do mraků. Praha: Československý spisovatel, 1970.

DOBSON, J. Dare to Discipline. Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers, 

1970.



153

DOBSON, J. Discipline while you can. Wheaton, Illinois: Tyndale House 

Publishers, 1978.

DOBSON, J. Rodičovství chce odvahu. Praha: Návrat domů, 1995.

DOBSON, J. Výchova dětí. Brno: Nová naděje, 1995.

DOČKAL, V. Zaměřeno na talenty aneb nadání má každý. Praha: NLN, 2005.

DOHERTY, W. Kdo koho vychovává? Praha: Návrat domů, 2006.

DURLAK, J. A., WEISSBERG, R., P. and others. Handbook of Social and 

Emotional learning. Research and Practice. New York: The Guilford Press, 

2015.

FRANKL, V. E. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1994.

GOLEMAN, D. Emoční inteligence. Praha: Columbus, 1997.

HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Velký psychologický slovník. Praha: Portál, 2010.

HELUS, Z. Psychologické problémy socializace osobnosti. Praha: SPN, 1973.

HELUS, Z. Psychologie. Psychologie pro střední školy. Praha: Fortuna, 1995.

HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada Publishing, a.s., 

2007.

HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005.

HYHLÍK, F., NAKONEČNÝ, M. Malá encyklopedie současné psychologie. 

Praha: SPN, 1977.

JANDOUREK, J. Slovník sociologických pojmů. 610 hesel. Praha: Grada, 

2012.

KOHOUTEK, R. Vývoj a výchova dítěte v rodině. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 1998.

KOLÁŘ, Z. a kol. Výkladový slovník z pedagogiky. 583 vybraných hesel. 

Praha: Grada, 2012.

KOLÁŘ, Z., VALIŠOVÁ, A. Analýza vyučování. Praha: Grada Publishing, a.s., 

2009.



154

KOMENSKÝ, J. A. Analytická didaktika. (Přeložil Dr. E. Čapek) Praha: Státní 

nakladatelství v Praze, 1947.

LANIADO, N. Jak odmalička rozvíjet inteligenci dětí. Praha: Portál, 2004.

LANGMAJER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: 

Nakladatelství Grada, 1998.

LANGMEIER, J.; KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. 2., aktualizované 

vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006.

MATĚJČEK, Z. Co, kdy, kde a jak ve výchově dětí. Praha: Portál, 1996.

MORRISH, R. D. 12 klíčů k důsledné výchově. Praha: Portál, 2003.

NAKONEČNÝ, M. Motivace lidského chování. Praha: Academia, 1996.

NAKONEČNÝ, M. Motivace chování. Praha: Triton, 2014.

NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Nakladatelství Svoboda, 

1970.

NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Academia, 2009.

NARRAMORE, B. Help! I´m a Parrent. Michigan: Zondervan Publishing 

House, Grand Rapid, 1972.

NOVOTNÝ, A. Biblický slovník. Praha: Kalich, 1992.

PELIKÁN, J. Pomáhat být. Otevřené otázky teorie provázející výchovy. Praha: 

UK Nakladatelství Karolinum, 2007.

PETRUSEK, M. a kol. Velký sociologický slovník. Praha: Univerzita Karlova. 

Vydavatelství Karolinum, 1996.

PROCHÁZKA, M. Sociální pedagogika. Praha: Grada Publishing a.s., 2012.

PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2000.

ROBERTS, R. C. Spiritual emotions. A psychology of Christians virtues. 

Cambridge: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2007.

ROGGE, J. U. Děti potřebují hranice. Praha: Portál, 2007.



155

ROTTEROVÁ, B.: Problém kázně a jejího utváření. Praha: Universita Karlova 

1973.

ŘÍČAN, P., PITHARTOVÁ, D. Krotíme obrazovku. Jak vést děti k rozumnému 

užívání médií. Praha: Portál, 1995.

STROUHAL, M. Teorie výchovy. K vybraným problémům a perspektivám 

jedné pedagogické disciplíny. Praha: Grada Publishing, a. s., 2013.

STŘELEC S. Kázeň a ukázněnost jako společenské a pedagogické jevy, in:

Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I., Brno: Paido, 1998.

SYŘIŠŤOVÁ, E. a kol. Normalita osobnosti. Praha: Avicenum, 1972.

ŠUBRT, J. a kol. Soudobá sociologie II. (Teorie sociálního jednání a sociální 

struktury). Praha: Univerzita Karlova, 2008.

THOROVÁ, K. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2015.

TŘÍSKOVÁ, S. Sociální psychologie. Skripta. in Kapitola: Sociální učení.

Praha: ETS, 2011.

UHER, J. Problém kázně. Praha: DK, 1924.

VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000.

VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. Praha: Grada Publishing, 

2008.

Články v časopise:

RODNÁ, K. Potřebujeme ještě vzory? In Psychologie dnes. Praha: Portál, 

2011/9

HUTKOVÁ, A. Jaké jsou vzory dnešních dětí? In psychologie dnes. Praha: 

Portál, 2011/9

webové odkazy:

http://drnancybuck.com/teaching-self-discipline/



156

Přílohy

Příloha č. 1: Dotazník pro žáka 

Zakroužkuj, co o tobě platí (někde můžeš i více odpovědí, nebo dopiš

1) Jsi 

a) chlapec

b) děvče

2) Kolik je ti let? ………

3) Na jaký nástroj hraješ? …………………………..

4) Ve kterém ročníku jsi? ……….

5) Nástroj, na který hraješ 

a) sis především zvolil sám

b) ti vybrali rodiče

c) ti vybral p. učitel/-ka

d) ti vybral někdo jiný – kdo? ………………………….

6) Baví tě hrát na tento nástroj?

a) ano
b) ne
c) někdy

7) Hraje na nějaký hudební nástroj někdo

a) z rodiny: ano – ne   Pokud ano, kdo? …............................................................

b) z kamarádů: ano – ne

8) Cvičíš na nástroj 

a) každý den

b) jen o víkendu

c) těsně před hodinou

d) jen, když mám chuť

e) jen, když mám čas

f) jen, když mě někdo donutí

g) nikdo mě k tomu nedonutí – nebaví mě to
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9) Máš povinnost doma cvičit na nástroj?

a) ano – někdo to vždy zkontroluje

b) ano – někdo mě občas zkontroluje

c) ano – odpovídám si za to sám

d) ne – nemám to jako povinnost

10) Zkoušel sis někdy vymyslet svoji vlastní skladbičku?

a) ano, mám svou vlastní skladbičku (-čky)

b) pokouším se o to

c) ne

11) Z čeho máš radost při hraní na nástroj?

a) když mě p. učitel /-ka pochválí

b) když mě pochválí doma (rodiče, prarodiče, kdo 

jiný? ….……………………………….)

c) když mám úspěch při veřejném vystupování

d) když se dobře umístím v soutěži

e) když hraji s někým dalším (v souboru, orchestru, se spolužáky, s učitelem, 

rodiči – podtrhni, případně dopiš……………….)

f) když se mi daří zahrát to hezky

g) když dostanu odměnu za to, že hezky zahraji

h) když si mohu hrát, co si sám vyberu

h) z čeho dalšího ještě…………………………………………………………….

12) Známkování na hodině nástroje 

a) mám rád 

b) nemám rád 

c) je mi to jedno 

13) Když se dozvím, že příští hodinu nástroje budu známkován

a) cvičím více

b) cvičím stejně 

c) je mi to jedno 
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14) Čeho se při hraní na nástroj nejvíce bojím?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

15) Co je pro tebe největší trest v souvislosti s hraním na nástroj?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

16) Kdo tě chválí, když hraješ dobře?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

17) Kdo se zlobí, když nehraješ dobře?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

18) Co myslíš, že je kázeň?

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

19) Co by měl/-a udělat  p.učitel/-ka, když nedodržuješ kázeň? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

20) Chodíš po školním vyučování do nějakých kroužků? (sportovních, 

uměleckých, jazykových, technických aj.)

a) ano - do jakých

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Jaký z nich tě nejvíc baví?..................................................................................

b) ne

Pokud ne, chtěl bys na nějaký chodit? Na jaký....................................................
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21) Máš doma nějaké povinnosti? 

a) ano -jaké………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………....

b) ne 

22) Sledování televize:

a) nesmím vůbec

b) smím jen to, co mi rodiče dovolí

c) smím jen za odměnu

d) smím jen na omezenou dobu

e) smím si to rozhodnout sám

f) vždycky si to udělám, jak chci já

23) Zábavu na počítači, tabletu, mobilu:

a) nesmím vůbec

b) smím jen to, co mi rodiče dovolí

c) smím jen za odměnu

d) smím jen na omezenou dobu

e) smím si to rozhodnout sám

f) vždycky si to udělám, jak chci já

24) Když sportovci dobře trénují, tak vyhrávají, mají výkony. Jak se 

pozná na umělci, že cvičí na 

nástroj? ................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

25) Sportovci mají své vzory (Jágr, Čech apod.) Máš taky svůj vzor 

v nějakém hudebníkovi?

a) ano – koho

…………………………………………………………………………………

b) ne
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Příloha č. 2: Dotazník pro učitele

Prosím, zakroužkujte odpovědi nebo vypište, někde možno zakroužkovat i více odpovědí

1) Jste
a)muž

b)žena

2) Váš věk
a)do 21 let

b)22-30 

c) 31-45

d)46-60

e)61 a více let

3) Jak dlouho učíte hře na nástroj?
a)1-5 let

b)6-15

c) 16-25

d)26 a více let

4) V kolika letech jste se začal/-a učit hře na nástroj (jakýkoliv) ………..

5) Kolik dnů v týdnu učíte?………

6) Kromě pedagogické práce provozujete hudbu také v oblasti (podtrhněte 
nebo doplňte):
a) profesionální: sólově, v orchestru, v hudebním seskupení, sbor, někde jinde 

(např. korepetice atd.), kde:………………………………………………………………………

b) zájmové: sólově, v orchestru, v hudebním seskupení, sbor, někde jinde, kde

………………………………………………………………………………………………………………….

c) kompoziční či aranžérská činnost

d) nahrávací, zvukařská, editorská, hudebně publicistická činnost, hudební 

režie

e) jiné hudební činnosti:……………………………………………………………………

f) neprovozuji
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7) Nástroj, na který hrajete
a) jste si především zvolil/-a sám/sama
b) Vám vybrali rodiče
c) Vám vybral p. učitel/-ka
d) Vám vybral někdo jiný – kdo? ……………………………..

8) Hrál ve Vašem dětství na nějaký hudební nástroj někdo
a) z Vaší rodiny: ano – ne Pokud ano, kdo? ….............................................
b) z Vašich vrstevníků: ano – ne

9) Měl jste v dětství svůj vzor v nějakém hudebníkovi?
a) ano – koho

……………………………………………………………………………………………………………………….

b) ne

10) Co je to z Vašeho hlediska kázeň?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
11) Na jaké typy nekázně žáků při hře na nástroj nejvíce narážíte?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
12) Které z těchto projevů Vám nejvíce vadí? 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

13) Které metody zajišťování kázně jste se pokusil/-a uplatnit? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
14) Které z těchto metod se Vám nejvíce osvědčily? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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15) Které z těchto metod se Vám neosvědčily?
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
A proč?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
16) Co udělal Váš/-e p. učitel/-ka, když jste porušil kázeň? 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Jak jste se přitom cítil?
............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
Jaký to mělo dopad na Vaše hraní na nástroj?
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................

17) Jak vnímali Vaši rodiče, že hrajete na hudební nástroj?

a) Jako Vaši povinnost
b) Jako Vaši zálibu
c) Nepřáli si to

18) Z čeho jste měl/-a v dětství radost při hraní na nástroj? (Můžete 

zakroužkovat i více odpovědí)

a) když mě p. učitel /-ka pochválil/-a

b) když mě pochválili doma (rodiče, prarodiče, kdo jiný? 

….…………………………………………………….)

c) když jsem měl/-a úspěch při veřejném vystupování

d) když jsem se dobře umístil/-a v soutěži

e) když jsem hrál/-a s někým dalším (v souboru, orchestru, se spolužáky, 

s učitelem, rodiči – podtrhněte, případně dopište……………….)

f) když se mi dařilo zahrát to hezky
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g) když jsem dostal/-a odměnu za to, že jste zahrál hezky 

h) když jsem si mohl/-a hrát, co jsem si sám vybral/-a

ch) z čeho dalšího ještě……………………………………………………………………….

19) Co na Vás v dětství více platilo při cvičení na nástroj?

a)Když Vás někdo pochválil za výkon

a)Když Vás někdo pochválil za píli

b)Když se někdo zlobil, že necvičíte

c) Když se někdo zlobil, že nehrajete dobře

d)Když jste si byl/-a vědom/-a trestu za to, že necvičíte

e)Když jste byl/-a sám nespokojen/-a se svým výkonem

f) Když někdo hrál lépe, než Vy

g)Něco dalšího:………………………………………………………………………………………..

20) V kolika letech jste začal/-a cvičit z vlastní potřeby?................

21) Měl/-a jste někdy krizi ve hře na nástroj?

a)Ano.  Co Vám ji pomohlo překonat?

......................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

b)Ne

22) Co nejvíce přispělo k tomu, že jste se stal hudebním pedagogem?
...........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..

23) Co Vás na této práci nejvíce těší?
...........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………
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Příloha č. 3: Tabulky k jednotlivým otázkám dotazníku žáka

Tabulka č.1 a 2

Tabulka č.3

Tabulka č,4

Otázka č. 4 Ch ∑ Ch % D ∑ D % Ch+D ∑ Ch+D %

1. ročník 2 8,7 3 7,7 5 8,0 

2. ročník 8 34,8 12 32,5 20 32,3 

3. ročník 7 30,4 16 41,0 23 37,1 

4. ročník 5 21,7 7 17,9 12 19,4 

5. ročník 1 4,3 1 2,6 2   3,2 

Tabulka č.5

Otázka č. 5 Ch ∑ Ch % D ∑ D % Ch+D ∑ Ch+D %

a) sám 19 82,6 32 82,1 51 82,3

b) rodiče 5 21,7 11 28,2 16 25,8

c) p. učitel/ka 0 0 1 2,6 1 1,6

d) někdo jiný 2 8,7 1 2,6 3 4,8

Otázky č. 1 a 2 Ch ∑ Ch % D∑ D% Ch+D ∑ Ch+D % 

9 let 3 13,0 14 35,9 17 27,4 

10 let 14 60,9 18 46,2 32 51,6 

11 let 6 26,1 7 17,9 13 21,0 

Otázka č. 3 Ch ∑ Ch % D ∑ D % Ch+D ∑ Ch+D %

klavír 7 30,4 17 43,6 24 38,7

klávesy 2 8,7 1 2,6 3 4,8

kytara 9 39,1 8 20,5 17 27,4

housle 3 13,0 6 15,4 9 14,5

akordeon 1 4,3 0 0 1 1,6

violoncello 1 4,3 1 2,6 2 3,2

bicí 1 4,3 0 0 1 1,6

flétna 1 4,3 6 15,4 7 10,1

trubka 1 4,3 0 0 1 1,6
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Tabulka č.6

Otázka č. 6 Ch ∑ Ch % D ∑ D % Ch+D ∑ Ch+D %

a) ano 16 69,6 29 74,4 45 72,6

b) ne 0 0 0 0 0 0 

c) někdy 7 30,4 10 25,6 17 27,4

Tabulka č. 7

Otázka č. 7 Ch ∑ Ch % D ∑ D % Ch+D ∑ Ch+D %

a1) rodiče 10 25,6 18 46,2 28 45,2

a2) sourozenci 9 39,1 15 38,5 24 38,7

a3) prarodiče 4 17,4 6 15,4 10 16,1

a4) širší rodina 3 13,0 7 17,9 10 16,1

b) kamarádi 14 60,9 26 66,7 40 64,5

nevyplněno 2 8,7 3 7,7 5 8,1

  
Tabulka č.8

Otázka č. 8 Ch ∑ Ch % D ∑ D % Ch+D ∑ Ch+D %

a) každý den 11 47,8 24 61,5 35 56,5

b) jen o víkendu 0 0 0 0 0 0

c) těsně před hodinou 1 4,3 0 0 1 1,6

d) jen když mám chuť 5 21,7 7 17,9 12 19,4

e) jen když mám čas 8 34,8 10 25, 6 18 29,0

f) když mě někdo donutí 2 8,7 2 5,1 4 6,5

g) nikdo mě nedonutí 1 4,3 0 2,6 1 1,6

Tabulka č.9

Otázka č. 9 Ch ∑ Ch % D ∑ D % Ch+D ∑ Ch+D%

a) ano, vždy 9 39,1 12 30,8 21 33,9

b) ano, občas 8 34,8 9 23,1 17 27,4

c) ano, sám 5 21,7 13 33,3 18 29,0

d) ne 4 17,4 5 12,8 9 13,0
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Tabulka č.10

Otázka č. 10 Ch ∑ Ch % D ∑ D % Ch+D ∑ Ch+D 

%a) ano, mám 6 26,1 13 33,3 19 30,6

b) pokouším se 6 26,1 14 35,9 20 32,3

c) ne 11 47,8 12 30,8 23 37,1

Tabulka č.11

Otázka č. 11 Ch ∑ Ch % D ∑ D % Ch+D∑ Ch+D%

a) pochvala učitele 13 56,5 20 51,3 33 53,2

b) pochvala od rodiny 13 56,5 14 35,9 27 43,5

c) veřejný úspěch 8 34,8 16 41,0 24 38,7

d) úspěch v soutěži 3 13 9 23,1 12 19,6

e) souhra s někým 6 26,1 8 20,5 14 22,6

f) spokojen s výkonem 12 52,2 23 59 35 56,5

g) odměna za výkon 5 21,7 5 12,8 10 16,1

h) vlastní výběr 5 21,7 20 51,3 25 40,3

i) jiné 0 0 0 0 0 0

Tabulka č. 12

Otázka č. 12 Ch ∑ Ch % D ∑ D % Ch+D ∑ Ch+D%

a) mám rád 8 34,8 25 64,1 33 53,2
b) nemám rád 1 4,3 2 5,1 3 4,8 

c) je mi to jedno 12 52,2 10 25,7 22 35,5

nevyplněno 2 8,7 2 5,1 4 6,5

Tabulka č. 13

Otázka č. 13 Ch ∑ Ch % D ∑ D % Ch+D ∑ Ch+D%

a) cvičím více 11 47,8 25 64,1 36 58,1
b) cvičím stejně 4 17,4 12 30,7 16 25,8

c) je mi to jedno 6 26,1 1 2,6 7 11,3

nevyplněno 2 8,7 1 2,6 3 4,8



167

Tabulka č. 14

Otázka č. 14 Ch ∑ Ch % D ∑ D % Ch+D∑ Ch+D%

a) z ničeho 8 34,8 6 15,4 14 22,6 
b) z chyb. výkonu 7 30,4 24 61,5 31 50 

c) ze ztráty motivace 3 13,0 2 5,1 5 8,1 

d) ze selhání, trémy 4 17,4 7 17,9 11 17,7 

e) z negativ. hodnocení 2 8,7 6 15,4 8 12,9

f) z technic. problémů 2 8,7 1 2,6 3 4,8

g) ze sankce 2 8,7 0 0 2 3,2 

nevyplněno 1 4,3 0 0 1 1,6 

Tabulka č. 15

Otázka č. 15 Ch ∑ Ch % D ∑ D % Ch+D∑

∑∑∑∑

Ch+D%

a) žádný 4 17,4 11 28,2 15 24,2

b) vlastní neúspěch 1 4,3 4 10,3 5 8,1

c) neúspěch z mé viny 0 0 1 2,6 1 1,6

d) negativní reakce 1 4,3 1 2,6 2 3,2

d1) verbání  trestání 2 8,7 6 15,4 8 12,9

d2) zklamání autority 0 0 2 5,1 2 3,2

d3) špatná známka 1 4,3 1 2,6 2 3,2

e) sankce od rodičů 5 21,7 4 10,3 9 14,5

f) ztráta motivace 0 0 3 7,7 3 4,8

g) těles. a ment. obtíže 0 0 4 10,3 4 6,5

h) vyžadované cvičení 6 39,1 2 5,1 8 12,9

i) odepření možnosti hrát 2 8,7 0 0 2 3,2

j) nevím 0 0 2 5,1 2 3,2

nevyplněno 2 8,7 1 2,6 3 4,8

Tabulka č. 16

Otázka č. 16 Ch ∑ Ch % D ∑ D % Ch+D ∑ Ch+D%

a) rodiče 2 8,7 5 12,8 7 11,3
b) učitel/-ka a rodiče 10 43,5 16 41,0 26 41,9

c) širší rodina 2 8,7 0 0 2 3,2 

d) učitel/-ka 2 8,7 3 7,7 5 8,1 

e) širší rodina a učitel/ka 6 26,1 15 38,5 21 33,9 

nevyplněno 1 4,3 0 0 1 1,6 
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Tabulka č. 17

Otázka č. 17 Ch ∑ Ch % D ∑ D % Ch+D

∑

Ch+D%

%%a) rodiče 4 17,4 10 25,6 14 22,6
b) učitel a rodiče 2 8,7 8 20,5 10 16,1

c) širší rodina 0 0 0 0 0 0

d) učitel/-ka 5 21,7 5 12,8 10 16,1

e) širší rodina a učitel 2 8,7 0 0 2 3,2

f) sám respondent 0 0 3 7,7 3 4,8

g) nikdo 6 26,1 12 30,8 18 29,0

nevyplněno 4 17,4 1 2,6 5 8,1

Tabulka č. 18

Otázka č. 18 Ch ∑ Ch % D ∑ D % Ch+D ∑ Ch+D%

a) dodržování pravidel 2 8,7 4 10,3 6 9,8 
b) poslušnost 6 26,1 6 15,4 12 19,4 

c) respekt vůči autoritě 1 4,3 3 7,7 4 6,5 

d) slušné chování 8 34,8 11 28,2 19 30,6 

e) projevy žádoucího 4 17,4 5 12,8 9 14,5 

f) projevy nežádoucího 1 4,3 4 10,3 5 8,1 

g) sebekázeň 0 0 0 0 0 0 

h) morální kritéria 0 0 0 0 0 0 

nevyplněno 2 8,7 3 7,7 5 8,1

Tabulka č. 19

Otázka č. 19 Ch ∑ Ch % D ∑ D % Ch+D ∑ Ch+D%

a1) říct mi to 3 13,0 3 2,6 6 9,7 
a2) dát šanci k nápravě 1 4,3 0 0 1 1,6 

a3) napomenout mě 4 17,4 4 10,3 8 12,9 

a4) vynadat mi 3 13,0 3 7,7 6 9,7 

a5) dát mi trest 3 13,0 9 23,0 12 19,4 

a6) vyhodit mě 2 8,7 0 0 2 3,2 

b) promluvit s rodiči 1 4,3 5 12,8 6 9,7 

c) autorita jinak 0 0 7 17,9 7 11,3 

d) jiné 1 4,3 2 5,1 3 4,8

e) nevím 5 21,7 9 23,0 14 22,6

nevyplněno 1 4,3 2 5,1 3 4,8
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Tabulka č. 20/I.

Otázka č. 20 Ch ∑ Ch % D ∑ D % Ch+D∑

∑∑

Ch+D%

a1) sportovní 9 39,1 21 53,9 30 48,4 
a2) další sportovní 1 4,3 6 15,4 7 11,3 

a3) bojová umění 5 21,7 0 0 5 8,1 

a4) tanec 0 0 8 20,5 8 12,9 

a5) zpěv 1 4,3 6 15,4 7 11,3 

a6) další hud. nástroj 1 4,3 1 2,6 2 3,2 

a7) divadlo 1 4,3 3 7,7 4 6,5 

a8) výtvarné 8 34,8 10 25,6 18 29,0 

a9) šachy 1 4,3 0 0 1 1,6 

a10) technické 1 4,3 0 0 1 1,6 

a11) jazykové 1 4,3 5 12,8 6 9,7 

a12) zdravotnické 0 0 1 2,6 1 1,6 

a13) náboženské 0 0 1 2,6 1 1,6

a14) přírodovědné 0 0 1 2,6 1 1,6 

b) ne 5 21,7 2 5,1 7 11,3 

nevyplněno 2 8,7 1 2,6 3 4,8

Tabulka č. 20/II.

Tabulka č. 21

Otázka č. 21 Ch ∑ Ch % D ∑ D % Ch+D ∑ Ch+D%

a1) školní příprava. 8 34,8 17 43,6 25 40,3
a2) úklid 9 39,1 25 64,1 34 54,8 

a3) pomoc doma 6 26,1 28 71,8 34 54,8 

a4) péče o zvířata 2 8,7 8 20,5 10 16,1 

a5) žádné  povinnosti 3 13,0 3 7,7 6 9,7 

nevyplněno 2 8,7 1 2,6 3 4,8 

Počet kroužků Ch ∑ Ch% D ∑ D % Ch+D∑ Ch+D%

0 5 21,7 2 5,1 7 11,3 
1 11 47,8 14 35,9 25 40,3 

2 4 17,4 7 17,9 11 17,7 

3 0 0 8 20,5 8 12,9 

4 1 4,3 5 12,8 6 9,7 

nevyplněno 1 4,3 1 2,6 2 3,2 
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Tabulka č. 22

Otázka č. 22 Ch ∑ Ch % D ∑ D % Ch+D ∑ Ch+D%

a) nesmím vůbec 1 4,3 0 0 1 1,6 
b) co rodiče dovolí 6 26,1 22 56,4 28 45,2 

c) jen za odměnu 4 17,4 4 10,3 8 12,9 

d) omezenou dobu 5 21,7 13 33,3 18 29,0 

e) smím rozhodnout 5 21,7 7 17,9 12 19,4 

f) jak chci já 4 17,4 0 0 4 6,6 

nemáme 1 4,3 3 7,7 4 6,6 

Tabulka č. 23

Otázka č. 23 Chl ∑ Ch % D ∑ D % Ch+D ∑ Ch+D%

a) nesmím vůbec 1 4,3 1 2,6 2 3,2
b) co rodiče dovolí 6 26,1 14 35,9 20 32,3 

c) jen za odměnu 2 8,7 6 15,4 8 12,9 

d) omezenou dobu 12 52,2 13 33,3 25 40,3 

e) smím rozhodnout 2 8,7 8 20,5 10 16,1 

f) jak chci já 3 13,0 2 5,1 5 8,1 

nebaví mě to 0 0 1 2,6 1 1,6 

Tabulka č. 24 

Otázka č. 24 Ch ∑ Ch % D ∑ D % Ch+D∑ Ch+D%

a) kvalita hry 16 69,6 24 61,5 40 64,5 

b) vůle 0 0 3 7,7 3 4,8 

c) jiné aspekty 2 8,7 2 5,1 4 6,5 

d) ohodnocení 2 8,7 0 0 2 3,2 

e) nevím 0 0 4 10,3 4 6,5

nevyplněno 5 21,7 2 5,1 7 10, 1 
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Tabulka č. 25

Otázka č. 25 Ch ∑ Ch % D ∑ D % Ch+D∑ Ch+D%

a1) rodiče 1 4,3 2 5,1 3 4,8 
a2) učitelé 3 13,0 5 12,8 8 12,9 

a3) sourozenci 0 0 1 2,6 1 1,6 

a4) skladatelé 4 17,4 7 17,9 11 17,7 

a5) interpreti klas. hud. 1 4,3 3 7,7 4 6,5 

a6) interpreti pop, jazzu 6 26,1 9 23,1 15 24,2 

b) ne 15 65,2 24 61,5 39 62,9 

Ch ∑ - absolutní četnost odpovědí u chlapců

D ∑ - absolutní četnost odpovědí u dívek

Ch % - relativní četnost odpovědí chlapců (v procentech)

D % - relativní četnost odpovědí dívek (v procentech)

Ch+D ∑ - absolutní četnost odpovědí všech respondentů

Ch+D % - relativní četnost odpovědí všech respondentů (v procentech)

Pozn.: V tabulkách jsou uvedeny četnosti jednotlivých odpovědí. 

Vzhledem k možnosti více voleb u většiny otázek neodpovídají absolutním 

četnostem respondentů. 
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Příloha č. 4: Tabulky k jednotlivým otázkám dotazníku učitele

Tabulka č. 1 a 2

Tabulka č. 3

Tabulka č.4

Otázky č. 1 a 2 M ∑ M % Ž ∑ Ž % M+Ž ∑ M+Ž %

a) do 21 let    0 0 0 0 0 0

b) 22-30 let 2 11,1 2 9,1 4 10,0

c) 31-45 let 3 16,7 8 36,4 11 27,5

d) 46-60 let 8 44,4 7 31,8 15 37,5

e) 61 let ad… 5 27,8 5 22,7 10 25,0

Otázka č. 3 M ∑ M % Ž ∑ Ž % M+Ž ∑ M+Ž %

a) 1-5  let 2 11,1 1 4,5 3 7,5 
b) 6-15 let 5 27,8 3 13,6 8 20,5 

c) 16-25 let 5 27,8 9 40,9 14 35,0 

d) 26 let a výš… 7 38,9 8 36,4 15 37,5 

Otázka č. 4 M ∑ M % Ž ∑ Ž % M+Ž ∑ M+Ž %

ve 4 l. 1 5,6 0 0 1 2,5 

v 5 l. 0 0 2 9,1 2 5,0 

v 6 l. 2 11,1 3 13,6 5 12,5 

v 7 l. 1 5,6 5 22,7 6 15,0

v 8 l. 3 16,7 2 9,1 5 12,5 

v 9 l. 1 5,6 2 9,1 3 7,5 

v 10 l. 2 11,1 2 9,1 4 10,0 

ve 14 l. 1 5,6 0 0 1 2,5 

v 15 l. 1 5,6 0 0 1 2,5 

nevyplněno 6 33,3 6 27,3 12 30,0 
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Tabulka č. 5

Tabulka č. 6

Tabulka č. 7

Tabulka č. 8

Otázka č. 5 M ∑ M % Ž ∑ Ž % M+Ž ∑ M+Ž %

a) 1 den 0 0 1 4,5 1 2,5 
b) 2 dny 5 27,1 2 9,1 7 17,5 

c) 3 dny 2 11,1 3 13,6 5 12,5 

d) 4 dny 3 16,7 3 13,6 6 15,0 

e) 5 dnů 8 44,4 13 59,1 21 52,5 

Otázka č. 6 M ∑ M % Ž ∑ Ž % M+Ž ∑ M+Ž%

a) profesionální 10 55,6 10 45,5 20 50,0

b) zájmové 6 33,3 7 31,8 13 32,5

c) kompoziční, aranžér. 4 22,2 1 4,5 5 12,5

d) zvukařská, režijní 8 44,4 0 0 8 20,5

e) jiné 0 0 6 27,3 6 15,0

f) žádné 1 5,6 5 22,7 6 15,0

Otázka č. 7 M ∑ M %

%

Ž ∑ Ž %

%

M+Ž ∑

∑ (40)

M+Ž%

a) sám 14 77,8 12 54,5 26 65,0 
b) rodiče 4 22,2 9 40,9 13 32,5

c) p. učitel/-ka 1 5,6 2 9,1 3 7,5 

d) jiný 0 0 0 0 0 0 

Otázka č. 8 M ∑ M % Ž ∑ Ž % M+Ž ∑ M+Ž% 

%a1) rodič 12 66,7 17 77,3 29 72,5 
a2) sourozenec 2 11,1 7 38,9 9 22,5 

a3) prarodiče 2 11,1 4 22,2 6 15,0 

a4) širší rodina 0 0 3 16,7 3 7,5 

b) vrstevníci 9 50,0 12 54,5 21 52,5 

c) nikdo 1 5,6 1 4,5 2 5,0 
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Tabulka č.9

Tabulka č.10

Otázka č. 9 M ∑ M % Ž ∑ Ž % M+Ž ∑ M+Ž%

a1) rodiče 1 5,6 2 9,1 3 7,5

a2) učitelé 0 0 4 18,2 4 10,0

a3) sourozenci 0 0 1 4,5 1 2,5

a4) skladatelé 1 5,6 1 4,5 2 5,0

a5) interpreti klasic.hudby 0 0 5 22,7 5 12,5

a6) interpreti popu, jazzu 7 38,9 2 9,1 9 22,5

b) ne 9 50,0 4 18,2 13 32,5

nevyplněno 0 0 3 13,6 3 7,5

Otázka č. 10 M ∑ M % Ž ∑ Ž % M+Ž ∑ M+Ž%

a) dodržování pravidel 6 33,3 7 31,8 13 32,5 

b) poslušnost 2 11,1 5 22,7 7 17,5 

c) respekt k autoritě 4 22,2 5 22,7 9 22,5 

d) slušné chování 1 5,6 2 9,1 3 7,5 

e) dílčí projevy žád. chov. 1 5,6 2 9,1 3 7,5 

f) jiné 0 0 0 0 0 0 

g) sebekázeň 5 27,8 7 31,8 12 30,0 

h) morální kriteria 1 5,6 4 18,2 5 12,5 

i) nevyplněno 1 5,6 2 9,1 3 7,5 
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Tabulka č. 11

Tabulka č. 12

Otázka č. 11 M ∑ M % Ž ∑ Ž % M+Ž∑ M+Ž%

a) žádné 2 11,1 2 9,1 4 10,0

b) nedostatečná příprava 9 50,0 8 36,4 17 42,5

c) nedostatek sebekázně 5 27,8 13 59,0 18 45,0

d) nerespektování autority 2 11,1 3 13,6 5 12,5

e) nesoustředěnost 7 38,9 8 36,4 15 37,5

f) nevhodné chování 1 5,6 4 18,2 5 12,5

g) nedodržování řádu 1 5,6 4 18,2 5 12,5

nevyplněno 2 11,1 1 4,5 2 5,0

Otázka č. 12 M∑ M %    Ž ∑ Ž % M+Ž ∑ M+Ž %

a) žádné 2 11,1 1 4,5 3 7,5

b) nedostatečná příprava 7 38,9 5 22,7 12 30,0

c) nedostatek sebekázně 3 16,7 7 31,8 10 25,0

d) nerespektování autority 2 11,1 2 9,1 4 10,0

e) nesoustředěnost 3 16,7 4 18,2 7 17,5

f) nevhodné chování 1 5,6 4 18,2 5 12,5

g) nedodržování řádu 0 0 2 9,1 2 5,0

nevyplněno 5 27,8 6 27,3 11 27,5
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Tabulka č. 13

Tabulka č. 14

Tabulka č. 15

Otázka č. 13 M ∑ M % Ž ∑ Ž % M+Ž ∑ M+Ž%

a) domluva 5 27,8 13 59,0 18 45,0 

b) pozitivní motivace 5 27,8 9 40,9 14 35,0 

c) vlastní příklad 5 27,8 1 4,5 6 15,0 

d) negativní motivace 3 16,7 4 18,2 7 17,5 

e) sdílení s rodiči 4 22,2 3 13,6 7 17,5 

f) sebehodnocení žáka 0 0 4 18,2 4 10,0 

g) změna výuky 1 5,6 3 13,6 4 10,0 

h) jiné 0 0 4 18,2 4 10,0 

nevyplněno 3 16,7 0 0 3 7,5 

Otázka č. 14 M ∑ M % Ž ∑ Ž % M+Ž ∑ M+Ž %

a) domluva 3 16,7 13 59,0 16 40,0 
b) pozitivní motivace 5 27,8 9 40,9 14 35,0 

c) vlastní příklad 4 22,2 0 0 4 10,0 

d) negativní motivace 3 16,7 4 18,2 7 17,5 

e) sdílení s rodiči 3 16,7 4 18,2 7 17,5 

f) sebehodnocení žáka 0 0 4 18,2 4 10,0 

g) změna výuky 2 11,1 3 13,6 5 12,5 

h) jiné 1 5,6 3 13,6 4 10,0 

nevyplněno 7 38,9 3 13,6 10 25,0 

Otázka č. 15 M ∑ M % Ž ∑ Ž % M+Ž ∑ M+Ž %

a) domluva 0 0 6 27,3 6 15,0 

b) pozitivní motivace 3 16,7 5 22,7 8 20,5 

c) vlastní příklad 0 0 0 0 0 0 
d) negativní motivace 3 16,7 1 4,5 4 10,0 

e) sdílení s rodiči 2 11,1 0 0 2 5,0 
f) sebehodnocení žáka 0 0 1 4,5 1 2,5 

g) změna výuky 0 0 2 9,1 2 5,0 

h) jiné 0 0 3 13,6 3 7,5 

nevyplněno 10 55,6 13 59,1 23 57,5 
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Tabulka č. 16

Tabulka č. 17

Tabulka č. 18

Otázka č. 16 M ∑ M % Ž ∑ Ž % M+Ž ∑ M+Ž%

a1) řekl mi to 2 11,1 1 4,5 3 7,5 

a2)dal šanci k nápravě 0 0 0 0 0 0 

a3) napomenul mě 3 16,7 1 4,5 4 10,0 

a4) vynadal mi 0 0 4 18,2 4 10,0 

a5) dal mi trest 0 0 2 9,1 2 5,0 

a6) vyhodil mě 0 0 1 4,5 1 2,5 

b) autorita rodičům 1 5,6 1 4,5 2 5,0 

c) autorita jiným způsob. 1 5,6 1 4,5 2 5,0 

d) jiné 1 5,6 2 9,1 3 7,5 

e) nevím 2 11,1 3 13,6 5 12,5 
f) kázeň nebyl problém 6 33,3 7 31,8 13 32,5 

nevyplněno 2 11,1 3 13,6 5 12,5 

Otázka č. 17 M ∑ M % Ž ∑ Ž % M+Ž ∑ M+Ž%

a) povinnost  5 27,8 10 45,5 15 37,5

b) záliba  14 77,8 15 68,2 29 72,5

c) nepřáli si to 0 0 0 0 0 0

Otázka č. 18 M ∑ M % Ž ∑ Ž % M+Ž ∑ M+Ž%

a) pochvala učitele 10 55,6 17 77,3 27 67,5

b) pochvala rodičů 7 38,9 16 72,7 23 57,5

c) veřejný úspěch 13 72,2 18 81,8 31 77,5

d) úspěch v soutěži 7 38,9 11 50,0 18 45,0

e) souhra 10 55,6 13 59,0 23 57,5

f) spokojenost s výkonem 8 44,4 17 77,3 25 62,5

g) odměna za výkon 2 11,1 3 13,6 5 12,5

h) vlastní výběr 4 22,2 7 31,8 11 27,5

i) jiné 0 0 2 9,1 2 5,0
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Tabulka č. 19

Tabulka č. 20

Tabulka č. 21

Otázka č. 19 M ∑ M % Ž ∑ Ž % M+Ž ∑ M+Ž%

a) pochvala za výkon 6 33,3 13 59,0 19 47,5

b) pochvala za píli 4 22,2 6 27,3 10 25,0

c) zlobení za  necvičení 0 0 9 40,9 10 25,0

d) zlobení za špat. hru 0 0 5 22,7 5 12,5

e) vědomí trestu  necvičení 2 11,1 0 0 2 5,0

f) nespokojenost sebou 8 44,4 8 36,4 16 40,0

g) někdo hrál lépe 6 33,3 12 54,5 18 45,0
h) něco dalšího 0 0 0 0 0 0

nevyplněno 2 11,1 0 0 2 5,0

Otázka č. 20 M ∑ M % Ž ∑ Ž % M+Ž ∑ M+Ž%

v 6-ti letech 1 5,6 2 9,1 3 7,5

v 8 letech 1 5,6 2 9,1 3 7,5

v 9 letech 2 11,1 0 0 2 5,0

v 10 letech 1 5,6 3 13,6 4 10,0

ve 12 letech 2 11,1 4 18,2 6 15,0

ve 13 letech 3 16,7 4 18,2 7 17,5

ve 14 letech 3 16,7 1 4,5 4 10,0

v 15 letech 2 11,1 2 9,1 4 10,0

v 16 letech 1 5,6 2 9,1 3 7,5

v 18 letech 1 5,6 1 4,5 2 5,0

Otázka č. 21 M ∑ M % Ž ∑ Ž % M+Ž ∑ M+Ž%

a1) čas 4 22,2 4 18,2 8 20,5

a2) cvičení 3 16,7 0 0 3 7,5

a3) odpočinek 2 11,1 3 13,6 5 12,5

a4) vliv jiných lidí 3 16,7 7 31,8 10 25,0

a5) volní vlastnosti 3 16,7 6 27,3 9 22,5

a6) změna 2 11,1 7 31,8 9 22,5

a7) nic 1 5,6 0 0 1 2,5

b) ne 2 11,1 6 27,3 8 20,5

nevyplněno 1 5,6 0 0 1 2,5
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Tabulka č. 22

Tabulka č. 23

M ∑ - absolutní četnost odpovědí u chlapců

Ž ∑ - absolutní četnost odpovědí u dívek

M % - relativní četnost odpovědí chlapců (v procentech)

Ž % - relativní četnost odpovědí dívek (v procentech)

M+Ž ∑ - absolutní četnost odpovědí všech respondentů

M+Ž % - relativní četnost odpovědí všech respondentů (v procentech)

Pozn.: V tabulkách jsou uvedeny četnosti jednotlivých odpovědí. 

Vzhledem k možnosti více voleb u většiny otázek neodpovídají absolutním 

četnostem respondentů.

Otázka č. 22 M ∑ M % Ž ∑ Ž % M+Ž ∑ M+Ž%

a) vliv učitele 4 22,2 9 40,9 13 32,5

b) vliv rodiny 5 27,8 4 18,2 9 22,5

c) vztah k hudbě 4 22,2 13 59,0 17 42,5

d) vztah k dětem 5 27,8 8 36,4 13 32,5

e) chuť něco naučit 4 22,2 5 22,7 9 22,5

f) existenční důvody 3 16,7 3 13,6 6 15,0

g) vliv studia 0 0 2 9,1 2 5,0

h) jiné 2 11,1 1 4,5 3 7,5

Otázka č. 23 M ∑ M % Ž ∑ Ž % M+Ž ∑ M+Ž%

a) radost dětí z hudby 4 22,2 10 45,5 14 35,0

b) předávání dovedností 9 50,0 7 31,8 16 40,0

c) výsledky, úspěch žáků 7 38,9 14 63,6 21 52,5

d) kontakt, práce s dětmi 5 27,8 10 45,5% 15 37,5

e) smysl umění pro čl. 2 11,1 2 9,1 4 10,0

f) jiné 1 5,6 2 9,1 3 7,5
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Příloha č. 5: Žádosti

Vážená paní ředitelka 
Ing. Jana Mlčochová
ZUŠ 17. listopadu 1325, 293 01 Mladá Boleslav

Věc: Žádost o povolení výzkumného šetření v ZUŠ Mladá Boleslav pro 
potřeby studia

Vážená paní ředitelko,
obracím se na Vás s žádostí o umožnění realizace výzkumného šetření 
na Základní umělecké škole 17. listopadu 1325, 293 01 Mladá Boleslav. 
Výzkumné šetření bude probíhat formou dotazníku pro vybrané žáky 
individuální výuky hudebního oboru ve věku 9-11 let a formou dotazníku 
pro učitele hudebního oboru Vaší školy, kteří vyučují v individuálních 
hodinách. Toto šetření bude použito pro mé studijní účely na Evangelické 
teologické fakultě UK v bakalářské práci „Role kázně u současných žáků 
ZUŠ Pro realizaci dotazníku žáka bude závazný podepsaný souhlas jeho 
zákonného zástupce. Se zpracovanými výsledky dotazníků se mohou 
po 18. 5. 2017 zákonní zástupci i učitelé žáků realizujících dotazník 
po domluvě seznámit. K dispozici je také znění dotazníku pro zájemce z řad 
zákonných zástupců žáků realizujících dotazník, avšak až po jeho vyplnění, 
aby nedocházelo ke zkreslení dat případným ovlivněním žáka zákonným 
zástupcem. 

V Mladé Boleslavi, dne 10. 1. 2017

Jitka Horáčková
- student ETF UK, obor Pastorační a sociální práce
- zaměstnanec ZUŠ 17. listopadu 1325, 29301 Mladá Boleslav,
bytem Palackého 901, 293 01 Mladá Boleslav

     ……………………………
podpis
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Vážený pan ředitel 
PaedDr. Pavel Kloub
Základní umělecká škola Ilji Hurníka Praha 2
Slezská 920/21, 

120 00 Praha, Vinohrady

Věc: Žádost o povolení výzkumného šetření v ZUŠ Ilji Hurníka, Praha 2 
pro potřeby studia

Vážený pane řediteli,
obracím se na Vás s žádostí o umožnění realizace výzkumného šetření na 
Základní umělecké škole škola Ilji Hurníka Praha 2, Slezská 920/21, 120 00 
Praha, Vinohrady. Výzkumné šetření bude probíhat formou dotazníku pro 
učitele individuální výuky hudebního oboru. Toto šetření bude použito pro mé 
studijní účely na Evangelické teologické fakultě UK v bakalářské práci „Role 
kázně u současných žáků v ZUŠ“. Dále Vás prosím, zda byste svým 
pedagogům mohl dotazníky osobně předat s přiloženými instrukcemi k jejich 
vyplnění ve dnech 14.2. -3.3. 2017. Účast pedagogů ve výzkumném šetření 
bude anonymní. Vyplněné dotazníky budou mít možnost vhodit osobně do 
sběrného boxu v ředitelně Vaší ZUŠ. S výsledky šetření se samozřejmě budete 
moci po jejich zpracování i s Vašimi pedagogy seznámit, nejdříve po 18.5. 
2017.
Předem děkuji za Vaši vstřícnost. 

V Mladé Boleslavi, dne 1. 2. 2017

Jitka Horáčková
student ETF UK, obor Pastorační a sociální práce
bydliště: Palackého 901, 293 01 Mladá Boleslav

………………………………………………
podpis
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ERRATA –grafy str. 124 – 125
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ERRATA –grafy str. 138
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