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Anotace v češtině 

Tato práce se zabývá tématem posilování tolerance vůči jinakostem u ţáků studujících 

na 2. stupni ZŠ. O této problematice je pojednáno zejména v kontextu vztahů mezi ţáky ve 

školní třídě. První část poskytne teoretická východiska k tomuto tématu. Konkrétně se 

bude zabývat potřebou tolerance ve společnosti, vývojovými a sociálními specifiky 

sledované věkové skupiny, problematikou vyčleňování, jinakosti a šikany. Dále se zabývá 

primární prevencí, záţitkovou pedagogikou a některými proţitkovými technikami. 

V praktické části je realizován záţitkový program s tématem posilování tolerance vůči 

odlišnostem. Na tento program je přímo vázáno dotazníkové šetření, které zjišťuje, jak se 

vede ţákům konkrétních tříd s tříměsíčním odstupem od té doby, kdy program ve třídách 

proběhl. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak ţáci vnímají působení programu PP 

na proměnu vztahů třídy.  

 

 

Anotace v angličtině 

This bachelor´s thesis is focused on techniques of promoting children´s tolerance of 

differences. It is focused on adolescents studying on the second degree of primary school 

and on relationships in school class. The theoretical part of this work describes a need of 

tolerance in society and some social specifics of this age group. It describes the 

problematic of earmarking, otherness and bullying. The theoretical part includes also a 

topic of primary prevention and experiential education. 

The empirical part consists of experiential program and questionnaire survey. The 

topic of this program is promoting children´s tolerance of differences. The main task of 

this research is to discover the children’s view of changes that happened three months after 

this program was realized. 
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Úvod 
 

V této práci se budu zabývat tématem posilování tolerance vůči jinakostem
1
 u ţáků 

studujících na 2. stupni ZŠ. Budu hovořit o této problematice v kontextu vztahů mezi ţáky 

ve školní třídě. Toto téma vzniklo z potřeby vyrovnat se s děním ve třídách, jejichţ 

skupinové normy jsou zaloţené na konformitě. Ţáci jsou tedy velmi netolerantní vůči 

jakékoli odlišnosti. Pracuji v KPPP
2
 v primární prevenci a téma vyčleňování, které se 

v některých případech dá označit za první stádium šikany, jak bude ukázáno v této práci, je 

přítomno ve větší či menší míře v kaţdé třídě, ve které lektoruji. Dojem jinakosti velice 

často vychází z „jiného“ vzhledu či chování. Mám tím na mysli „jiný“ vzhledem ke 

společenským/kulturním normám.
3
 Onou „jinakostí“ lze však nazvat jakékoli kritérium 

odlišnosti, které ţáci ve třídě zvolí. Vliv skupiny na toto označení a následné vyloučení 

jedince je obrovský. Během programů se snaţím s dětmi reflektovat problematiku 

netolerantního/vyčleňujícího jednání a následně hledat efektivní cesty práce s tímto 

tématem. Na to se budu soustředit i v této práci. 

Období rané adolescence je charakteristické změnami, které probíhají u dětí na 

fyzické i psychické úrovni. Domnívám se, ţe mezi potřeby dospívajících v tomto věku 

patří silná touha patřit do skupiny a zároveň pocit silného strachu z toho, ţe nikam patřit 

nebudou. Ţáci v tomto období utváří ve třídě malé podskupiny a téma patření do některé ze 

skupin je pro ně velmi aktuální. Skrze své skupinové členství si ţáci potvrzují svou identitu 

a status. Dospívající jsou zároveň velmi opatrní, co se týče skupinového členství a 

přijímání nových členů do skupin. Skupina představuje jejich identitu, tedy vzory a 

hodnoty, které získávají zprostředkovaně skrze skupinu. Je zde také kladen velký důraz na 

konformitu. Kamarádi ţáků by měli být stejní jako ostatní. Musí zapadat a vyhovovat po 

všech směrech. Neboť to, jaké má člověk přátele, o něm v tuto chvíli velmi vypovídá. Zdá 

se tedy, ţe ţáci jsou v tomto období velice nekompromisní ohledně jakýchkoli „jinakostí“ 

svých spoluţáků – vzhled, chování, názor atd. Nejen, ţe pro „jinakost“ nemají pochopení, 

ale snaţí se ji také potlačit sami u sebe. Ţáci se snaţí dostát poţadavků „stejnosti“ do té 

míry, do jaké jsou toho schopní.  

                                                            
1 V této práci chápu slova „jinakost“, „odlišnost“ a „různost“ jako synonyma.  
2 Křesťanská pedagogicko – psychologická poradna, Praha 8. 
3 K tomuto dále v kapitole: Šikana v kontextu společenských norem a morálky. 
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O potřebě vést ţáky k reflexi vlastního chování a následně s nimi pracovat na 

toleranci odlišností se zmíním v první kapitole. Tato potřeba vychází z principů 

demokratické společnosti. Ţáci jsou konec konců vyučovaní demokratickým principům 

v rámci některých předmětů – občanská výchova, rodinná výchova, osobnostní výchova, 

výchova ke zdraví, ale třeba i výtvarná nebo tělesná výchova. Otázkou je, jak efektivně 

pracovat na tom, aby ţáci tyto hodnoty skutečně zvnitřnili a stávali se více zodpovědnými 

za své jednání s druhými. Tato práce se bude zabývat některými proţitkovými technikami, 

které se týkají tématu tolerance. Techniky jsou běţně zařazovány v rámci programu 

primární prevence.  

První část poskytne teoretická východiska k tomuto tématu. Konkrétně se bude 

zabývat potřebou tolerance ve společnosti, vývojovými a sociálními specifiky sledované 

věkové skupiny. Také v ní bude pojednáno o problematice vyčleňování a jinakosti. To 

velmi úzce souvisí s problematikou šikany, proto je potřeba věnovat se okrajově i tomuto 

tématu. V poslední části se bude hovořit o jedné z moţných cest práce s dětmi na 

reflektování tohoto problému, tedy o záţitkové pedagogice a některých proţitkových 

technikách. Konec první části je zaměřen na efektivní práci s technikami a na sestavování 

záţitkového programu.  

Ve druhé části pak jiţ bude představen konkrétní čtyřhodinový program s tématem 

posilování tolerance vůči odlišnostem, který se uskutečnil ve dvou sedmých třídách jedné 

praţské základní školy a z něhoţ vychází vlastní výzkum směřující k zodpovězení otázek 

kladených v této práci (viz níţe). V tomto výzkumu se jednak soustředím na jednotlivé 

techniky a průběh samotného programu, ale zároveň na proměnu vztahů ve třídě a jejích 

moţných souvislostí s preventivním programem: jak se vede ţákům konkrétních tříd 

s tříměsíčním odstupem od té doby, kdy program ve třídách proběhl. Cílem tohoto 

výzkumu je tedy především zjistit působení programu primární prevence
4
 na proměnu 

vztahů ve třídě. Konkrétně zde kladu výzkumné otázky: K jakým změnám ve vztazích ve 

třídě došlo 3 měsíce po absolvování programu PP? Jak program PP působil na rozšíření 

tolerančního pole vnímání odlišností ţáků? Pomocí dotazníkového šetření budu zkoumat, 

jak se sociální klima třídy za poslední tři měsíce změnilo, či zda zůstalo stejné. Jiţ teď je 

nutno říci, ţe změnu vztahů ve třídě nezpůsobuje pouze program PP, vstupuje sem spousta 

faktorů jako např. školní akce, stárnutí ţáků atd. Zároveň však předpokládám, ţe záţitkový 

program PP zaměřený na posilování pozitivních vztahů ve třídě (resp. na posilování 

                                                            
4 Dále jen program PP. 
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pozitivní reakce na jinakosti) je faktor klíčový, který klima třídy výrazně ovlivňuje, a je 

tedy moţné na něm tento výzkum stavět. 
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1. Potřeba tolerance v demokratické společnosti 
 

Nejprve zde uvedu stručnou definici tolerance. Na základě této definice bude dále 

moţné zamyslet se, jaké místo má tolerance ve společnosti. Poţadavek tolerantního 

jednání a pluralismu vychází z demokratických principů naší země. Je však otázkou, 

nakolik je tato potřeba naplňována v kaţdodenním jednání lidí. Nyní se tedy zaměřím na 

problematiku pojmů tolerance a pluralismu. V této části budu vycházet z knihy Malá 

filosofie člověka, jejímţ autorem je Jan Sokol.  

 

1.1 Vymezení pojmu 

 

„Tolerance, z lat., snášenlivost, je schopnost i ochota snášet nepříjemné věci. 

V novověku zejména ochota ţít společně s menšinami jiné kultury, náboţenství, jazyka 

apod. Tolerance má jinou povahu u příslušníků menšiny a příslušníků většiny: menšiny 

jsou z povahy věci tolerantnější, důleţitá je však tolerance u většiny.“
5
     

V poslední době je tolerance velmi diskutované společenské téma. Podle Sokola
6
 se 

jedná o jednu z nejcennějších lidských vlastností, která však lidem velmi často chybí. 

Vzhledem k událostem,
7
 v nichţ byla projevena krajní netolerantnost, to není aţ tolik 

překvapivé. I tak zde ovšem vzniká prostor pro pochybnosti: znamená tolerance lhostejnost 

a rezignaci na pravdu? Jedná se o zbabělost?  

Podle Sokola
8
 lze tedy toleranci chápat jako snášenlivost. Jedná se o ochotu snášet 

něco, co se nám nelíbí - je moţné snášet horko nebo hlad, nepříjemného šéfa atd. Snášíme 

je z toho důvodu, ţe nám nevadí, nebo nám nic jiného nezbývá. O dobrých a cenných 

věcech většinou neřekneme, ţe je tolerujeme, takové věci přijímáme.  

„Kaţdá tolerance je podmíněna tím, ţe nepříjemnost, kterou jsme odhodláni snášet, 

nepřesáhne jisté meze. Odsud aţ potud – a dost. Takţe být hodně tolerantní by pak 

znamenalo snaţit se, aby toleranční pole čili meze toho, co mi nevadí, bylo hodně široké.“
9
 

Určit hranice mezi tím, co mi vadí a nevadí, nelze tak jednoznačně, neboť často záleţí na 

okolnostech a mnoha dalších faktorech. Co se týče mezilidských vztahů, co lze dělat 

s lidmi, kteří jsou jiní neţ my? Stačí je tolerovat nebo lze udělat něco víc? 

                                                            
5 SOKOL, Jan. Malá filosofie člověka. Praha: Vyšehrad, 2001. S. 136. 
6 Tamtéţ. S. 136. 
7 Lze hovořit např. o události koncentračních táborů, či o současné migrační krizi.  
8 SOKOL, Jan. Malá filosofie člověka. Praha: Vyšehrad, 2001. S. 134. 
9 Tamtéţ S. 135. 
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Jan Sokol
10

 hovoří o pluralismu a pouţívá příklad obilí: zemědělci vypěstovali tu 

nejlepší odrůdu obilí, která by snesla sucho i špatnou půdu. A ta se poté začala pěstovat 

všude ve světě. Pak se však vyskytl nový škůdce, kterému tato odrůda velice chutnala, a 

zničil celou úrodu. Pokud by byla pěstována pouze na určitých místech, zničil by škůdce 

jen její část. Takto byla však veliká část společnosti zasaţená hladem. Šlechtitelé tedy 

zaznamenali objev: ţádná odrůda není tak dobrá, aby bylo moţné spolehnout se pouze na 

ni.  

Vţdycky se můţe objevit něco nového, co tuto odrůdu zničí a otestovat ji proti všem 

katastrofám není moţné. Pokud budou všechny pšenice na světě stejné, bude to veliký 

problém. Naopak se tomu dá předejít jedině tak, ţe po světě bude spousta druhů pšenic, 

které se budou pěstovat, opatrovat a uchovávat. Sokol na tomto místě hovoří o postoji 

pluralismu, který se zakládá na kladném přijetí mnohosti a různorodosti před „pouhou“ 

tolerancí jinakosti. 

Jednostrannost vypěstovaného obilí, které bylo následně napadeno škůdci, tedy vedla 

k hladomoru na mnoha místech země. Podobně je to také s lidmi. Podle Sokola
11

 dnešní 

společnost vyvíjí na kaţdého člověka velmi nenápadný, avšak účinný tlak.  Tento tlak se 

týká poţadavku „stejnosti“ v některých oblastech lidského ţivota, tj. stejného stylu 

oblékání, schopnosti domluvit se jedním jazykem všude na světě, poslouchání stejné hudby 

atd. Mezi jeho výhody patří schopnost „vţdy zapadnout“ a domluvit se. Nebezpečí tohoto 

poţadavku však spočívá v tom, ţe tam, kde jsou všichni lidé stejní, tam budou také 

podléhat stejným hrozbám, především myšlenkovým a ideologickým. V minulém století 

jsme se o tom mohli několikrát přesvědčit – nejvíce snad u ideologie nacistické spočívající 

mj. v silně negativním nahlíţení „jiných“: Ţidů, Romů i dalších, jeţ sebou neslo nevídaně 

hrozivé důsledky. Proti těmto ideologiím pak podle Sokola není jiná obrana neţ 

rozmanitost. „Lidé kolem nás, kteří jsou jiní a lezou nám tím na nervy, jsou nebo mohou 

být v určité rozhodující chvíli jedinou účinnou obranou proti kolektivnímu zhloupnutí, čili 

totalitě. Je potřeba schopnost vidět u druhých, kteří nejsou jako my, jejich přednosti a 

moţnosti, které nám samým chybí nebo které jsme zatím neviděli. Ţe to jsou skutečné 

přednosti, to si můţeme vyzkoušet v rozhovoru, čili dialogu. A s konečnou platností se to 

prokáţe, aţ nás zase napadne nějaký ideologický škůdce, který se nás pokusí sehnat do 

jednoho houfu, aby si nás pěkně otočil kolem prstu. A pokud se mu to nepovede, bude to 

jen díky tomu, ţe je tu také dost těch, kteří jsou jiní.“
12

  

                                                            
10 SOKOL, Jan. Malá filosofie člověka. Praha: Vyšehrad, 2001. S. 136. 
11Tamtéţ. S. 136. 
12 Tamtéţ. S. 137.  
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Je tedy zřejmé, ţe tolerantní a netolerantní chování je úzce sepjato s morálkou, přesněji 

řečeno je toto chování jakási forma morální komunikace s ohledem na to, ţe čistě 

tolerantní či netolerantní chování není moţné. Podle Janaty
13

 bezbřehá tolerance není 

jednak ţádoucí a není ani moţná – vţdy jsou nějaké hranice toho, co je moţné snést. Jedná 

se o jakýsi poměr, který se mění v závislosti na ideologii a cílech konkrétní společnosti. 

V našem případě se jedná především o školní řád a školní klima, v rámci kterého třídy 

existují. Tento školní řád dále vychází z norem a hodnot dané společnosti.  

 

1.2 Vymezení výchovných cílů ve vztahu k toleranci 

 

Nabízí se zde tedy otázka, jakým směrem výchovné působení ubírat. Jaký cíl je 

dobré mít při práci s dětmi na tomto tématu? Z výše zmíněného textu je patrné, ţe výraz 

tolerance s sebou přináší některé negativní konotace. Ona snášenlivost se vztahuje 

primárně k věcem, které lidem vadí a jsou jim nepříjemné. Naopak příjemné věci bez 

problémů přijímají. Také bylo zmíněno, ţe tolerance vyţaduje jisté hranice a je úzce 

sepjata s morálkou.  

Pro ţáky a jejich vztahy ve třídě jistě není zcela ideální pouhá snášenlivost druhých 

lidí, ať uţ se jedná o vzhled, chování, názory atd. Domnívám se však, ţe je to dobrý základ 

pro to uvědomovat si potřebnost různých lidí, kteří se od sebe navzájem liší. V ideálním 

případě se jedná o práci na schopnosti umět tyto lidi přijímat s úctou a vidět u druhých ty 

vlastnosti, které ţák sám nemá a o které je (v tomto případě) konkrétní třída obohacena. Je 

tedy důleţité umět reflektovat onu jinakost mezi lidmi, přijímat ji a také ji dokázat ocenit. 

Druhé bychom neměli pouze snášet, ale měli bychom si jich umět váţit. Chápeme, ţe 

nemůţeme být stejní, protoţe jsme jednoduše jiní. Neznamená to však pouze 

nepříjemnosti, ale také některé dobré věci. „To, ţe jsme jiní, můţe být v běţném ţivotě 

nesnáz a kaţdému z nás to občas pije krev. Ale komu záleţí na tom, aby i jeho děti ţily ve 

svobodné společnosti, uţ dnes také ví, ţe tyhle protivné názory, lidi, menšiny, skupiny a 

strany, k nimţ sám nepatří a s nimiţ nemůţe souhlasit, by měl nejen tolerovat, ale ţe by si 

jich měl váţit. Můţe se totiţ stát, ţe oni nás jednou zachrání.“
14

  

  

                                                            
13 JANATA, Jaromír. Agrese tolerance a intolerance. Praha: Grada, 1999. S. 110. 
14 SOKOL, Jan. Malá filosofie člověka. Praha: Vyšehrad, 2001. S. 138. 
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2. Třída v období dospívání 
 

Jak jiţ bylo řečeno v úvodu, problematika vyčleňování na základě jinakosti se netýká 

pouze dvojice: vyčleňovaný – vyčleňující, nýbrţ souvisí se vztahy všech ţáků ve třídě. 

Nejprve se v této kapitole zaměřím na charakteristiku třídy jako sociální skupiny, popíšu 

její fungování v období dospívání a nakonec se zaměřím na vztahy, k nimţ v rámci třídy 

dochází. 

 

2.1 Třída jako sociální skupina 

 

Podle Hrabala,
15

 je člověk bio-socio-kulturní bytost. Nemůţe ţít jen sám o sobě a pro 

sebe, nýbrţ musí ţít ve společenství, ve kterém si utváří vztahy různého charakteru. 

Existuje mnoho různých definic a pohledů na to, co znamená sociální skupina, avšak 

většinou se v nejzákladnějších rysech shodují. „Skupinu tvoří určitý počet lidí, jejichţ 

činnost směřuje po delší dobu ke společným cílům. Ze společných cílů vyplývá podobnost 

hierarchie hodnot členů skupiny. Cílů se dosahuje déledobou interakcí a kooperací, která 

se řídí skupinovými normami a při níţ se vytváří relativně stálá struktura vztahů mezi členy 

skupiny, v nichţ jednotlivci zaujímají různé pozice a přijímají různé role.“
16

 Skupinu tvoří 

dvě nebo více osob, které jednají společně, mají společné cíle a zájmy. Jejich jednání je 

organizováno a regulováno, vzájemně komunikují, mají vlastní identitu (rozlišují „my“ a 

„oni“). Sociální skupina je pro jednotlivce důleţitá, neboť uspokojuje jeho potřebu 

sounáleţitosti a sebeprosazení.  

 

Struktura skupiny můţe být podle Hrabala
17

 přirovnána k organismu. Skupina má svou 

vývojovou dynamiku, která se organismu značně podobá: vzniká, vyvíjí se, zůstává na 

určité úrovni, rozpadá se a zaniká. Je moţno namítnout, ţe tuto metaforu nelze brát 

doslova, neboť členství skupiny lze, na rozdíl od organismu, velmi snadno změnit. 

V případě školní třídy je však členství skupiny dáno poměrně stabilně a není ve zvyku jej 

jednoduše měnit. Následují některé pojmy,
18

 které jsou se strukturou skupiny nerozlučně 

spjaty.  

                                                            
15 HRABAL, Vladimír. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2002. S. 8. 
16 Tamtéţ. S. 8. 
17 Tamtéţ. S. 11. 
18 Budeme vycházet z pojmů a informací uvedených tamtéţ. S. 11–17. 
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Ve skupině mohou být různé druhy cílů
19

 (např. cíle, které skupinu přesahují, společné 

cíle týkající se členů skupiny či v některých případech můţe být cílem sama skupina a její 

rozvoj). Je také dobré zaměřit se na cíle podskupin – menších společenství, která se 

utvářejí v rámci skupiny. Tyto cíle mohou skupinu narušovat a ohroţovat ji. Mohou být ke 

skupině neutrální, ale také její existenci podporovat. Jak je z tohoto textu patrné, většina 

cílů skupiny je přímo vázána na druhy činnosti skupiny. 

Činnost členů skupiny
20

 slouţí jako prostředek k naplňování cílů skupiny. V závislosti 

na vývoji struktury se proměňuje také její činnost, která se sjednocuje, diferencuje, 

specializuje a koordinuje.  

Skupinové hodnoty
21

 jsou cíle skupiny, které si členové osvojí. Ve skupině se utváří 

hierarchie těchto hodnot. Skupina poté působí na členy tak, aby hierarchii přijali za vlastní. 

Toto můţe být z hlediska školní třídy problém například u ţáků, v jejichţ rodinné 

hierarchii hodnot je vzdělání umístěno na různých příčkách hodnotového systému.  

Skupinové normy
22

 jsou souborem pravidel, který upravuje chování členů v určitých 

situacích. Ve formálních skupinách (například instituce školy) jsou pravidla dána zvnějšku. 

Pro jednotlivce mají stabilizační význam, neboť mu pomáhají se v prostředí lépe 

orientovat. Pravidla společnosti jsou podepřena systémem odměn a trestů. Tak je 

zajišťována motivace a kontrola nad jejich dodrţováním a porušováním. V rámci práce se 

třídou (na seznamovacích kurzech, programech primární prevence apod.) je třída velmi 

často vedena k tomu, aby vedle pravidel nastavených zvnějšku také existovala pravidla 

nastavená zevnitř, která se nebudou týkat primárně chování studenta k instituci, ale budou 

slouţit vzájemně přátelským vztahům mezi spoluţáky. Je dobré, kdyţ si mohou ţáci tato 

pravidla nastavit sami. Je pro ně poté snazší zvnitřnit je a následně se podle nich chovat. 

Ve třídách tak vznikají „Školní kréda, Desatera, Smlouvy, Kodexy“ apod. 

Role
23

 ve školní třídě je soubor očekávání chování spoluţáků od jednotlivce. Toto 

očekávání chování úzce souvisí s pozicí jedince ve třídě. Mnoţství rolí ve skupině je velmi 

rozmanité, a proto zde uvedu pouze ty nejzákladnější. V některých skupinách existuje 

jádro, které je stabilní. Většinou to jsou členové, kteří se nejvíce ztotoţní se společnými 

cíli a nejvíce pro skupinu pracují. Do čela kolektivu se postaví vůdce, který projeví největší 

iniciativu a je skupinou uznáván a obdivován. Také zde bývá ten, kdo je většinou ze 

zásady proti. Lze najít i roli vtipálka kolektivu atd. 

                                                            
19 HRABAL, Vladimír. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2002. S. 11. 
20 Tamtéţ. S. 12. 
21 Tamtéţ. S. 12. 
22 Tamtéţ. S. 13. 
23 Tamtéţ. S. 14. 
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Vůdce skupiny
24

 nemusí být vţdy ten nejsilnější a nejobdařenější schopností vést. 

Nejprve je nutné podívat se na povahu skupiny a její cíle a aţ poté se ptát, proč je v čele 

zrovna ten konkrétní člověk. V ideálním případě by měl vůdce svými vlastnostmi nejlépe 

přispívat k naplnění cílů a potřeb skupiny. Také by měl být schopný navázat s lidmi ve 

skupině takové vztahy, aby on mohl být spokojený se členy a členové mohli být spokojení 

s vedoucím. 

Ve třídě existují rozdílné pozice
25

 jednotlivých členů skupiny. Pozice jsou určeny podle 

toho, jaký význam má jednotlivec v rámci skupiny. Existuje zde tedy určitá hierarchie. 

V zahraniční literatuře je často uţívaný termín „perceived popularity“. Podle LaFontany
26

 

je percipovaná popularita dána vlivem ţáka ve skupině. Lze mluvit o obdivu a zboţňování 

ţáka svými spoluţáky. Tato popularita však nutně nekoresponduje s tím, koho mají děti ve 

třídě rády. Ţáci tedy spíše přisuzují popularitu na základě reputace daného jedince ve 

skupině, neţ na osobní preferenci. V takovém případě by se jednalo o sympatii, která je 

v dospívající skupině do velké míry sepjata se schopností ţáka naplňovat potřeby druhých. 

 

2.2 Charakteristika období dospívání – raná adolescence 

 

Období rané adolescence je velmi důleţité přechodové období mezi dětstvím a 

dospělostí. Jedná se přibliţně o rozmezí 11. a 15. roku ţivota jedince.
27

 V tomto období 

probíhá především biologické dospívání. Psychosociální dospívání končí kolem 20. roku 

ţivota.  

Podle Vágnerové
28

 je toto období charakteristické některými biologickými změnami, 

které jsou zaloţené na hormonální změně; dozrává limbický systém a mozková kůra, mění 

se uvaţování jedince. Tato doba není časově omezena. Vyskytují se zde nepřehlédnutelné 

fyziologické projevy, které mohou být pro dospívající někdy aţ stresující (ejakulace, 

menstruace atd.). Mezi nejnápadnější změnu tohoto období uvádí Vágnerová
29

 tělesné 

dospívání, tj. pubertu. V souvislosti se změnou těla dospívajícího se také mění jeho 

sebepojetí a chování okolí. Tělesná atraktivita má svojí sociální hodnotu, neboť svůj 

                                                            
24 HRABAL, Vladimír. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2002. S. 15. 
25 Tamtéţ S. 16. 
26 LaFONTANA, Kathrin, M., CILLESSEN, Antonius H. N.: Children’s perceptions of popular and 

unpopular peers: A multi-method assessment. In: Developmental Psychology, 2002, vol. 38, no. 5, p. 635–

647. 
27 Časové vymezení rané adolescence: VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. 

Praha: Karolinum, 2012. S. 369. 
28 Tamtéţ. S. 369. 
29 Tamtéţ S. 369. 
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zevnějšek ukazuje mladý člověk okolnímu světu. Vzhled je to, co je patrné na první 

pohled. Značná část dospívajících proto také není spokojená se stavbou svého těla. U dívek 

můţe tato nespokojenost vést v některých případech aţ k anorexii.  

 

2.2.1 Emoční vývoj 

 

V tomto období také dochází k proměně citového proţívání; hormonální změna vede 

ke zvýšené labilitě. To má za následek větší impulzivitu, vztahovačnost, výkyvy nálad 

apod. Podle Vágnerové
30

 mají dospívající tendenci nevyjadřovat své pocity a uzavírat se 

do sebe. Jsou si sami sebou velmi nejistí. Svět kolem nich se sice nemění, ale má pro ně 

jiný subjektivní význam. Mladí lidé se potřebují s tímto světem a novými emocemi, které 

v nich vyvolává, nějakým způsobem vyrovnat. K tomuto vyrovnání pouţívají různé 

obranné strategie. Můţe se zde hovořit o tzv. „mechanismu kyvadla“
31

 – dospívající se 

někdy v určitém období dospívání vrací k dětským hrám a hračkám. Celkově se jedná o 

návrat do období, které pro něj bylo klidnější. Dalším obranným mechanismem je tzv. 

„únik do fantazie“
32

 – slouţí ke zkoušení modelových řešení situací, s nimiţ se mladý 

člověk reálně nemůţe vyrovnat. Také si zde zkouší různé role, které nemůţe proţít ve 

skutečnosti.  

Purnamaningish
33

 ve svém výzkumu hovoří v obecnější rovině o kompenzačních 

strategiích, které jsou zaměřené na předcházení proţívaných emocí, tj. situace je nějakým 

způsobem upravena tak, aby byla emoční odpověď na tuto situaci pro mladého člověka 

únosná. Jedná se o výběr situace, na který člověk soustředí svou pozornost, případně o její 

racionální změnu. Takovou strategií můţe být například přehodnocení – dospívající znovu 

teoreticky projde danou situací a upraví ji tak, aby byly příčiny neţádoucích emocí 

odstraněny.   

 

2.2.2 Vývoj poznávacích procesů 

 

Vývoj poznávacích procesů je výsledkem zrání a učení. V okamţiku, kdy je mladý 

člověk dostatečně zralý a získal potřebné zkušenosti, můţe dojít k rozvoji poznávacích 

                                                            
30 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012. S. 391.  
31 Tamtéţ. S. 392.   
32 Tamtéţ. S. 393.  
33 PURNAMANINGISH, Esti Hayu. Personality and emotion regulation stratégy. In: International Jurnal of 

Psychological Research, 2017, vol. 10, no. 1, p. 53 – 60. 
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procesů. „Pro vývoj myšlení je v této době charakteristické postupné uvolňování ze 

závislosti na konkrétní realitě. Dospívající mají potřebu přemýšlet o tom, jaký by svět mohl 

být, resp. měl být. Realita je pro ně pouze jednou variantou z mnoţiny moţných. 

Dospívající je schopen uvaţovat hypoteticky, o různých moţnostech, i o těch, které reálně 

neexistují nebo jsou dokonce málo pravděpodobné.“
34

  

Podle Binarové
35

 hraje v tomto období klíčovou roli fantazie, která je pojítkem mezi 

skutečností, proţíváním a ideálem. Jedná se o tzv. denní snění, v němţ mladý člověk 

operuje s představami ideálů (ideální já, ideální svět, ideální vztah atd.). Je schopen 

uvaţovat abstraktně, tj. uvaţovat o tom, co by mohlo nastat a jak by to chtěl mít (např. 

chtěl by být oblíbenější, vypadat jinak atd.).  

Pro dospívajícího je typické černobílé uvaţování; mladý člověk striktně prosazuje 

jednu nebo druhou variantu. Charakteristická je v tomto období podle Vágnerové
36

 

zbrklost, potřeba polemizovat a nejistota sám sebou. Dospívající má pocit, ţe ho neustále 

někdo sleduje, pozoruje a kritizuje. Jeho sebepojetí a sebehodnocení vychází z toho, jak ho 

hodnotí druzí lidé. Typické je také zaměření mladých lidí do budoucnosti a potřeba 

zodpovědět otázky, které jsou s tím nerozlučně spjaty: Kdo mám být a čeho mám v ţivotě 

dosáhnout? K čemu mám směřovat? 

 

2.2.3 Vývoj pojetí vlastní identity 

 

Identita dospívajícího částečně vychází z jiţ zmiňované orientace do budoucnosti. 

Jedná se o hledání odpovědi na otázku: Kým jsem a kdo chci v budoucnosti být?  

Je zde také potřeba určité sociální pozice, tj. potřeba být přijímán. Stejně tak potřeba 

první lásky (odtud: jsem tím, ke komu patřím, kdo mě akceptuje). Chození s někým (nebo 

alespoň pokus) dokazuje před ostatními, ţe nejsem ten, koho nikdo nechce. Podle 

Vágnerové
37

 jsou součástí identity dospívajících vztahy k určitým skupinám. 

Prostřednictvím těchto vztahů se vymezují pozitivně (identifikací) nebo negativně 

(odmítáním). Základem identity dospívajícího jsou stále ještě rodinné vztahy, ale velkou 

roli zde hrají i přátelské a partnerské vztahy. Důleţitá je v tomto věku skupinová identita, 

                                                            
34 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012. S. 379. 
35 BINAROVÁ, Ivana. Období dospívání. In: ČÍŢKOVÁ, Jitka., BINAROVÁ, Ivana., HOLÁSKOVÁ, 

Kamila., PETROVÁ, Alena., PLEVOVÁ, Irena., PUGNEROVÁ, Michaela. Přehled Vývojové Psychologie. 

Olomouc: Ostravská univerzita, 2005. S. 103.  
36 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012. S. 388. 
37 Tamtéţ. S. 458. 
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kdy se mladý člověk identifikuje se skupinou. Skupina zejména na začátku dospívání 

určuje to, kým mladý člověk je a jaké je jeho směřování do budoucnosti. 

Podle Binarové
38

 je pro toto období charakteristický emocionální zmatek. City k sobě 

samému (sebecity) jsou nevyrovnané; dospívající je kritický sám k sobě a ke své identitě. 

Srovnává svůj vzhled, který vidí, s tím, jak by chtěl vypadat. Pokud to není ve shodě, je 

zmatený a ptá se, zda to je dobře či špatně. Je zde také silná tendence srovnávat se 

s druhými (se svými vrstevníky, idoly atd.). Dospívající není schopen adekvátně reagovat 

na kritiku vůči sobě, coţ můţe vést v některých případech aţ k pocitu izolace a osamělosti. 

Druhým extrémem je pak přehnané vnímání vlastních kvalit a pocitu jedinečnosti, které 

můţe vést k sebeobdivování.  

   

2.2.4 Vztah dospívajícího k rodině 

 

Posledním důleţitým tématem je v tomto období vztah dospívajícího ke své rodině. 

Mladý člověk se emancipuje od rodiny. Osamostatňování nevede ke zrušení citové vazby 

k rodičům, jedná se však o proměnu této vazby. „V této fázi se dospívající chtějí zbavit 

omezující kontroly a rozhodovat o sobě sami. Potřebují větší volnost, ale zároveň i oporu, 

a proto je účelné udrţet rovnováhu mezi připoutáním a postupným osamostatňováním.“
39

  

Vágnerová
40

 popisuje období rané adolescence jako čas, v němţ dochází k diferenciaci. 

Dospívající se potřebuje odlišit (zpochybňuje rodičovské hodnoty a normy) a potřebuje 

změnit svou roli a postavení v rodině. Také dochází k různým druhům experimentování 

s procesem osamostatňování. Rodiče si potřebují uchovat svou autoritu a mohou se cítit 

ohroţení, neboť ztrácí své výsadní postavení. Dospívající chápe jako úspěch jakékoli 

omezení podřízenosti.  

Binarová
41

 uvádí, ţe chování dospívajících probíhá mimo jiné v závislosti na dosavadní 

výchově. Období osamostatňování můţe proběhnout bez většího chaosu tehdy, pokud byl 

dosavadní přístup rodičů k dospívajícímu vstřícný, neponiţující a akceptující. Důleţitá je 

stabilita, spolehlivost a jednoznačnost rodičovského chování. 

                                                            
38 BINAROVÁ, Ivana. Období dospívání. In: ČÍŢKOVÁ, Jitka., BINAROVÁ, Ivana., HOLÁSKOVÁ, 

Kamila., PETROVÁ, Alena., PLEVOVÁ, Irena., PUGNEROVÁ, Michaela. Přehled Vývojové Psychologie. 

Olomouc: Ostravská univerzita, 2005. S. 108. 
39 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012. S. 399.   
40 Tamtéţ. S. 400.   
41 BINAROVÁ, Ivana. Období dospívání. In: ČÍŢKOVÁ, Jitka., BINAROVÁ, Ivana., HOLÁSKOVÁ, 

Kamila., PETROVÁ, Alena., PLEVOVÁ, Irena., PUGNEROVÁ, Michaela. Přehled Vývojové Psychologie. 

Olomouc: Ostravská univerzita, 2005. S. 106. 
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2.3 Třída v období dospívání  

 

Třída se na 2. stupni základní školy v důsledku vývoje velmi proměňuje. Podle 

Hrabala
42

 zaujímají v tomto období výsadní postavení vztahy. Tématem pro ţáky je 

navazování hlubších a stálejších vztahů, potvrzování vlastní hodnoty skrze skupinové 

členství a patření do některé z neformálních skupin. 

Janošová
43

 uvádí přehled změn, ke kterým ve třídě dochází v důsledku přechodu na 

vyšší stupeň základní školy. Hovoří zejména o biologickém dospívání a proměně systému 

výuky, tj. ve třídě se střídá více vyučujících se svými rozmanitými výukovými přístupy. 

Také je zde méně kontaktu s třídním učitelem. Třídu opouští chytřejší a sociálně 

kompetentnější ţáci, kteří přecházejí na gymnázium. Tento jev se znovu opakuje po 

ukončení 7. třídy. V některých školách v důsledku tohoto „odlivu“ ţáků dochází ke 

slučování tříd. Zmíněné jevy výrazně ovlivňují dynamiku třídy. Je zde potřeba ustanovit 

novou hierarchii spolu s hodnotami a normami, podle kterých se bude společně ţít.  

Ţalování je v tomto období chápáno jako porušení vztahu k vrstevníkovi a vnucování 

se autoritě. Neţalovat se tedy stává neotřesitelnou normou. Podle Hrabala
44

 je pro tento 

věk charakteristický poţadavek rovnostářství a proklamované zpochybňování autorit. 

Neznamená to však, ţe by neexistoval jakýsi hierarchický systém. Zvláště důleţité je pro 

ţáky téma jednotlivých pozic ve třídě, které úzce souvisí s popularitou ţáků z hlediska 

vlivu a oblíbenosti na základě osobních preferencí.  

Neformální skupina slouţí ţákům k nácviku jednotlivých rolí (zejm. vedení) a 

schopnosti podřizovat se. Na chodu skupinového ţivota se teoreticky můţe podílet jakýkoli 

její člen. Moc ve skupině nemůţe být pouţívána samovolně, neboť se vedoucí musí 

podřídit skupinovým normám. Zároveň má však mnohem větší šanci tyto normy ovlivnit. 

Skupina také uspokojuje potřebu naplnění intimních vztahů, které jsou „vzdalováním se“ 

od rodiny narušeny. Podle Hrabala
45

 je neformální skupina tréninkovým místem, které se 

stává přípravou pro ţivot v dospělých skupinách. Také je prostředkem socializace. 

Dospívající je schopen se díky malé skupině orientovat ve společnosti, která je pro něj 

tolik komplexní a sloţitá.  

V tomto období také dochází k výraznému sociálnímu a morálnímu vývoji ţáka. Tato 

změna se promítne i do fungování třídy. „Prohlubuje se individualizace ve smyslu růstu 

                                                            
42 HRABAL, Vladimír. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2002. S. 48. 
43 JANOŠOVÁ, Pavlína: Šikana a školní třída na začátku dospívání. In: JANOŠOVÁ, P., KOLLEROVÁ L., 

ZÁBRODSKÁ K., KRESSA J., DĚDOVÁ M. Psychologie školní šikany. Praha: Grada, 2016. S. 314. 
44 HRABAL, Vladimír. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2002. S. 49. 
45 Tamtéţ. S. 49. 
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osobnosti, svébytnosti a svéráznosti kaţdého ţáka. Dosud se sice nezavršuje, ale tendence 

k ní je silná i po sociální a morální stránce se zvýrazňují individuální odlišnosti: zatímco 

část ţáků přijímá uţ značně uvědoměle normy dospělých a hodnoty školy, mj. pod vlivem 

perspektivy a aktuálního rozhodování o budoucnosti, proţívají jiní ţáci období negativismu 

vůči škole, učiteli a dospělým a ještě jiní zůstávají v podstatě buď na úrovni naivní dětské 

konformity, nebo se začínají učit strategii rafinované konformity vůči autoritám.“
46

 Třída 

jako celek ještě většinou není v tomto období natolik vyzrálá, aby dokázala naplňovat 

individuální i sociální potřeby svých členů.  

Objevuje se zde také rozporuplný postoj vůči autoritě, tedy učiteli. Podle Hrabala
47

 

totiţ nestačí, aby byla autorita dána se shora. Musí být uznána, například díky kladným a 

hrdinským vlastnostem, respektu vůči ţákům, spravedlnosti atd. Spektrum těchto 

oceňovaných vlastností je velice široké a kaţdý dospívající můţe oceňovat něco jiného.  

Hodnocení ţáků mezi sebou navzájem bylo do této chvíle dáno spíše známkami a 

hodnocením učitele, v období dospívání toto schéma citelně slábne.  

Třída v období rané adolescence nebývá zcela soudrţná. Zpravidla se v ní vyskytují 

partičky, skupinky a kamarádské dvojice, které však nemusí mít dlouhodobý charakter a 

mohou se vyvíjet. Můţe se tak jednat o triády (většinou spíše dívčí), kde je zastoupení 

schématu dva plus jeden proměnlivé. Podle Hrabala
48

 nejsou výjimkou ani typické klučičí 

agresivní skupinky uvnitř třídy, které mají dlouhodobý či krátkodobý charakter. Činností 

této skupinky se někdy můţe stát agrese a ubliţování spoluţákům. V některých třídách 

naproti tomu převaţují přátelské vztahy a pozitivní vazby ţáků podobných zájmů, 

sportovních aktivit apod. Hrabal
49

 uvádí, ţe přátelé ani zájmy většinou nejsou v tomto 

období celoţivotní, ale mají svou důleţitou funkci z hlediska vývoje osobnosti 

dospívajícího. V takovém případě totiţ vstupuje do světa dospívajícího druhý člověk, který 

je jiţ chápán jako sloţitá osobnost. Tento vztah můţe pro mladého člověka představovat 

moţný zdroj bezpečí, proţitek přijetí druhými, místo poskytující moţnost sebeuplatnění a 

řešení problémů v mezilidských vztazích.  

 

 

 

                                                            
46 HRABAL, Vladimír. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2002. S. 49. 
47 Tamtéţ. S. 49. 
48 Tamtéţ S. 50. 
49 Tamtéţ. S. 51. 
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2.4 Vzorce sociálních vztahů ve třídě 

 

Vlivem proměny a dynamiky vztahů ve třídě mohou vznikat určité jevy, které mnoho 

vypovídají o sociálním klimatu třídy. „Sociální klima třídy lze popsat jako její dlouhodobě 

převládající atmosféru. Roli v něm hraje to, jak se ţáci ve třídě obvykle cítí. Jeho optimální 

podobu charakterizuje nízký výskyt konfliktů a rušivého chování, přiměřené vyjadřování 

emocí, vzájemný respekt v komunikaci i při řešení problémů, zaujetí pro skupinové cíle a 

také podpora a citlivost pedagogů k individuálním rozdílům a potřebám ţáků.“
50

   

Podskupiny vznikají především tam, kde počet členů překračuje přijatelnou hranici. 

Také zde hraje svou roli nevýběrovost třídy, tj. ţáci nejsou schopní kamarádit se se všemi. 

Vznik těchto společenství je přirozený, neboť nelze udrţovat ve školní třídě blízký vztah 

se třiceti dalšími spoluţáky. Podle Fontany
51

 je funkcí podskupin poskytnout jejím členům 

naplnění potřeby pocitu bezpečí, jistoty, sounáleţitosti a přijetí druhými.  

Podskupiny se utvářejí na základě různých kritérií: pohlaví, inteligence, koníčky atd. 

Obecně se však dá říci, ţe si vybíráme druhé podle toho, zda koukají na svět stejnýma 

očima. Členství ve skupině pomáhá mladým lidem orientovat se ve světě, sdílet skupinové 

hodnoty, také je znakem určité prestiţe ve třídě atd. V období rané adolescence hraje přijetí 

podskupinou významnou roli, neboť mladí lidé usilují o vlastní identitu, která je druhými 

přijímána. V některých případech vznikají podskupiny elitní a slabší, které vnitřní 

soudrţnost třídy rozvracejí svou nepřátelskostí vůči sobě. Podskupiny zaloţené na 

přátelství, mezi kterými existuje dobrá komunikace, mohou naopak přispívat k dobrému 

chodu třídy.  

Podle Fontany
52

 existují však i izolované děti stojící opodál, které nepatří do ţádné 

podskupiny. Členem skupiny se stáváme proto, ţe jí máme co nabídnout. Tito studenti si 

však nejsou vědomí svých kvalit, kterými mohou přispět do skupiny, či neví, jak je 

ostatním správně nabídnout. Také je moţné, ţe jejich kvality skupina záměrně ignoruje 

v důsledku potřeby mít někoho, od koho se lze distancovat a tím potvrdit svou skupinovou 

identitu. Většinou to závisí na povaze dítěte a na prostředí, ve kterém bylo vychováno. 

V třídním kolektivu jsou tyto děti neoblíbené a ostatní studenti se jim většinou vyhýbají, 

aby neohrozili svůj status ve třídě. Dítě, které je takto odmítáno ostatními, trpí pocity 

samoty a nedostatkem sebepřijetí. 

                                                            
50 KOLLEROVÁ, Lenka. Skupina a šikana. In: JANOŠOVÁ, P., KOLLEROVÁ L., ZÁBRODSKÁ K., 

KRESSA J., DĚDOVÁ M. Psychologie školní šikany. Praha: Grada, 2016. S. 308.  
51 FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 2003. S. 299. 
52 Tamtéţ.. S. 302. 
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Jedna z následujících kapitol se bude věnovat tématu šikany a jejím jednotlivým 

stádiím se zvýšeným důrazem na první stádium, které je charakteristické vyčleňováním 

jedinců. Zde bude tedy toto téma nastíněno z hlediska podílu skupinového dění na vznik 

šikany. Je potřeba zdůraznit, ţe šikana je skupinový proces, tj. je do ní zahrnut šikanovaný, 

šikanující, podporovatel šikanujícího, pomocník šikanujícího, obránce, přihlíţející atd. 

„Jedná se o přítomnost více aktérů neţ jen šikanujícího a šikanovaného (např. 

podporovatelů šikanujícího), sociální síť vztahů ve skupině (např. kdo s kým ve třídě se má 

a nemá rád) a normy skupiny (tj. sdílená přesvědčení, jak se mají členové skupiny chovat a 

jaké mají mít postoje). Mezi vrstevnické skupiny, které ovlivňují chování dětí a 

dospívajících, patří v první řadě třídní kolektiv a party vznikající ve třídách, v zájmových a 

sportovních krouţcích nebo v místě bydliště.“
53

 Z toho tedy vyplývají tři skupinové vlivy 

působící na šikanu ve třídě: šikanující při šikaně nikdy není sám, kvalita vztahů mezi 

spoluţáky a normy skupiny.  

Vztahy mezi ţáky ve třídě tvoří sloţitý systém, který je známý jako tzv. sociální síť. 

Tato síť je nejčastěji odhalitelná pomocí sociometrického šetření a zobrazitelná na 

sociogramu.  

Podle Kollerové
54

 normy předepisují chování ţáků ve skupině. Členové skupiny se jim 

snaţí vyhovět, neboť jednání v souladu s normami bývá skupinou oceňováno. Nesoulad 

naopak ohroţuje postavení jedince ve skupině. Tímto způsobem se buduje sociální identita 

skupiny. Normy ve třídě se poněkud liší od oficiálních pravidel a školního řádu školy. Na 

jedné straně mohou normy třídy vést jednotlivé ţáky k přehlíţení šikany, na straně druhé 

zde však můţe panovat prostředí, které vede ţáky k zastání se šikanovaného. V tomto 

prostředí by byla vysoko hodnota zodpovědnosti za své jednání. Kollerová
55

 v souvislosti 

s tímto zmiňuje konformitu. Ţáci uzpůsobují své chování a postoje skupinovým normám, 

se kterými se identifikují. Jedná se o změnu chování, která je vyvolána skupinovým 

tlakem.  

V důsledku touhy patřit do některé ze skupin mohou ţáci v některých situacích vědomě 

přehlíţet šikanu či bezpráví proti svému morálnímu přesvědčení. Podle Janošové
56

 se tak 

děje v důsledku silné tendence ke konformitě jednat podle očekávání skupiny. Je tedy 

                                                            
53 KOLLEROVÁ, Lenka. Skupina a šikana. In: JANOŠOVÁ, P., KOLLEROVÁ L., ZÁBRODSKÁ K., 
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54 Tamtéţ. S. 301. 
55 Tamtéţ. S. 302. 
56 JANOŠOVÁ, Pavlína: Šikana a školní třída na začátku dospívání. In: JANOŠOVÁ, P., KOLLEROVÁ L., 
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nutné pokládat třídy na začátku 2. stupně ZŠ za vysoce rizikové z hlediska moţného 

výskytu vyčleňujícího jednání a šikany.  

Při bliţším zkoumání problematiky skupinových norem by měla být zmíněna tzv. 

pluralitní neznalost,
57

 kdy členové skupiny často zkresleně vnímají skupinové normy. 

Zejména ve skupinách dospívajících se pluralitní neznalost projevuje tím, ţe ţáci přisuzují 

ostatním členům skupiny více krutosti, neţ jak tomu ve skutečnosti je. V důsledku 

podlehnutí tomuto nesprávnému dojmu a uzpůsobení vlastního chování můţe docházet 

k jejich vlastnímu krutému jednání.  

Dále je také potřeba hovořit o tzv. efektu černé ovce.
58

 Ţáci vyčlení jedince, který 

neodpovídá skupinovým znakům. Tímto způsobem skupina buduje svou identitu a posiluje 

ji potvrzením společných znaků. Kollerová
59

 takto popisuje budování vlastní skupinové 

identity. Ţáci označí někoho, kdo do skupiny nezapadá, a díky tomu potvrzují platnost 

sdílených norem, ale také vyzdvihují a posilují podobnost členů skupiny. Ostatní ţáci si od 

dotyčného drţí odstup a tím upevňují své postavení a znovu posilují skupinové normy. 

„V důsledku vyčleňování černé ovce (která se blbě obléká, moc šprtá, má blbý vtipy apod.) 

tak ve skupině často narůstá sounáleţitost a hrdost na skupinu, která se na rozdíl od černé 

ovce dobře obléká, má dobré vtipy apod.“
60

  

  

                                                            
57 KOLLEROVÁ, Lenka. Skupina a šikana. In: JANOŠOVÁ, P., KOLLEROVÁ L., ZÁBRODSKÁ K., 
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59 Tamtéţ. S. 301. 
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3. Problematika vyčleňování 
 

S ohledem na potřebné znalosti týkající se období rané adolescence, třídy a její 

dynamiky a sociálního klimatu s některými specifickými jevy, je nyní moţno přistoupit 

k problematice vyčleňování. Budu zde hovořit o tom, co ona jinakost znamená, jak dochází 

ke stigmatizaci některých ţáků, dále o problematice morálky a nakonec o ţádoucích 

sociálních dovednostech. V této kapitole budu primárně vycházet z knihy Psychologie 

školní šikany
61

. 

 

3.1 Konstrukce odlišnosti v dospívajících kolektivech 

 

Je prostě jiná. Velmi typická věta, kterou lze slyšet ve třídě dospívajících chlapců a 

dívek. Otázkou však je, jak ona „jinakost“ vzniká a co si pod ní lze představit. Jako 

kritéria této „jinakosti“ děti velmi často uvádí:
62

 vzhled, tichost, nesmělost, citlivost, 

nemoderní oblečení, častou nemocnost, etnicitu a náboţenské přesvědčení. Podle 

Zábrodské
63

 není „jinakost“ trvalý rys osobnosti, ale sociální konstrukt, který vzniká aţ 

v té dané konkrétní skupině a v konkrétní situaci. Výběr dítěte, které je vnímáno jako 

„jiné“ a zdůvodnění tohoto výběru se liší v různých třídách v závislosti na skupinových 

normách a sociálním klimatu třídy.   

Jakmile je jednou dítě označeno jako „jiné“, je pro něj těţké se tohoto označení 

zbavit, neboť ostatní ţáci většinou spolupracují na tom, aby všechno, co jedinec udělá, 

bylo interpretováno jako důkaz jeho „jinakosti“.  Ţáci, kteří nějak vybočují ze skupiny, 

podle některých ţáků narušují závaţně skupinové normy. Ţáci to povaţují za vinu a úmysl 

„jiných dětí“ a tím pádem pro ně existuje logický důvod k jejich potrestání.  

Zábrodská
64

 uvádí, ţe v tomto případě je škola institucí, která vytváří normu a 

normalitu. Učitelé a pracovníci školy mají za cíl, aby si ţáci osvojili společenské normy a 

normality. V případě jejich porušení následují sankce. Ţáci prochází dvojím formováním; 

shora skrze instituci školy a samotných pedagogů, kteří se snaţí ovlivňovat morální 

chování dětí a ze zdola z řad studentů (studenti sami řídí morální dění ve třídě). „Ţáci jsou 

                                                            
61 JANOŠOVÁ, P., KOLLEROVÁ L., ZÁBRODSKÁ K., KRESSA J., DĚDOVÁ M. Psychologie školní 

šikany. Praha: Grada, 2016. 
62 Informace převzaté z: ZÁBRODSKÁ, Kateřina. Sociokulturní přístup ke školní šikaně. In: JANOŠOVÁ, 
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tak současně objekty i subjekty školní normalizace, coţ můţe mít podobu boje proti 

odlišnosti ostatních spoluţáků (a někdy i učitelů). V nedobrovolných kolektivech se vytváří 

silný tlak na konformitu se skupinovými normami a oběťmi se stávají ti, kteří jsou prostě 

jiní, neţ ostatní.“
65

 Na tomto místě je tedy přirozené ptát se, co je ve škole norma? Kdo ji 

stanovuje a jakým způsobem? 

 

3.2 Šikana v kontextu společenských norem a morálky 

 

Podle Zábrodské
66

 se ţáci ve třídě snaţí udrţovat určité normy a hranice. Děje se tak 

skrze jejich vlastní morální řád, tj. soubor norem a pravidel chování. Někteří ţáci se pak 

mohou samozvaně stát stráţci tohoto morálního řádu a v důsledku toho vynucovat 

nepřiměřenými prostředky jeho dodrţování. Šikana je v tomto případě jakýmsi paradoxem; 

na jedné straně vybočuje ze společenských norem (kvůli násilnému chování) a na druhé 

straně můţe být vyvolána a zdůvodňována potřebou zachovat normy, které údajně 

konkrétní ţáci narušili.  

Zábrodská
67

 uvádí sepjatost morálního řádu třídy s normami společnosti a konkrétní 

školy. Z toho vyplývá, ţe od sebe nelze oddělovat hodnoty třídy a hodnoty společnosti. 

Pokud je tedy dítě šikanováno například kvůli své nadváze, nelze tento fakt oddělit od 

celospolečenských hodnot, které upřednostňují fyzickou zdatnost a atraktivitu. Naopak je 

společností negativně hodnocen její nedostatek.  

 

3.3 Vyčleňování jako součást skupinových procesů 

 

Podle Zábrodské
68

 ţáci pomocí šikany udrţují hranice své skupiny. Kaţdá nově vzniklá 

skupina musí určit kritéria, na základě kterých bude odlišovat společné „my“ oproti 

ostatním, kteří poţadavky na členství nesplňují. Na základě těchto kritérií se dosahuje 

členství. Konstrukce odlišnosti je tedy skupinový proces, pomocí něhoţ skupina upevňuje 

svou identitu, klíčové normy a hodnoty. Je důleţité pomoci ţákům vytvořit takové třídní 

klima, v němţ mohou své potřeby naplňovat pozitivním způsobem. 

                                                            
65 ZÁBRODSKÁ, Kateřina. Sociokulturní přístup ke školní šikaně. In: JANOŠOVÁ, P., KOLLEROVÁ L., 

ZÁBRODSKÁ K., KRESSA J., DĚDOVÁ M. Psychologie školní šikany. Praha: Grada, 2016. S. 49 
66Tamtéţ. S. 49. 
67 Tamtéţ. S. 50. 
68 Tamtéţ. S. 52. 
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Lidé jsou závislí na přináleţení k nějaké skupině a ohroţení ze špatného začlenění je 

vede k úzkosti. Zábrodská
69

 uvádí, ţe úzkost ze sociálního vyloučení pramenní z podstaty 

lidské existence a je společná všem lidem. Jedná se o obavu ze sociální smrti – tedy 

vyčlenění ze skupiny, ve které člověk ţije. Pokud ţáci do skupiny patří, potvrzuje to jejich 

hodnotu a uznání. Kaţdé patření ke skupině s sebou nese zároveň potencionální riziko 

vyloučení, kterého je moţné se zbavit tím, ţe se ţáci budou podílet a spolupracovat na 

vyloučení jiného ţáka. Takto se potvrzuje pozice jednotlivců ve skupině, tj. pozice bezpečí 

a popularity.  

„Dokud je ve společnosti odlišnost vnímána jako znejišťující a problematická (např. ve 

vztahu k cizincům či tělesně postiţeným), pak se nelze divit, ţe i v dětských kolektivech je 

odlišnost vnímána jako legitimní důvod k potrestání.“
70

 Tématem vyčleňování se nelze 

zabývat pouze na úrovni konkrétní třídy, ale je nutné jej vnímat v celospolečenském 

horizontu. Je třeba posilovat toleranci a respekt k odlišnostem. Poslouţí tomu například 

preventivní programy podporující pozitivní vztahy ve třídě, vzájemný respekt a reflexe 

patření do mnoha skupin. Tyto skupiny by měly dávat status jedinečnosti kaţdého ţáka, 

nikoli pocit vyhnance.  

 

3.4 Oběť šikany ve skupině dospívajících – stigmatizace jedince 

 

„Jiným“ se můţe stát kdokoli, koho spoluţáci označí za „nezapadajícího“ do skupiny. 

Kritérium „jinakosti“ není kategorie, do které by mohli ţáci na základě chování či vzhledu 

řadit jednotlivé spoluţáky. Jedná se o image, kterou jim ţáci vytvoří.   

Proces „stávání se jiným“ má počátek ve chvíli, kdy spoluţáci označí některého ţáka 

za odlišného a tím mu vytvoří tento status. Následně dochází ke skupinovému vyčleňování. 

K emocím přijetí do skupiny patří uznání, potvrzení vlastní hodnoty, pocit sounáleţitosti 

atd. Mezi charakteristické pocity vyloučení pak patří samota, odmítnutí, přehlíţení atd
71

.  

Toto je výčet odlišností, které ţáci nejčastěji uvádí, jako důvod stigmatizace: 

„Nedostatky týkající se vzhledu a jiných vizuálních nápadností (niţší tělesná atraktivita, 

velký nos, divné, nemoderní oblečení, obezita, malý vzrůst, etnická odlišnost), nedostatek 

ceněných schopností (síly a sportovní kondice), odlišné a neţádoucí chování (dotyčný je 

                                                            
69 ZÁBRODSKÁ, Kateřina. Sociokulturní přístup ke školní šikaně. In: JANOŠOVÁ, P., KOLLEROVÁ L., 
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71 JANOŠOVÁ, Pavlína. Šikana a krutost v psychodynamické perspektivě. In: JANOŠOVÁ, P., 

KOLLEROVÁ L., ZÁBRODSKÁ K., KRESSA J., DĚDOVÁ M. Psychologie školní šikany. Praha: Grada, 
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trapný, směje se v nevhodných situacích, je zakřiknutý, není cool, divně mluví, má ADHD, 

je šprt, je prostě jinej).“
72

  

 

3.5 Potřeba rozvíjet ţádoucí sociální dovednosti 

 

Jak jiţ bylo několikrát řečeno, proces vyčleňování, respektive šikana, je jev, který se 

týká vztahů mezi spoluţáky v celé třídě. Z tohoto důvodu je potřeba vést ţáky 

k uvědomování si odpovědnosti za dění ve třídě, působit na jejich morální hodnoty a 

normy.  

Podle Kollerové
73

 ţáci velice často odmítají osobní odpovědnost za to, co se ve třídě 

děje. Tímto způsobem přesouvají svou odpovědnost na jiné spoluţáky ve chvíli, kdy je 

jejich jednání de facto pouhým výsledkem působících tlaků v jejich okolí, či v okamţiku, 

kdy jednají z nařízení autority (například jednání pomocníků agresora). Rozptýlení 

odpovědnosti se děje typicky v důsledku práce skupiny a dělby práce mezi jednotlivé 

členy, kdy se členové soustředí na svoji část práce a zapomínají na celek a smysl. Pokud 

jsou však za rozhodnutí skupiny odpovědní všichni, stává se, ţe vlastně není odpovědný 

nikdo. Toto chování je součástí tzv. morálního vyvazování.
74

 

Není zcela jasné, jakým způsobem lze předejít tomuto chování u ţáků ve třídě. Jisté 

však je, ţe je potřeba posilovat morální odpovědnost za své jednání. Od ţáků se neočekává 

pouhá poslušnost. Oni sami mají moţnost se pro uvědomělé chování svobodně rozhodnout. 

Daleko lépe se jim však bude rozhodovat v prostředí, kde je vysoce oceňováno prosociální 

chování, tj. nastavení ţáků pomoci druhému. „Motivace ţáků chovat se morálně narůstá 

v atmosféře důvěry. Výchovným cílem se zde tedy stává budování důvěry ţáků v to, ţe 

většina mezilidských interakcí, které zaţívají, je vedena dobrou vůlí a respektuje principy 

dobra, spravedlnosti a práva všech zúčastněných. Potřeba budování atmosféry ve škole 

vyvstává o to naléhavěji, oč citelněji podobná atmosféra chybí v ţivotě některých 

společností nebo rodin. Je tedy třeba počítat s tím, ţe ne všichni rodiče sdílejí etické 

normy, které panují ve škole. Pro děti z těchto rodin má atmosféra důvěry zvláště velký 
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význam. K jejímu budování je třeba trpělivé pedagogické práce opřené o vstřícnost, 

otevřenost a jasné vymezování hranic dobrého a špatného. Důvěra vzniká především na 

základě zkušenosti, proto se osvědčuje posilovat ve výuce příleţitost pro růst vzájemného 

respektu a přátelství mezi ţáky.“
75

  

 U ţáků ve třídě je potřeba rozvíjet empatii, morální hodnoty a zodpovědnost. K tomuto 

účelu velmi vhodně slouţí záţitková pedagogika a modelové situace, s jejichţ pomocí je 

moţné ţáky provést v rámci bezpečného prostředí, nechat je proţít si některé emoce a pak 

je v přátelském duchu dále reflektovat ve skupině. Také je nezbytná primární prevence 

těchto patologických jevů ve třídě. Tomuto tématu bude více věnována pátá kapitola. 
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4. Šikana z pohledu vyčleňování 
 

Je tedy zřejmé, ţe vyčleňování některých dětí ze skupin závisí na kvalitě vztahů ve 

třídě. Jak se později ukáţe, vyčleňování velmi často znamená počátek šikany. Z tohoto 

důvodu se v této kapitole zaměřím na téma šikany. Stručně se budu zabývat její definici a 

popíši pět základních stádií šikany.
76

 V tomto odstavci budu primárně vycházet z knihy 

Nová cesta k léčbě šikany, jejímţ autorem je Michal Kolář.   

 

4.1 Definice šikany 

 

Podle Michala Koláře
77

 se šikana vztahuje výhradně na vztahy uvnitř společnosti. 

Základem demokracie jsou rovnocenné vztahy mezi členy a skupinami společnosti. Avšak 

pro vztah, který je označován jako šikanování, je typická nerovnováha sil, kdy mocnější 

zneuţívá slabšího. Toto je charakteristické pro skupiny všeho druhu včetně dyád, v nichţ 

by měly být vztahy nejvíce rovnocenné. Nabízí se zde otázky, jak si umí demokraticky 

řízená společnost poradit s takovým chováním, které ji rozkládá zevnitř; jakým způsobem 

lze tento jev řešit a zda je moţné mu nějak předcházet. Následující kapitola se bude 

zabývat právě předcházením tomuto ubliţujícímu chování.  

Šikanování je chování jedince, které má za cíl získat přesilu nad ostatními 

(psychologickou, společenskou, hmotnou, atd.). Jedinec volí k dosaţení tohoto cíle 

nejrůznější prostředky – násilí, ubliţování, posměch či vyhroţování. U dívek probíhá 

šikana jinak neţ u chlapců. U dívek není zřejmá na první pohled, neboť se jedná o skryté 

vyloučení ze společných činností, z podávání falešných informací a ignorování. U chlapců 

se více objevuje fyzické násilí. V období rané adolescence však u dívek i chlapců 

převaţuje spíše psychická šikana. S přibývajícím věkem a inteligencí ubývá hrubé agrese 

ve prospěch té nenápadné. Podle Říčana
78

 existují poznatky o vlastnostech agresorů i obětí. 

Agresoři jsou ti, kdo se šikany aktivně účastní, popřípadě ji sami iniciují. Většinou bývají 

tělesně zdatní (avšak někdy můţe být iniciátorem šikany i ţák, který sice nemá dostatek 

fyzické síly, ale spojením inteligence s krutostí ji dokáţe kompenzovat), v jejich mimice 

lze vyčíst určitou hrubost (i zde však platí, ţe se můţe jednat o „něţnou tvář“), většinou 

jsou vznětliví, impulzivní a mají problémy se sebekontrolou (u některých ţáků však se 
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sebekázní není problém, tj. šikana je velmi dobře naplánovaná a skrytá), mívají slabší 

školní prospěch, chybí jim schopnost vcítit se atd.
79

   

Oběti jsou děti, kterým je v rámci šikany nějakým způsobem ubliţováno. Podle 

Říčana
80

 tito ţáci také disponují určitými typickými vlastnostmi: jsou fyzicky málo zdatní, 

nápadní vnějšími znaky (nosí brýle, mají nadváhu, jinou bravu pleti atd., tyto znaky však 

lze nalézt u většiny ţáků), nově příchozí do semknutého kolektivu, ţáci ze sociálně 

slabších rodin, hyperaktivní ţáci atd.
81

  

 

4.2 Šikanování jako porucha vztahů ve třídě 

 

Podle Janošové
82

 je pojem šikana vyhrazen pro určitý typ agresivního jednání. Toto 

jednání můţe a nemusí mít za cíl druhému ublíţit, jeho aktér si je však vţdy vědom toho, 

ţe svým chováním někomu ublíţit můţe. Dále je pro školní šikanu charakteristická 

opakovanost tohoto jednání a nerovnováha sil mezi zúčastněnými (tj. jednajícím a tím, kdo 

je jednání vystaven). Naopak za šikanu nelze automaticky označit jakýkoli střet (verbální 

nebo fyzický) mezi dvěma ţáky či skupinami.  

Podle Koláře
83

 má šikana ve školní třídě svou vnitřní dynamiku. Základní vývoj šikany 

můţe být vyjádřen modelovým schématem pěti stádií; na kaţdé úrovni je dobré pracovat se 

skupinou pomocí jiné metody. Toto Kolářovo schéma zachycuje negativní proces vývoje 

vztahů ve třídě. Zobrazuje vnitřní pohyb směřující od počáteční fáze vyčleňování k přijetí 

norem a hodnot agresorů většinou třídy. V jednotlivých stádiích se jedná především o 

postoje okolí (přihlíţejících) k násilí. Ţáci mohou ve třídě zastávat vůči násilí různé 

postoje, odmítavé i přijímající: „otevřený nesouhlas, zastrašený nesouhlas, lhostejnost (mě 

se to netýká, mě to nezajímá, já si svačím, dělám si své úkoly), ambivalence (přitahuje mě 

to, ale mám strach), sympatizování (rád se koukám na poniţování), souhlasný postoj 

(přidávám se k týrání spoluţáků).“
84
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4.3 Pět stadií šikany 

 

I. Stádium: zrod ostrakismu – identifikace a vyčlenění okrajových členů 

Šikana má tendenci vznikat pravidelně ve skupinách na počátku období dospívání. Ve 

skupině se nachází různé dívky a chlapci, z nichţ jen někteří pochází z rodin s podpůrným 

emočním zázemím. Podle Koláře
85

 mohou někteří ţáci zakoušet prvky tzv. ostrakismu. 

Jedná se o mírné formy ubliţování (převáţně psychické), při kterých se okrajový člen 

necítí dobře. Tento ţák se cítí nepřijímán a osamocen. Ostatní spoluţáci ho odmítají, 

nekomunikují s ním a zesměšňují ho. V této situaci se vyskytují prvky počáteční šikany, 

které mohou vést k dalšímu negativnímu vývoji.  

 

II. Stádium: přitvrzování manipulace a výskyt fyzické agrese 

V případě, kdy pokračuje vyčleňování okrajových členů, se můţe objevit další fáze. 

Tato situace můţe být třídou vyuţita k tomu, aby si identifikovala společné cíle a identitu 

skupiny. Děje se tak na úkor vyloučení jednoho člena (obětního beránka), který nezapadá 

podle určených kritérií. Třída posiluje své vztahy a jejich posílení je zajisté dobrou 

stránkou věci, neboť se prohlubují jejich přátelské vazby a sounáleţitost, avšak způsob, 

který zvolili, je velmi negativní. Podle Koláře
86

 se v této fázi mohou objevit první případy 

fyzické agrese. Další vývoj situace do jisté míry záleţí na postoji spoluţáků k šikanování. 

Pokud je ve třídě pevné jádro, v němţ převládají přátelské vztahy orientované na pomoc, 

negativní postoj k násilí a ubliţování, pak tyto pokusy o šikanování nemusí uspět. 

V opačném případě se ubliţující chování stává součástí ţivota třídy, kterému časem 

přivyknou i ti ţáci, jejichţ morální přesvědčení bylo proti tomuto způsobu chování (viz 

téma konformity se skupinovými normami).  

 

III. Stádium: klíčový moment – vytvoření jádra agresorů  

Pokud počínající fyzická agrese pokračuje úspěšně dál, vytváří se skupinka/jádro 

šikanujících, kteří se systematicky zaměřují na nejslabší jedince stojící v sociometrickém 

průzkumu na konci ţebříčku.  

Zde je pro třídu rozhodující, jestli má ve svém středu skupinu obranářů, kteří by se 

svou silou vyrovnali skupině agresorů a byli by schopni odolávat její síle. Ne vţdy jsou 

však tyto síly vyrovnané. „Silné podskupiny charakterově slušných ţáků se nevyskytují 

příliš často. Navíc jejich členové mají vţdycky nevýhodnou pozici vůči agresorům, kteří 
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nedodrţují pravidla. Charakterově slušný ţák nejen respektuje pravidla, ale ctí i zákon 

nejvyšší, totiţ ţe se nebonzuje. Tak vlastně nepřímo umoţňuje bujení šikany.“
87

  

 

IV. Stádium: většina přijímá normy agresorů  

Pokud ve třídě není sestavené zdravé jádro, činnost agresorů pokračuje dál. Podle 

Koláře
88

 jsou normy agresorů přijaty a stávají se běţnou součástí fungování třídy. Velkou 

roli zde hraje jiţ zmiňovaný tlak ke konformitě. V této fázi není jednoduché šikanu 

rozpoznat z venčí, neboť se zdá, ţe třída funguje normálně; jednotliví ţáci si své ubliţující 

chování dokáţí zdůvodnit a velmi dobře spolupracují.  

Ostatní ţáci jsou srozumění s normami, které zastávají agresoři. Jedná se o normy 

ubliţování, zesměšnění, dosáhnutí svého cíle za jakoukoli cenu atd. Ačkoli sami tyto 

normy nemusí zastávat, jsou ochotni na ně přistoupit. Děje se tak jednak v souvislosti 

s pluralitní neznalostí, jednak v rámci podléhání talku ke konformitě.  

 

V. Stádium: totalita neboli dokonalá šikana – prorůstání parastruktury násilí 

s oficiální školní strukturou 

Pokud nepřijde nějaká pomoc zvenčí, jsou normy agresorů přijaty všemi členy ve 

skupině. „Dojde k nastolení totalitní ideologie šikanování, tzv. stádium vykořisťování. Jde 

o rozdělení ţáků na dvě sorty lidí: otrokáři a otroci. Nezřídka je vztah mezi nimi více či 

méně vystiţen originálními termíny do různé hloubky rozpracované ideologie. Agresoři 

sami sebe označují za nadlidi, krále, velkokníţata, ministry, kingy,… a své oběti za podlidi, 

poddané, nevolníky, hulibrka, baţanty. Otrokáři vyuţívají na otrocích všechno, co je 

vyuţitelné, od materiálních věcí (peněz a osobních věcí) po jejich tělo, city, rozumové 

schopnosti, školní znalosti apod. Největším důkazem moci nad těmito otroky je, ţe jim 

otrokáři mohou způsobovat bolest, znásilňovat je všemi způsoby a oni nejsou schopni se 

bránit.“
89

 

S plynutím času agresoři ztrácejí poslední zbytky zábran. Spoluţáci, kteří byli nejprve 

proti tomuto jednání, stále více přivykají pozorování a souhlasu s jednáním. V některých 

případech se dokonce na jednání sami podílejí. Otroci jsou čím dál tím více ochotni dělat 

cokoli. Své utrpení řeší odchodem na jinou školu, dlouhodobou nemocí atd.  

  

                                                            
87 KOLÁŘ, Michal. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011. S. 51. 
88 Tamtéţ. S. 51. 
89 Tamtéţ. S. 52. 
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5. Zásady efektivní práce 
 

V této práci tedy jiţ bylo pojednáno o problematice tolerance a výchovných cílech 

v práci s ţáky. Bylo charakterizováno období rané adolescence a specifika třídy v období 

dospívání. Dále se v souvislosti s tématem netolerování jinakostí hovořilo o problematice 

vyčleňování, které je charakteristické pro počáteční fázi šikany ve školní třídě. Zbývá tedy 

vyrovnat se s otázkou, jak z pozice pedagogického pracovníka s tímto problémem 

efektivně pracovat ve školní třídě.  

Jak jiţ bylo řečeno, vyčleňování dětí z kolektivu se můţe týkat naprosto běţné třídy. 

V závislosti na tom, jak se zbytek třídy k tomuto jednání postaví, se můţe dále vyvíjet do 

nějaké formy sociálně patologického jevu. Podle Krause
90

 jsou moţnosti práce s těmito 

jevy v zásadě dvě. Jednou z moţností je preventivní opatření. Jedná se o snahu předcházet 

tomuto chování s cílem posílit dobré návyky chování. Nutno však říci, ţe prevence 

stoprocentně nezabrání výskytu neţádoucího chování. Druhou moţností je pak náprava a 

zmírňování důsledků neţádoucího chování. 

Ani jedna z těchto moţností sama o sobě nedokáţe plně zastavit neţádoucí chování ve 

třídě. Domnívám se proto, ţe jejich kombinace je nejúčinnějším řešením v přístupu 

k eliminování tohoto chování. S ohledem na téma tolerance jinakostí a poţadavek pracovat 

ve školní třídě se v této kapitole zaměřím na téma prevence. Dále budu hovořit o tématu 

záţitkové pedagogiky jako vhodném prostředku naplnění preventivních cílů a o některých 

zásadách sestavování záţitkové programu. S těmito znalostmi jiţ bude moţné přistoupit 

k výzkumné části, která se soustředí na sestavení a realizaci preventivního programu 

s tématem: posilování pozitivních vztahů ve třídě – tolerování jinakostí. Program bude 

uskutečněn prostřednictvím záţitkové pedagogiky ve dvou 7. třídách jedné praţské 

základní školy.  

 

5.1 Prevence 

 

Podle Caloňové
91

 je prevence soubor intervencí, jejichţ cílem je předejít, zamezit či 

sníţit výskyt a šíření rizikového chování. Kraus
92

 uvádí tři oblasti (primární, sekundární a 

                                                            
90 KRAUS, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2014. S. 147. 
91 CALOŇOVÁ, Darina. Moţnosti záţitkové pedagogiky v primární prevenci rizikového chování u dětí a 

mládeţe. In: Tělesná kultura, 2014, roč. 37, č. 1, s. 23 – 35. 
92 Při této definici vycházím z knihy: KRAUS, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2014. 

S. 148. 
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terciární), do nichţ je moţné prevenci rozdělit. Primární prevence je snaha předejít 

sociálně deviantnímu chování ještě předtím, neţ tento jev ve společnosti nastane. 

Sekundární prevence pracuje s lidmi, kteří jsou z hlediska výskytu sociálně deviantního 

chování nějakým způsobem rizikoví, či se jiţ tohoto chování dopustili. Terciární prevence 

nastává ve chvíli, kdy je jiţ sociálně deviantní chování v normě, a pracovníci se snaţí 

zabránit recidivě. Dále je také moţné rozdělit prevenci na specifickou a nespecifickou. 

Podle Krause
93

 je specifická prevence zaměřená na jednotlivé sociální deviace (např. 

šikana, kriminalita, drogová závislost atd.). Nespecifická prevence se soustřeďuje na 

celkové formování osobnosti ke zdravému ţivotnímu stylu tak, aby byla zralá osobnost 

schopná odolávat negativním vlivům. 

Určit pole působnosti prevence v rámci školského zařízení a pedagogických 

pracovníků není příliš jednoduché.
94

 Avšak obecně se dá hovořit o primární nespecifické 

prevenci, kdy velkou roli v ţivotě mladého člověka hraje škola a rodina. Ve školním 

prostředí se jedná především o sociálně-výchovnou činnost v otázce sociálně-osobnostního 

vývoje mladého člověka.  

Pro efektivní práci primární prevence je důleţité dodrţovat některé nezbytné zásady: 

princip systémovosti, systematičnosti a komplexnosti. První princip zdůrazňuje potřebu 

systému a souladu mezi jednotlivými sloţkami, tj. mezi školou, rodinou, volnočasovými 

pedagogickými zařízeními, církví a sloţkami společnosti (např. policie). Všechny tyto 

sloţky by měly být v souladu. „Jejich činnost musí podporovat také legislativa, média a 

celková společenská atmosféra. To vše vyţaduje koordinaci na úrovni školy, obce atd. 

Málo platná bude snaha školy, případně rodičů jestliţe je celkové společenské klima a 

působení médií naladěno jinak.“
95

 Princip systematičnosti se zakládá na potřebě 

kontinuální výchovné činnosti, která funguje delší časové období. K úspěšné práci 

v prevenci není moţné vykonávat pouze jednorázové akce. Princip komplexnosti vychází 

z cíle působit na člověka na všech moţných úrovních. Podle Krause
96

 má převáţná část 

primární prevence za cíl druhému předat informace a nějakým způsobem ho poučit (tj. 

působení na sloţku kognitivní). To samo o sobě však nestačí. Ze správně vedeného 

poučení by mělo vyplývat přesvědčení (emotivní sloţka) o škodlivosti daných jevů. 

                                                            
93 KRAUS, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2014. S. 148. 
94 Hranice mezi specifickou a nespecifickou prevencí, zdá se, fungují spíše teoreticky. Lze hovořit o 

nespecifické prevenci ve snaze formovat zdravý ţivotní styl ţáků a na druhé straně předcházet některým 

určitým psychopatologickým jevům – šikana, závislostní chování atd., zde je to tedy opět spíše specifická 

prevence.  
95 KRAUS, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2014. S. 150. 
96 Tamtéţ. S. 151. 
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Vrcholem výchovného působení je pak utvoření návyku zdravého ţivotního stylu (sloţka 

konativní).  

Prostřednictvím prevence by se tedy mělo působit na všechny sloţky osobnosti 

člověka. Měly by mu být předány potřebné informace a skrze určitý zprostředkovaný 

záţitek by měl být člověk ovlivněn také na úrovni vlastního přesvědčení. V poslední řadě 

tento celý proces vede ke změně v jeho chování. Dále se jiţ budu zabývat způsobem 

zprostředkování oné zkušenosti, tj. budu hovořit o záţitkové pedagogice jako cestě 

k působení na úrovni přesvědčení jedince, které následně vyvolá změnu jeho chování. 

 

5.2 Vymezení pojmu záţitková pedagogika 

 

Záţitková pedagogika je jedním z pedagogických směrů, jehoţ základem jsou záţitky, 

proţitky a proţívání. Říká se, ţe záţitek nemusí být pozitivní, stačí, kdyţ je silný. Díky 

emocím se to, co jsme proţili, téměř natrvalo vyryje do naší paměti. „Záţitková 

pedagogika pracuje s emocemi, díky nimţ si něco lépe zapamatujeme; obecně nejlépe 

poslouţí tam, kde chceme ţákům zprostředkovat nějakou chybějící zkušenost. Základním 

pravidlem je to, ţe záţitek nemá být sám o sobě cílem, ale prostředkem k tomu, aby se ţáci 

něco nového naučili a dozvěděli.“
97

  

Podle Caloňové
98

 jde v záţitkové pedagogice o učení se prostřednictvím získání 

vlastního záţitku. Jedná se o záměrné vyvolávání situací, které vedou k získání onoho 

záţitku, následnému introspektivnímu zkoumání vlastních pocitů a moţnosti poučení se. 

Rozdíl mezi rekreačním a pedagogickým záţitkem spočívá především ve zpětné vazbě a 

úsilí o poučení se. 

Caloňová
99

 dále uvádí, ţe díky záţitkové pedagogice je moţné formovat znalosti, 

dovednosti a postoje v oblasti zdravého ţivotního stylu. Ţáci ve školní třídě také mohou 

zdokonalit vzájemnou komunikaci se spoluţáky, prohloubit vztahy a posílit soudrţnost. 

Záţitková pedagogika slouţí mimo jiné k ozkoušení skupinového řešení problému, 

posílení pocitu empatie a zkoušení si týmových rolí. Jednotlivé aktivity umoţňují 

rozpoznat vlastní hranice a zdolat je, podporovat vlastní aktivitu a participovat na 

vymýšlení strategie řešení problému. Jedná se o metodu, která přivádí jedince k aktivitě a 

jednání.  

                                                            
97 PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA LIPNICE: Škola záţitkem [online]. 2013, [citováno 2. 6. 2013]. Dostupné na: 

http://pslold.psl.cz/projekt-klicovy-rok/tymoveprojekty/docs/handouty_2013_final.pdf. S. 13.  
98 CALOŇOVÁ, Darina. Moţnosti záţitkové pedagogiky v primární prevenci rizikového chování u dětí a 

mládeţe. In: Tělesná kultura, 2014, roč. 37, č. 1, s. 23 – 35.  
99 Tamtéţ. S. 25. 

http://pslold.psl.cz/projekt-klicovy-rok/tymoveprojekty/docs/handouty_2013_final.pdf
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5.3 Sestavování efektivního programu 

 

Pokud má být práce s ţáky efektivní, je třeba postupovat při ní s ohledem na to, čeho 

chceme dosáhnout. Je nezbytné vytyčit si cíl a poté zvolit prostředky a postupy, které 

budou tento cíl naplňovat. Podle Fráňové
100

 by měl být cíl co nejvíce konkrétní, aby bylo 

snadné posoudit jeho naplnění, a tak zjistit efektivitu výchovného působení. Cíl se můţe 

v průběhu programu změnit, pokud se objeví jiné naléhavé téma, které třída potřebuje řešit. 

V takovém případě je potřeba připravený program upravit tak, aby cíle více odpovídaly 

aktuálním potřebám a moţnostem dané třídy.  

Obecně lze přemýšlet o jednotlivých typech cílů na těchto úrovních:
101

 cíle v rovině 

obsahu (úkolem aktivity je otevřít s ţáky určité téma), cíle v rovině formy (aktivita musí 

splňovat určitou charakteristiku, tj. má být zábavná, motivační, stmelující atd.) a cíle 

v rovině vztahů (aktivita má za cíl ovlivnit vztahy spoluţáků k sobě navzájem, k sobě 

samému, k určitému tématu). Všechny tyto cíle se v průběhu programu většinou prolínají, 

je však dobré myslet na to, jakým směrem (na jakou rovinu) má program převáţně cílit. 

Také je důleţité soustředit se na to, ţe aktivita nikdy nemá cíl sama v sobě, tj. není určena 

pouze k tomu, aby si ji ţáci zahráli. Cílem je zprostředkovat ţákům nějaký záţitek či 

poznání. Z tohoto důvodu je nezbytnou součástí aktivit reflexe. 

Nejprve je tedy nezbytné stanovit cíle. Na jejich základě poté následuje výběr 

vhodných aktivit. Při jejich výběru je potřeba ptát se, zda aktivita skutečně naplňuje 

vytyčený cíl, s jakou cílovou skupinou pracuji, jaký čas a prostor mám k dispozici, zda je 

provázání jednotlivých aktivit smysluplné a kdo je lektorem tohoto programu.  

Cílová skupina je tedy jedním z důleţitých kritérií při výběru aktivit. Podle Fráňové
102

 

je potřeba zohlednit věk účastníků, jejich mentální úroveň, velikost skupiny a její sloţení.  

Jednotlivé aktivity lze následně upravit na míru cílové skupině.  

Časová dotace je při sestavování programu velice důleţitá. Je vhodné předem 

rozvrhnout jednotlivé aktivity a čas, který je třeba jim věnovat. Počítá se s přípravou 

prostředí, motivací, zadáním, realizací, reflexí a shrnutím. Fráňová
103

 uvádí, ţe pokud se 

program vzhledem k plánu opozdí, je dobré některou z předpřipravených aktivit vyřadit. 

Není však ţádoucí vyřadit reflexe proto, aby bylo provedeno více aktivit. Reflexe jsou 

z hlediska celého programu nejvíce nosné, a proto by jejich vyřazování bylo 

                                                            
100 FRÁŇOVÁ, Radka. Šikanování na 2. Stupni ZŠ a v niţších třídách víceletých gymnázií a moţnosti 

prevence: diplomová práce. Praha: Karlova Univerzita, Filosofická fakulta, 2007. S. 99-100. 
101 Dělení převzato z: Tamtéţ S. 100. 
102 Tamtéţ. S. 101. 
103 Tamtéţ. S. 101. 
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kontraproduktivní. Místo vytyčené pro realizaci programu je také prostorově limitováno. 

Pokud je to tedy moţné, je vhodné ho uzpůsobit, např. odsunout lavice a utvořit diskuzní 

kolečko. Také je dobré, kdyţ se jedná o uzavřenou místnost (třídu), kde se ţáci cítí 

bezpečně a nejsou rozptylování okolím, mohou se tedy soustředit na práci.  

Důleţitá je koncepce celého programu „Aktivitami lze dosáhnout většího efektu 

v případě, ţe se činnosti v rámci bloku střídají, tzn. za tematickou aktivitou náročnou na 

pozornost, přemýšlení nad formulací názoru, následuje pohybová aktivita. Celý blok by 

měl být tematicky a logicky provázaný. Vhodné je také zakončit kaţdý blok aktivitou na 

podporu pozitivního sebepojetí, tzv. hladivou aktivitou. Ţáci si pak odnášejí pozitivní 

záţitek, který není ničím jiným přehlušen.“
104

 Samozřejmě je potřeba ţáky při této hladivé 

aktivitě pohlídat v tom smyslu, aby byl skutečně naplněn cíl aktivity – ţáci díky ní sdělují 

pozitivní zpětnou vazbu svým spoluţákům. V opačném případě se můţe jednat o aktivitu 

velmi zraňující.  

Posledním kritériem je osobnost lektora. O této problematice jiţ pojednávala předešlá 

podkapitola týkající se záţitkové pedagogiky. Je tedy pouze potřeba dodat, ţe je lépe volit 

ty aktivity, které má lektor vyzkoušené sám na sobě. V takovém případě dobře zná výhody 

i úskalí těchto aktivit, je přesvědčen o jejich účelnosti a zná přibliţný průběh. Stejně tak by 

měl lektor pracovat pouze s těmi tématy, která má dostatečně zpracovaná a tedy pro něj 

nepředstavují riziko (např. lektor nepracuje s tématem návykových látek v případě, kdy má 

problém s jejich uţíváním).  

 

5.4 Zásady efektivní práce s aktivitami 

 

„Práce s proţitkovými aktivitami vyuţívá přirozený proces zkušenostního učení, který 

se opírá o tři hlavní pilíře: instrukce, akce a reflexe. Efektivně vyuţít moţnosti, které 

proţitková aktivita nabízí, vyţaduje: motivovat a nadchnout pro hru, aktivitu srozumitelně 

vysvětlit a zadat, v průběhu aktivity pozorovat aktuální dění, reflektovat průběh a proţitky 

v aktivitě, shrnout základní proţitky a poznatky z aktivity a aktivitu uzavřít.“
105

 Pro 

efektivní práci s aktivitami je dobré tyto body dodrţovat. Nyní se ve stručnosti pozastavím 

u kaţdého z jednotlivých bodů.  

                                                            
104 FRÁŇOVÁ, Radka. Šikanování na 2. Stupni ZŠ a v niţších třídách víceletých gymnázií a moţnosti 

prevence: diplomová práce. Praha: Karlova Univerzita, Filosofická fakulta, 2007. S. 102. 
105 Tamtéţ. S. 104. 
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Motivaci lze povaţovat za vstupní dveře k celé aktivitě – procesu učení a získání 

potřebné zkušenosti. Je tedy důleţité ţáky správně naladit a připravit na to, co bude 

následovat. V některých případech se jedná o vţití do situace, ladění na program i na sebe 

navzájem. Motivovat ţáky lze pomocí příběhu (film, scénka), hudby, osobní zkušenosti 

lektora, zajímavého tématu a vhodného názvu aktivity, apelu na důleţitost aktivity atd.  

Poté přichází fáze vysvětlování pravidel dané aktivity. Lektor se snaţí být zde co 

nejvíce stručný a přesný. Po zadávání aktivity je potřeba doptat se ţáků, zda je jim všechno 

jasné, případně jim dát prostor doptat se na věci, které je ohledně průběhu aktivity zajímají. 

Někdy je také potřeba studenty v rámci zadávání aktivity rozdělit do skupin. Průběh 

rozdělování ţáků do skupin musí být v souladu s vytyčenými cíli (např. pokud se jedná o 

aktivitu na téma poznání spoluţáků, bude mým cílem rozdělit ţáky cíleně tak, aby 

pracovali ve dvojicích, které se příliš neznají). Ţáky lze rozdělit pomocí nějaké malé 

aktivity, či rozpočítáváním nebo rozdělení ponechat na ţácích samotných.  

Během realizace aktivity lektor sleduje dění ve třídě. Můţe a nemusí do aktivity 

zasahovat opět s ohledem na cíle, které si stanovil. Při reflexi poté lektor zrcadlí průběh 

aktivity ve třídě a popisuje, jaký dojem měl z aktivity on sám.  

Reflexe, jak jiţ bylo řečeno, je nejnosnější fází celé aktivity. Podle Fráňové
106

 je 

reflexe základním stavebním kamenem celého programu. Prostřednictvím reflexe se 

přenáší záţitky ze hry do vědomé roviny, kdy ţáci verbalizují své záţitky a sdílí je 

s ostatními. V reflexi se střetávají různé pohledy a odlišné záţitky jednotlivých ţáků a tím 

dochází k upevnění či naopak narušení některých postojů. Prostřednictvím reflexe vzniká 

prostor pro sdílení pocitů proţitých během aktivit, moţnost reflektovat některé důleţité 

momenty, zacílení k určitému tématu a k sobě samému (sebereflexe), hledání spojitostí 

s reálnými pocity, hledání funkčních řešení a moţnost nalezení nových řešení 

problematických situací. Reflexe je vţdy vedená z pozice lektora, je tedy dobré si otázky 

předem připravit a celou reflexi strukturovat. „Při vedení reflexe zohledňujeme především, 

v jak velké skupině či zda vůbec jsou účastníci hry schopni hovořit o svých proţitcích před 

svými kolegy a do jaké hloubky. Vzhledem k tomu, ţe se nejedná o terapii, ale o prevenci, 

je nutné z hlediska bezpečnosti nastavit podmínky i prostředí tak, aby účastníci mluvili o 

sobě a svých proţitcích otevřeně, ale bez zbytečného sebeodhalování, kterého by později 

mohli litovat.“
107

 Při reflexi je moţné dotazovat se prostřednictvím otevřených a 

uzavřených otázek, výzvou k neverbálnímu vyjádření pocitů ţáků (např. palec nahoru a 

                                                            
106 FRÁŇOVÁ, Radka. Šikanování na 2. Stupni ZŠ a v niţších třídách víceletých gymnázií a moţnosti 

prevence: diplomová práce. Praha: Karlova Univerzita, Filosofická fakulta, 2007. S. 108. 
107 Tamtéţ. S. 109. 
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dolu) či prostřednictvím kolečka, v němţ kaţdý ţák dostává svůj prostor, aby se k aktivitě 

vyjádřil. Role lektora je do jisté míry spjatá s moderováním a usměrňováním diskuse. 

Aktivita ani jednotlivé osoby by neměly být hodnoceny. Reflexe vychází z popisu situací a 

rozboru jednání ţáků.  

Na závěr celé aktivity je vhodné shrnout to, co je podstatné, tj. co ţáci proţili, následně 

reflektovali a slyšeli. Fráňová
108

 uvádí, ţe by ţáci sami měli formulovat, co si z aktivity 

odnášejí a jaký účel aktivita měla. Závěr by měl být pozitivně laděný. Je dobré 

vyzdvihnout to, co se povedlo a případný neúspěch pouţít jako odrazový můstek k 

moţnému zlepšení.  

  

                                                            
108 FRÁŇOVÁ, Radka. Šikanování na 2. Stupni ZŠ a v niţších třídách víceletých gymnázií a moţnosti 

prevence: diplomová práce. Praha: Karlova Univerzita, Filosofická fakulta, 2007. S. 112. 
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6. Výzkum 
 

6.1 Cíl výzkumu 

 

Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jak ţáci vnímají změny ve vztazích ve třídě 3 měsíce 

po absolvování programu primární prevence. Změnu vztahů ovlivňuje mnoţství faktorů 

(školní akce, cílená skupinová práce během vyučování, aktuální emocionální naladění ţáků 

atd.), avšak záţitkový program zaměřený na posilování pozitivních vztahů ve třídě je 

natolik cílený a specifický, ţe jej lze povaţovat za hlavní faktor této změny. 

K dosaţení tohoto cíle jsem zvolila metodu dotazníkového šetření, v němţ byla data 

získána dvakrát, těsně před provedením programu a tři měsíce po jeho realizaci. Formuláře 

dotazníků v prvním a druhém časovém bodu měření se z velké části shodují. Jednotlivé otázky 

jsou zaměřeny na tři obsahové kategorie: kolektiv – soudrţnost třídy, toleranci a moţné 

riziko šikany. Následný dotazník navíc obsahuje otevřené otázky, které se zaměřují na 

události, k nimţ za poslední tři měsíce došlo a které ovlivnily vztahy ve třídě.  

Pro dotazování a realizaci programu jsem si zvolila ţáky dvou sedmých tříd jedné 

praţské základní školy. Ţáci sedmých tříd jsou z pohledu ohroţení vyčlenění z vrstevnické 

skupiny velmi rizikovou skupinou, neboť, jak bylo ukázáno v teoretické části práce, 

v tomto věku potřeba být součástí vrstevnické skupiny kulminuje. Na druhé straně jsou ţáci 

v tomto věku velmi konformní se skupinovými hodnotami a velmi negativně reagují na 

někoho, kdo konformní není. Z tohoto hlediska jsou ţáci sedmých tříd velmi potřebnou 

cílovou skupinou pro preventivní programy.  

 

6.2 Formulace výzkumných otázek 

 

V tomto výzkumu se budu zabývat působením programu primární prevence (PP) na 

změnu vztahů ve třídě. Konkrétní otázky, které si při výzkumu kladu, jsou následující:  

 Jaké změny ve vztazích vnímají ţáci 3 měsíce po absolvování programu PP?  

 Jak program PP přispěl k rozšíření tolerančního pole vnímání odlišností ţáků? 
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6.3 Respondenti 

 

Jak jiţ bylo řečeno, pro svůj výzkum jsem zvolila ţáky dvou sedmých tříd základní 

školy. Jedná se o školu, která se nachází v sídlišti na okraji Prahy. Ve třídě 7. B se prvního 

dotazníkového šetření zúčastnilo 21 ţáků, z toho 14 chlapců a 7 dívek ve věku 12–13 let. 

Na programu bylo přítomno také všech 21 ţáků. Následného dotazníkového šetření se 

zúčastnilo 20 ţáků, z toho 13 chlapců a 7 dívek.  

Ve třídě 7. C vyplňovalo první dotazník 21 ţáků, z toho 14 chlapců a 7 dívek ve věku 

12–14 let. Na program bylo přítomno 20 ţáků. Následného dotazníkového šetření se 

zúčastnilo 15 ţáků, z toho 11 chlapců a 4 dívky.  

 

6.4 Způsob sběru dat 

 

Jako metodu sběru dat jsem pro tuto práci zvolila zúčastněné pozorování cílené práce 

se třídou (program) a dotazníkové šetření.  

První dotazníkové šetření proběhlo 3. vyučovací hodinu. Doba sběru dat byla dlouhá 

přibliţně 12 minut. Při dotazování byl přítomen učitel aktuálně vyučovaného předmětu, 

který do průběhu dotazování nijak nezasahoval. Ţáci byli ochotní a dobře spolupracovali. 

Samotný program byl realizován zhruba po týdnu od sběru dat. Jednalo se o čtyřhodinovou 

práci se třídou.  

Druhé dotazníkové šetření proběhlo přibliţně po 3 měsících od realizování programu. 

V této tříměsíční přestávce byly Vánoce a vánoční prázdniny. Dotazník byl zadán první a 

druhou vyučovací hodinu. Doba sběru dat byla dlouhá přibliţně 15 minut. Během šetření 

byl přítomný třídní učitel. I tentokrát byli ţáci velice ochotní.  

Celé dotazování probíhalo anonymně z důvodu pocitu většího bezpečí, se snahou 

docílit otevřenosti a upřímnosti při sdělování informací.  

 

6.5 Nástroj výzkumu 

 

6.5.1 Program  

 

Při sestavování záţitkového programu primární prevence pro sedmé třídy jsem 

vycházela z teoretických znalostí a zásad uvedených v kapitole 5. Program byl koncipován 
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do 4 hodin se snahou dodrţovat školní přestávky. Na programech jsem byla přítomna jako 

lektorka a střídali se zde jednotliví vyučující dle rozvrhu, kteří do průběhu programu 

nezasahovali. Během programu byly průběţně zapisovány poznámky a na konci byl učiněn 

souhrnný záznam o průběhu programu (zpráva z realizace programu). Nejprve uvedu téma 

setkání a jeho cíle. Následně obsah programu, pouţité metody a techniky. V příloze č. 1 

budou jednotlivé techniky podrobně popsány.   

 

Téma setkání: posilování pozitivních vztahů ve třídě – posilování tolerance vůči 

odlišnostem  

 

Cíle setkání:  

 Ţáci se zamyslí nad problematikou značkování jiný, divný, normální a originální. 

 Ţáci posílí svou toleranci vůči jinakostem druhých lidí. 

 Podpořit u ţáků pocit vlastní zodpovědnosti za vztahy v třídním kolektivu. 

 Podpořit spolupráci a komunikaci v rámci třídního kolektivu.  

 

Metody práce: práce ve skupině, reflexe, pohybové a odpočinkové hry 

 

Obsah setkání: 

 Úvod, seznámení s programem, pravidla programu: seznámení ţáků s tématem 

setkání a jeho průběhem. Stanovení pravidel programu. 

 

 Panďuláci: hra v kruhu zaměřená na mapování aktuální nálady a vztahů ve třídě. 

Obrázek se nachází v příloze č. 2.  

 

 Značkování: Jiný – divný – originální – normální:
109

 pohybová hra zaměřená na 

problematiku značkování „jiný“, „divný“, „originální“ a „normální“. 

 

 Upír:
110

 odpočinková hra zaměřená na trénink jmen a vyladění jednotlivých členů 

skupiny na sebe navzájem.  

 

                                                            
109 KREJSOVÁ, Hanka. REJŠKOVÁ, Tereza. Interkulturní seminář [online]. 2012, [citováno 8. 10. 2015]. 

Dostupné na: http://stereotypek.mkc.cz/ckfinder/userfiles/files/IKS_final.pdf 
110 VALENTA, Josef. Učit se být. Praha: Agentura STROM, 2003. S. 39. 

http://stereotypek.mkc.cz/ckfinder/userfiles/files/IKS_final.pdf
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 Plavba přes oceán: pohybová hra zaměřená na trénink spolupráce, posílení 

sounáleţitosti kolektivu a uvědomění si důleţitosti kaţdého jednotlivce ve skupině. 

 

 Místa si vymění:
111

 pohybová hra zaměřená na odpočinek a protaţení. 

 

 Tečkování:
112

 hra zaměřená na posílení tolerance ţáků k odlišnostem, vcítění se do 

pocitů vyloučených jedinců a posílení vlastní zodpovědnosti za to, jak se k nim 

budu chovat; uvědomění si potřeby někam patřit. 

 

 Dostaň se do kruhu:
113

 pohybová hra zaměřená na vcítění se do pocitů 

vyloučených jedinců a posílení vlastní zodpovědnosti za to, jak se k nim budu 

chovat; uvědomění si potřeby někam patřit. 

 

 Klubíčko: hra v kruhu zaměřená na povzbuzení, zvýšení sebevědomí jednotlivých 

ţáků a utuţení vzájemného pocitu přátelství. 

 

 Zpětná vazba, rozloučení: připravený formulář ke zhodnocení programu ţáky 

bezprostředně po jeho absolvování a reflexe jednotlivých technik. Formulář zpětné 

vazby se nachází v příloze č. 3.  

 

6.5.2 Dotazník A 

 

První dotazník byl zadán před programem. Je strukturován do dvou částí. První část se 

skládá z 6 uzavřených otázek, přičemţ 1. a 5. otázka se ptají na kolektiv třídy, 2. a 4. 

otázka jsou zaměřeny na toleranci, 3. a 6. otázka sledují riziko šikany ve třídě. 

Druhá část je zaloţená na škále, kdy ţáci volí číslo odpovídající míře svých pocitů ve 

třídě. Jedná se opět o uzavřené otázky. 1. otázka se týká kolektivu, 2. a 4. otázka se zabývá 

tolerancí ve třídě a 3. otázka se týká problematiky šikany. Formulář dotazníku se nachází 

v příloze č. 4.  

                                                            
111 VALENTA, Josef. Učit se být. Praha: Agentura STROM, 2003. S. 38. 
112 ŠIŠKOVÁ, Tatjana. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 1998. S. 188. 
113 Pohybové hry zaměřené proti agresivitě ţáků 3 [online]. 2015, [citováno 1. 6. 2015]. Dostupné na: 

https://www.zkola.cz/zdz/temata/zdravypohyb/zdravypohyb_materialy/Documents/M%20-

%20Pohybové%20hry%20zaměřené%20proti%20agresivitě%20ţáků%203%20-%20doc.%20Mazal.pdf 
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6.5.3 Dotazník B 

 

Druhý dotazník byl zadán následně s tříměsíčním odstupem od programu. První část 

dotazníku se skládá z 3 otevřených otázek, které se ptají na důleţité změny ve vztazích 

třídy za poslední tři měsíce. Druhá část je téměř identická s dotazníkem A s tím, ţe ţáci 

porovnávají jednotlivá tvrzení s dobou před programem. Zadání otázek je totoţné. 

Formulář dotazníku se nachází v příloze č. 5.  

 

6.6 Metoda vyhodnocení dat 

 

Otevřené odpovědi uvedené v dotazníku budou hodnoceny obsahovou analýzou. 

Uzavřené odpovědi budou sumarizovány (absolutní počty a procenta). Poté je u otázek, 

které jsou v obou dotaznících stejné, vypočítána statistika. Popisy průběhu programu 

budou vyhodnoceny tematickou analýzou, prostřednictvím otevřeného kódování 

zaměřeným na projevy ţáků vztahující se k vyčleňování, toleranci, zodpovědnosti za 

vztahy ve třídě, lhostejnosti apod. 
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7. Výsledky výzkumu a jejich interpretace 
 

7.1 Zpráva z programu 7. B 

 

V úvodu se lektorka nejprve představila a seznámila ţáky s tématem programu. 

Následně se lavice ve třídě přestavěly a uprostřed vznikl kruh ţidlí. Ţáci si napsali 

jmenovky a bavili se o pravidlech chování pro dnešní program. Bylo nastaveno pět 

pravidel: mluví jen jeden; mluvíme spolu slušně; co se děje ve skupině, to v ní zůstává (tj. 

ţáci nehovoří s nikým zvenčí o tom, co se ve třídě událo a kdo přišel s jakým tématem); 

„stop“ (je-li to pro ţáky příliš osobní, nemusí odpovídat na otázku); pravidlo zvednuté ruky 

(neverbální signál pro utišení ţáků ve třídě). Ţáci byli nejprve velmi upovídaní, ale 

pravidlo zvednuté ruky fungovalo dobře a mohli jsme tedy začít. První proběhla aktivita 

Panďuláci, během které se ţáci na program naladili. Kaţdý sám za sebe vybral a vybarvil 

„panďuláka“ na stromě podle své aktuální nálady. Následně ţáci svou náladu prezentovali 

před spoluţáky. Bylo zde hodně panáčků, kteří byli šťastní a objímali své kamarády. 

Někteří panáčci ze stromu padali, nebo leţeli na zemi. Poměr začleněných a nezačleněných 

panáčků, které pro sebe ţáci zvolili, byl zhruba 4:1.  

Následovala hra Jiný – divný – originální – normální. Lektorka nejprve napsala 

na tabuli sousloví být jiný. Ţáci dále vymýšleli synonyma ke slovu jiný: odlišný, opačný, 

rozdílný, vyloučený, divný a nezapadající. Na druhou stranu tabule bylo napsáno být stejný 

– od toho synonyma: ovce, zapadající, nevyloučený, oblíbený, normální a kolektivní. 

V další části hry byly do určitých míst ve třídě rozmístěné papíry s nápisem: jiný, divný, 

originální a normální. Četla se různá tvrzení a ţáci si stoupali ke slovu, které bylo podle 

nich vzhledem k zadanému tvrzení nejvýstiţnější. Při této hře bylo vidět rozvrstvení třídy, 

kdy skupinky s týmiţ členy stály opakovaně u jednotlivých označení. Nestalo se, ţe by 

celá třída stála u jedné kartičky. Ţáci poté reflektovali, ţe pro ně bylo snadné rozhodnout 

se, kam si mají stoupnout. Někteří zmínili, ţe se rozhodovali podle toho, co je z jejich 

pohledu ve většinové společnosti normou a podle svého vlastního úsudku. Ţáci dále 

poukázali na to, ţe označení někoho jako „jiného“, „divného“ atd., je do jisté míry 

subjektivní, protoţe zadané tvrzení někdo povaţoval za divné a někdo za originální. 

Následovala hra Upír, během které si ţáci oddechli. Další aktivitou byla Plavba přes 

oceán. Ţáci byli rozděleni na dvě skupiny, stáli na ţidlích na opačných stranách třídy a 

jejich úkolem bylo dostat se na druhou stranu, aniţ by vydávali jakékoli zvuky a ze ţidlí 

sestupovali.  Ve fázi domlouvání, se ţáci překřikovali a byli zoufalí, ţe se nemohou 
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domluvit na strategii. Následně při prvním pokusu mluvili a bouchali ţidlemi. Lektorka hru 

zastavila, vrátila ţáky zpátky na počátek a ptala se, co se děje. Ţáci sdělovali, ţe se 

nedokázali domluvit a nejsou tudíţ schopni úkol splnit. Dostali tedy další čas na domluvu, 

během kterého zvládli vymyslet funkční strategii spolupráce. Ţáci pojali aktivitu jako 

soutěţ, kdy se jedna skupina snaţila druhé znemoţnit průchod přes třídu a zablokovat jí 

cestu. Obě skupiny se dokázaly dostat na druhou stranu třídy. Tato aktivita byla pro 

některé ţáky náročná. Byli zklamaní z toho, ţe jim druhá skupina zablokovala cestu, nebo 

ţe se na začátku nedokázali domluvit tak, aby byla jejich strategie funkční. Při domlouvání 

se překřikovali a nikdo nikoho neslyšel. V následné reflexi ţáci sdělili, ţe by si pro příště 

zvolili jednoho člověka ve skupině, který by postupně vyslechl všechny nápady a vybral 

ten nejvhodnější. Ţákům také bylo zopakováno zadání, ve kterém nešlo o to porazit druhou 

skupinu, ale dostat se zdárně na druhou stranu třídy. Někteří ţáci se po tomto sdělení 

styděli za to, ţe soutěţili a neposlouchali zadání. Někteří se domnívali, ţe by pod menším 

stresem dokázali spolupracovat efektivněji. Tento úkol se však nakonec celé třídě povedl. 

Ţáci zhodnotili, ţe se jim to povedlo splnit díky vzájemné spolupráci a ohleduplnosti, také 

díky funkční strategii. Následovala hra: Místa si vymění, při níţ měli ţáci moţnost se 

částečně odreagovat.  

Další aktivitou bylo Tečkování. Ţáci dostali na čela nalepená různá znamení 

(modré, zelené a červené puntíky + domeček a sluníčko), podle kterých se měli následně 

roztřídit do skupinek. Celá aktivita probíhala bez mluvení, ţáci nevěděli, jaká znamení 

mají na čele. Ve třídě se utvořily tři skupiny a jedna dvojice s domečkem a sluníčkem. 

V reflexi se ukázalo, ţe se hra ţákům celkem líbila kromě dvojice, která zůstala mimo. 

Ţáci podotýkali, ţe byli rádi, kdyţ patřili do určité skupiny a ţe nevěděli, co mají se dvěma 

odlišnými dělat. Cítili za ně zodpovědnost a cítili se špatně. Také dva zbylí ţáci sdělovali, 

ţe se cítili špatně, kdyţ je ostatní do ţádné skupinky nechtěli vzít. Třída se nakonec shodla, 

ţe by je do svých skupinek vzala i přesto, co mají na čele, aby nebyli sami.  

Následující hra, Dostaň se do kruhu, probíhala ve třídě ve velkém rozruchu. 

V zadání této aktivity mají ţáci utvořit těsné kolečko, tj. ţáci stojí vedle sebe otočení zády 

do kruhu. Většinou se však ţáci chytí za ramena, nebo za ruce. Tak tomu bylo i v této třídě. 

Jeden ţák stál mimo kruh a jeho úkolem bylo dostat se dovnitř. Hra se opakovala 

v několika sériích. Ţáci stojící vně kruhu se prali a snaţili se do kruhu vniknout násilím. Po 

třech neúspěšných pokusech lektorka hru zastavila a ptala se, co se děje. Ţáci hru pojali 

tak, ţe jeden k nim nepatří a tudíţ ho do kruhu nepustí za ţádnou cenu. Jeden z ţáků sdělil, 

ţe by o místo v kruhu zkusil poprosit. Následoval tedy druhý pokus, ve kterém někteří ţáci 
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prosili o místo, ale nebylo jim poskytnuto a oni se do kruhu museli stejně probojovat. 

Jediný, z šesti pokusů, byl úspěšný. Ţáci poté zmiňovali, ţe brali tuto aktivitu jako hru, 

která nemá s reálným ţivotem nic společného. Dále tedy s lektorkou uvaţovali o tom, ţe 

pocity vyloučeného z kruhu jsou velmi tíţivé a to, co spoluţáci uvnitř kruhu mohou vidět 

jako hru, ten který stojí venku, za hru povaţovat nemusí. Ţáci také říkali, ţe ptát se a prosit 

o místo je mnohem těţší způsob dostávání se do kruhu neţ snaha se tam dostat násilím. Je 

zde riziko, ţe budou odmítnuti. 

 Následovala aktivita Klubíčko, v němţ si ţáci mezi sebou podávali klubko a říkali 

si, za které věci se z dnešního programu oceňují. Vznikla tak pavučina vztahů ve třídě. Na 

konec ţáci vyplnili zpětnou vazbu a s lektorkou se rozloučili.  

 

Míra naplněných cílů:  

 Ţáci se zamyslí nad problematikou značkování jiný, divný, normální, originální. 

- Naplněno; ţáci dospěli k názoru, ţe toto označení je velmi subjektivní a 

neexistuje jako obecně platná norma.  

 

 Ţáci posílí toleranci vůči jinakostem druhých lidí. 

- Naplněno; ţáci cítili za vyloučené osoby zodpovědnost a hledali cesty k jejich 

moţnému začlenění.  

 

 Podpořit u ţáků pocit vlastní zodpovědnosti za vztahy v třídním kolektivu. 

- Naplněno; ţáci hovořili o reálných situacích ve třídě a moţnostech řešení těchto 

situací.  

 

 Podpořit spolupráci a komunikaci v rámci třídního kolektivu.  

- Naplněno: třída pracovala na spolupráci a komunikaci během domlouvání 

strategie jednotlivých aktivit. 

 

Výsledky hodnocení zpětných vazeb od ţáků:
114

 

 Jak se ţákům líbil program (známky 1–5 jako ve škole) výsledek: 1,5 

 Jaká aktivita byla na programu nejvíce uţitečná, popřípadě proč si to ţák myslí?  

                                                            
114 Formulář zpětné vazby je uveden v příloze č. 3.  
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 Tečkování, uvedlo 29 % (6 ţáků) – reflexe: uvědomila jsem si tam, jaké to je být 

nezařazená; byl to nácvik, abychom nikoho nevyřazovali; někteří lidé s těmi 

vyloučenými soucítili.   

Plavba přes oceán, uvedlo 24 % (5 ţáků)  – reflexe: spolupráce.  

Dostaň se do kruhu, uvedlo 19 % (4 ţáci) – reflexe: pochopil jsem, ţe se můţu 

zeptat; něco nového jsme si uvědomili. 

Místa si vymění, uvedlo 5 % (1 ţák) 

 Jaká hra byla na programu nejméně dobrá a proč?  

Ţádná hra, všechny byly dobré, uvedlo 33 % (7 ţáků). 

Dostaň se do kruhu, uvedlo 24 % (5 ţáků) – reflexe: všichni to řešili násilím, 

dokud jsme si to nevysvětlili; nebrali to váţně; všichni se prali.  

Klubíčko, uvedlo 19 % (4 ţáci) – reflexe: nevěděla jsem, na co to je; byla to nuda. 

Místa si vymění, uvedlo 5 % (1 ţák) – reflexe: uţ se známe. 

Jiný – divný – originální, uvedlo 5 % (1 ţák).  

 Jak děti hodnotily své chování během programu (známky 1–5 jako ve škole) 

výsledek: 1,7. 

 Jak hodnotil program pedagog? 0 – ţádný z pedagogů nebyl přítomen v průběhu 

celého programu. 

 

7.2 Zpráva z programu 7. C 

 

Lektorka vstupovala do třídy s třídní učitelkou ve chvíli, kdy jeden ţák vyhazoval 

své spoluţačce klíče do koše. Třídní učitelka napomenula ţáka a celá třída byla touto 

situací rozrušena. V úvodu se lektorka nejprve představila a seznámila ţáky s tématem 

programu. Následně byly odsunuty lavice a uprostřed vznikl kruh ţidlí. Ţáci si napsali 

jmenovky a diskutovalo se o pravidlech chování pro dnešní program. Bylo nastaveno pět 

pravidel: mluví jen jeden; mluvíme spolu slušně; co se děje ve skupině, to v ní zůstává (tj. 

ţáci nehovoří s nikým zvenčí o tom, co se ve třídě událo a kdo přišel s jakým tématem); 

„stop“ (je-li to pro mě příliš osobní, nemusím odpovídat na otázku); pravidlo zvednuté 

ruky (neverbální signál pro utišení ţáků ve třídě). První aktivita byla Panďuláci. Během ní 

se ţáci na program naladili. Kaţdý sám za sebe vybral a vybarvil „panďuláka“ na stromě 

podle své aktuální nálady ve třídě. Následně ţáci prezentovali svou postavičku před třídou. 

Bylo zde hodně panáčků, kteří ze stromu padali a byli otočení zády k ostatním. Někteří 

ţáci komentovali výběr slovy, ţe je jim jedno, co se ve třídě děje. Někteří ţáci volili 
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usměvavé postavičky, které se cítily šťastně. Tato aktivita slouţila velmi dobře 

diagnosticky, co se týče převládající atmosféry ve třídě. Poměr začleněných a vyčleněných 

panáčků byl zhruba 1:2 

Následovala hra Jiný – divný – originální – normální. Lektorka nejprve napsala 

na tabuli sousloví být jiný. Ţáci dále vymýšleli synonyma ke slovu jiný: odlišný, 

nezapadající, být mimo a být zvláštní. Na druhou stranu tabule bylo napsáno být stejný – 

od toho synonyma: zapadající, normální, neměnit se, přirozený a stálý. V další části hry 

byly po třídě rozmístěné papíry s nápisem: jiný, divný, originální a normální. Byla čtena 

různá tvrzení a ţáci si stoupali k jednotlivým slovům podle toho, které se jim vzhledem 

k zadanému tvrzení zdálo nejvýstiţnější. Při této hře mohlo být vidět rozvrstvení i u této 

třídy, kdy skupinky stejných dětí stály u jednotlivých označení. Nestalo se, ţe by celá třída 

stála u jedné kartičky. Ţáci poté uváděli, ţe pro ně bylo snadné rozhodnout se, kam si mají 

stoupnout. Většinou se, podle svých slov, rozhodovali podle svého osobního dojmu, který 

je však podle nich z velké části dán tím, co je normou v rodině a společnosti. Někteří ţáci 

také poukázali na rozvrstvení třídy u jednotlivých tvrzení. Následovala hra Upír, během 

které se ţáci uvolnili. Další aktivitou byla Plavba přes oceán. Ţáci byli rozděleni na dvě 

skupiny, stáli na ţidlích na opačných stranách třídy a jejich úkolem bylo dostat se na 

druhou stranu, aniţ by vydávali jakékoli zvuky a se ţidlí sestupovali. Během dvou minut 

ţáci vymysleli strategii a oběma skupinám se úspěšně podařilo dostat se na druhou stranu. 

Ţáci se nepřesouvali jako dvě celistvé skupiny, většinou se pohybovali v malých skupinách 

po 3 – 5 lidech. V reflexi ţáci hovořili o tom, ţe se jim aktivita povedla díky spolupráci, 

vzájemné pomoci a komunikaci. Následovala hra: Místa si vymění, při níţ se ţáci 

odreagovali.  

Další aktivitou bylo Tečkování. Ţáci dostali na čela nalepená různá znamení 

(modré, zelené a červené puntíky + domeček a sluníčko), podle kterých se měli později 

rozdělit do skupinek. Celá aktivita probíhala bez mluvení, ţáci nevěděli, jaké znamení mají 

na čele. Ve třídě se utvořily tři skupiny a jedna dvojice s domečkem a sluníčkem. 

V následné reflexi v kruhu se ukázalo, ţe se hra ţákům celkem líbila, na stupnici od 1–5 

hodnotili aktivitu čísly 2 a 3. Ţáci říkali, ţe byli rádi, kdyţ patřili do určité skupiny. 

Nevěděli, co mají dělat s těmi, kdo měli odlišné znamení. Cítili za ně zodpovědnost, a 

proto se cítili špatně, kdyţ je viděli stát samotné. Bylo jim jich líto. Někteří spoluţáci 

reflektovali, ţe jim to bylo jedno a ţe jim celá situace přišla zábavná. Dva zbylí ţáci 

podotkli, ţe jim bylo jedno, jestli do některé skupinky budou patřit či nikoli. Někteří 

spoluţáci říkali, ţe by je do své skupiny vzali i přesto, co měli na čele. Obecně však třída 
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tvrdila, ţe je jim jedno, jestli do nějaké skupiny patří či jestli jsou sami. I přes snahu 

lektora hledat podobné situace v reálném ţivotě se zdá, ţe třída příliš neviděla (případně 

nebyla ochotná vidět), k čemu tato aktivita můţe slouţit. Je tedy otázka, zda ţáci nechtěli 

s tímto tématem více pracovat z toho důvodu, ţe se jich to netýká a nerozumí tomu, nebo 

naopak je to pro třídu natolik citlivé téma, ţe nejsou ochotni na něm v tuto chvíli pracovat.  

Během aktivit a následných reflexí ţáci naráţeli prostřednictvím poznámek na své 

spoluţáky a konkrétní problémové situace, které se ve třídě nedávno staly. Tématem těchto 

naráţek bylo ţalování, nevhodné chování kluků k děvčatům, nevhodná komunikace mezi 

ţáky. Reflexe hry Tečkování dospěla do takového bodu, ţe se lektorka rozhodla toto téma 

ve třídě otevřít. Ukázalo se, ţe ţáci nejsou ve třídě spokojeni s tím, jak se k sobě navzájem 

chovají a mluví spolu. Ačkoli byly připraveny jiné aktivity, lektorka se rozhodla plán 

změnit a poskytnout ţákům bezpečné prostředí, kde by se mohli bavit o tom, co jim 

nevyhovuje a co by se s tím dalo dělat.  

Další aktivitou byla tedy Pravidla třídy. Ţáci měli ve skupinkách po pěti za úkol 

vymyslet 3–5 pravidel chování a jednání mezi sebou ve třídě, aby jim spolu bylo dobře. 

Formulace pravidel nesměla obsahovat předponu „ne“, šlo tedy o pozitivní formulace. Ţáci 

se rozdělili do skupinek a ochotně začali pracovat. Zdálo se, ţe jim o toto téma ve třídě 

opravdu jde. Následně měli před třídou svá pravidla postupně prezentovat a domlouvat se 

na takovém znění, které by bylo schváleno celou třídou. Během této práce se otevřela 

témata, která byla pro třídu značně konfliktní. Například, ţe si spoluţáci během přestávek 

berou věci, nebo mluví o druhých cizí řečí (ve třídě jsou někteří ţáci cizinci). Nakonec se 

třída dohodla na těchto šesti pravidlech: Přiznám se, kdyţ něco udělám; Dodrţuji pořádek; 

Bavím se o druhém, jen kdyţ je u toho; Mluvíme a chováme se slušně – jsme si rovní; 

Vezmu si cizí věci, jen pokud mi to druhý dovolí; Chovám se slušně o přestávkách. 

Následně byla pravidla jedním z ţáků přepsána na velký papír a všichni ţáci se pod daná 

pravidla podepsali. Na konci aktivity byl jeden z ţáků rozrušen diskusí, která během 

pravidel nastala se slovy, ţe takhle nevypadá kolektiv a není to normální třída.  Ţáci se 

ptali lektorky, co se stane, kdyţ se pravidla poruší. Lektorka je vedla k tomu, ţe se jedná o 

třídní pravidla, a proto je na nich samotných, aby byla ve třídě dodrţována. Ţáci také 

reflektovali, ţe i kdyţ budou pravidla sami dodrţovat, mají obavu z porušování pravidel 

svými spoluţáky. Lektorka se snaţila vést ţáky k pochopení, ţe pravidla mohou ve třídě 

tvořit a chránit bezpečný prostor, ve kterém by se ţákům společně dobře ţilo. Během 

třídnických hodin by bylo dobré se k těmto pravidlům s ţáky nadále vracet a bavit se o 

důvodech, které vedou ţáky k jejich nedodrţování. Je dobré diskutovat s ţáky, do jaké 
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míry se jim daří pravidla naplňovat či zda je potřeba některá z nich přeformulovat. Na 

konec ţáci vyplnili zpětnou vazbu a s lektorkou se rozloučili.  

 

Míra naplnění cílů:  

 Ţáci se zamyslí nad problematikou značkování jiný, divný, normální, originální. 

- Naplněno; ţáci se zamysleli nad problematikou významu těchto slov. Také nad 

otázkou zařazování jednotlivých lidí pomocí těchto pojmů. 

 

 Ţáci posílí toleranci vůči jinakostem druhých lidí. 

- Částečně naplněno; tolerance je pro tuto třídu obrovské téma (i vzhledem 

k počtu cizinců ve třídě), avšak ţáci sami nejsou příliš ochotní o toleranci 

mluvit. Je otázkou, z jakého důvodu je jim lhostejné, zda ostatní spoluţáci 

někam patří, či zůstávají sami. Také je otázkou, na kolik je tato lhostejnost pro 

třídu normou. Je ovšem jisté, ţe ona lhostejnost není přirozená, viz literatura 

týkající se strachu ze sociálního vyloučení. Patrně by se tedy dalo mluvit o 

jakési rezignaci. 

 

 Podpořit u ţáků pocit vlastní zodpovědnosti za vztahy v třídním kolektivu. 

- Naplněno; ve třídě byl vytvořen prostor pro diskuzi, ve kterém ţáci otevřeně 

sdíleli své obavy a očekávání od ostatních ţáků třídy. Ţáci byli schopni 

dohodnout se na určitých pravidlech chování ve třídě a následně je odsouhlasit 

svým podpisem. Také prokázali velikou ochotu při jejich tvorbě.  

 

 Podpořit spolupráci a komunikaci v rámci třídního kolektivu.  

- Částečně naplněno; ţáci celkem ochotně spolupracovali ve velkých i menších 

skupinách, zvláště pak v práci s pravidly. Během aktivit byli schopni vymyslet 

funkční strategie, díky kterým se jim podařilo splnit zadaný úkol. Na druhou 

stranu tato schopnost spolupráce a skutky ve třídě během programu kontrastují 

s tvrzením některých ţáků, ţe je jim lhostejné, co se ve třídě děje.  

 

Výsledky hodnocení od ţáků: 

 Jak se ţákům líbil program (známky 1–5 jako ve škole) výsledek: 2,1. 

 Jaká aktivita byla na programu nejvíce uţitečná, popřípadě proč si to ţák myslí?  
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Třídní pravidla, uvedlo 30 % (6 ţáků) – reflexe: pomůţe nám to; mohli jsme říct, 

co si myslíme; pomůţe to pořádku ve třídě.  

Všechny hry, uvedlo 25 % (5 ţáků).  

Plavba přes oceán, uvedlo 10 % (2 ţáci) – reflexe: museli jsme hodně 

spolupracovat  

Tečkování, uvedlo 5 % (1 ţák). 

Místa si vymění, uvedlo 5 % (1 ţák).  

Ţádná hra, uvedlo 5 % (1 ţák).  

 Jaká hra byla na programu nejméně dobrá a proč?  

Ţádná, všechny hry byly dobré, uvedlo 40 % (8 ţáků). 

Třídní pravidla, uvedlo 30 % (6 ţáků) – reflexe: nikdo to nebude dodrţovat; je to 

u nás ve třídě ztráta času. 

Plavba přes oceán, uvedlo 5 % (1 ţák).  

 Jak děti hodnotily své chování na programu (známky 1–5 jako ve škole) výsledek: 

2,0. 

 Jak hodnotil program pedagog? 0 – ţádný z pedagogů nebyl přítomen v průběhu 

celého programu 

 

7.3 Dotazníky třídy 7. B 

 

Dotazník A 

V dotazníku A první a pátá otázka zkoumaly soudrţnost kolektivu z hlediska 

otevřenosti ţáků vůči svým spoluţákům. Na první otázku, zda si ţáci vzájemně 

pomáhají, odpovědělo 14 % (3 ţáci) ano, 71 % (15 ţáků) spíše ano a 14 % (3 ţáci) spíše 

ne. Znění páté otázky bylo následující: Vím, ţe je ve třídě někdo, na koho se mohu 

spolehnout. Na tuto otázku odpovědělo 100 % (21 ţáků) ano.  

První otázku zodpovědělo spíše kladně 85 % procent studentů. V páté otázce byla 

kladná odpověď 100 %. Z odpovědí na tyto otázky je tedy patrné, ţe se jedná o prostředí, 

kde jsou k sobě spoluţáci navzájem velmi otevření a vstřícní.  

Druhá a čtvrtá otázka se zabývají názorovou tolerancí ve třídě. Jejich znění je 

následující: otázka č. 2: Můj názor spoluţáky zajímá. 19 % (4 ţáci) odpovědělo, ţe s tímto 

výrokem souhlasí, 43 % (9 ţáků) odpovědělo spíše ano, 33% (7 ţáků) uvedlo odpověď 

spíše ne a 5% (1 ţák) s tímto výrokem nesouhlasilo. Otázka č. 4 zněla takto: Kdyţ mám 
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jiný názor neţ spoluţáci, mohu ho bez obav říct. Na tuto otázku odpovědělo 48 % (10 

ţáků) ano, 24% (5 ţáků) spíše ano, 19 % (4 ţáci) spíše ne a 9 % (2 ţáci) ne.   

Více neţ 2/3 třídy odpověděly, ţe se o jejich názor třída zajímá. Přibliţně stejný počet 

respondentů uvedl, ţe se nebojí říci svůj odlišný názor. Zde je na místě otázka, proč mají 

někteří ţáci pocit, ţe o jejich názor třída nestojí. Důvody mohou být různé, např. neumí 

svůj názor prezentovat před třídou, mají strach z poníţení či odmítnutí, v hierarchii třídy 

stojí na nejniţších příčkách, a proto „nemají nárok“ na to svůj názor sdělovat, atd. Obavy 

ze sdělení rozdílného názoru mohou u ţáků plynout z nedostatku sebedůvěry, který je pro 

tento věk typický. Také to však můţe být strach vyplývající z předchozí zkušenosti, 

odmítnutí spoluţáky.  

Třetí otázka: Myslím si, ţe ve třídě je nejméně jeden ţák, který se cítí sám, společně s 

šestou otázkou: ve třídě je alespoň jeden ţák, kterému spoluţáci svým chováním ubliţují, 

zjišťují moţné riziko šikany v třídním kolektivu. Ve třetí otázce 14 % (3 ţáci) 

odpovědělo ano, 19 % (4 ţáci) zakrouţkovalo spíše ano, 38 % (8 ţáků) zakrouţkovalo 

spíše ne a 29 % (6 ţáků) odpovědělo ne. V šesté otázce odpovědělo 5 % (1 ţák) ano, 29 % 

(6 ţáků) spíše ano, 43 % (9 ţáků) spíše ne a 24 % (5 ţáků) ne.  

Z odpovědí na třetí otázku vyplývá, ţe více jak 2/3 třídy si myslí, ţe ve třídě není 

ţádný ţák, který by se cítil sám. Třetina studentů si však myslí, ţe zde někdo takový je. 

Totéţ se opakuje v šesté otázce, kde se přibliţně 70 % ţáků domnívá, ţe ve třídě není 

ţádný ţák, kterému by bylo ubliţováno. Zhruba 30 % ţáků uvedlo, ţe zde někdo takový je. 

Z odpovědí na tyto otázky není moţné zjistit, zda ţák, který se cítí podle svých spoluţáků 

sám, je také tím, komu je ubliţováno. Tato čísla však nejsou zanedbatelná a je třeba je mít 

na paměti v další práci se třídou.  

 

Graf č. 1: průměrné hodnoty odpovědí u dotazníku A v 7. B – dívky, chlapci, celá 

třída 
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V tomto grafu jsou znázorněny průměrné odpovědi chlapců a dívek na jednotlivé 

otázky. Je zde patrné, ţe dívky i chlapci se shodli v otázkách týkajících se kolektivu, tedy 

otázky č. 1 a 5. Tyto otázky byly v průměru ţáky zodpovězeny velmi kladně.  

Otázky č. 2 a 4 týkající se tolerance naznačují, ţe chlapci se ve třídě cítí poněkud více 

přijímáni neţ dívky. Významnost tohoto rozdílu u této ani u ostatních otázek vzhledem 

k nízkému počtu respondentů nebyla statisticky ověřována. Jedná se o rozdíl přibliţně 

jednoho stupně na čtyřstupňové škále, tj. chlapci si myslí, ţe jejich názor spíše spoluţáky 

zajímá, dívky uvedly, ţe spíše ne. Chlapci jsou si také více jistí sdělením svého odlišného 

názoru ve třídě. To můţe být způsobeno tím, ţe chlapců je ve třídě dvakrát více neţ dívek. 

Dívčí hlas je moţné uprostřed chlapeckých hlasů, kterých je dvakrát tolik, snáze 

přeslechnout. Rozdíl však není tak veliký.  

Třetí a šestá otázka se zabývají moţným rizikem šikany. Průměrná odpověď dívek ve 

3. otázce byla spíše ano, chlapci v průměru odpovídali spíše ne. Dívky jsou v tomto věku 

sociálně vyspělejší neţ chlapci, a proto je i míra všímavosti jiná. V 6. otázce, která se ptala 

na přítomnost ubliţovaného ţáka, dívky i chlapci uvedli téměř shodně, ţe zde takový 

spoluţák spíše není. 
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Seznam otázek :

1. Vzájemně si pomáháme.

2. Můj názor spolužáky zajímá.

3. Myslím si, že ve třídě je alespoň jeden osamělý žák.

4. Když mám jiný názor než spolužáci, mohu ho bez obav říct.

5. Vím, že je ve třídě někdo, na koho se mohu spolehnout.

6. Ve třídě je alespoň jeden žák, kterému spolužáci svým chování ubližují.
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V další části dotazníku A ţáci zaznamenávali na stupnici hodnot 1–5 (1 = nejlepší a 5 

= nejhorší) míru svých pocitů ve třídě v oblasti: přátelství – nepřátelství, přijetí ve skupině 

– odmítnutí skupinou, bezpečí – ohroţení, zájem druhých – lhostejnost. Průměrné 

odpovědi dívek, chlapců a celé třídy jsou zaznamenány na následujícím grafu.  

Středová hranice na škále je hodnota 2,5. Tuto hranici překročily dívky v otázce pocitů 

zájmu od druhých – lhostejnosti. Jejich průměrné odpovědi se pohybovaly kolem čísla 2,9. 

Na této škále je u nich moţné mluvit o převládajícím pocitu lhostejnosti ve třídě. 

Z odpovědí chlapců vychází průměrný výsledek zhruba v hodnotě 2,5. Téma lhostejnosti je 

tedy pro třídu, zdá se, nejvíce stěţejní. Z průměrných odpovědí také vyplývá, ţe dívky a 

chlapci se ve třídě cítí přibliţně stejně bezpečně. 

 

Graf č 2: průměrné kladné pocity u dotazníku A v 7. B (1 – 5) – dívky, chlapci, 

celá třída 

 

 

Na základě provedeného šetření lze o kolektivu třídy říci, ţe jsou k sobě spoluţáci 

navzájem spíše otevření a vstřícní. Převládá zde orientace na vzájemnou pomoc. Také zde 

převládá jednota mezi dívkami a chlapci v kladných odpovědích ohledně kolektivu. Těmto 

výsledkům také do značné míry odpovídá hodnocení na škále v oblasti 

přátelství/nepřátelství.  

V otázkách týkajících se tolerance uvedly 2/3 třídy, ţe se spoluţáci o jejich názor 

zajímají a ony samy se nebojí říci svůj odlišný názor. Zbylá 1/3 se domnívá, ţe o jejich 

názor třída nestojí, či se ho bojí říci. Tyto odpovědi mohou být zaloţeny na základě 

předešlé negativní zkušenosti se spoluţáky (posmívání se, odmítnutí, uráţení atd.) či na 
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základě nedůvěry v sebe sama. Jak jiţ bylo řečeno, vědomí vlastní hodnoty v tomto věku 

závisí do značné míry na hodnocení a přijetí mě i mého názoru skupinou. Odtud tedy můţe 

pramenit strach některých ţáků, ţe o ně třída nestojí, nebo pocit ohroţení při prezentaci 

vlastního názoru, tj. strach z odmítnutí. Chlapci se v této třídě cítí o trochu více přijímáni 

neţ dívky. Také jsou si poněkud více jisti sdělením svého odlišného názoru. Chlapci více 

cítí, ţe se o ně spoluţáci zajímají a jsou vůči nim otevření. 

Přibliţně 1/3 třídy uvedla ve svých odpovědích, ţe je ve třídě alespoň jeden ţák, který 

se cítí sám. Přibliţně stejný počet ţáků také napsal, ţe je ve třídě nějaký ţák, kterému je 

dle jejich názoru ubliţováno. Ve třídě jakoţto celku však spíše převládá atmosféra bezpečí, 

na které se shodli dívky i chlapci. Dívky ve svých odpovědích poukazují spíše na 

přítomnost nějakého osamělého ţáka. Chlapci se domnívají, ţe v jejich třídě spíše nikdo 

takový není.  

  

Dotazník B 

Dotazník zkoumal změnu, která se udála za tři měsíce v jednotlivých oblastech.  

První a pátá otázka zkoumaly soudrţnost kolektivu z hlediska otevřenosti studentů 

vůči svým spoluţákům. Na první otázku: Ţáci si vzájemně pomáhají, odpovědělo 10 % (2 

ţáci) teď je to lepší, 30 % (6 ţáků) spíš lepší, 45 % (9 ţáků) je to stejné, 5 % (1 ţák) je to 

horší a 10 % (2 ţáci) teď je to horší. Znění páté otázky bylo následující: Vím, ţe je ve třídě 

někdo, na koho se mohu spolehnout. Na tuto otázku odpovědělo 55 % (11 ţáků) teď je to 

lepší, 25 % (5 ţáků) spíš lepší, 15 % (3 ţáci) je to stejné a 5 % (1 ţák) spíš horší. 

V oblasti kolektivu, respektive vzájemné pomoci mezi spoluţáky se 40 % ţáků 

domnívá, ţe se spolupráce zlepšila, 45 % ţáků uvádí, ţe je stále stejná a 15 % ţáků cítí 

zhoršení. Více neţ 2/3 třídy se domnívají, ţe se zvýšila jejich moţnost spolehnout se na 

někoho ze třídy. 

Druhá a čtvrtá otázka se zabývají názorovou tolerancí ve třídě. Jejich znění je 

následující, otázka č. 2: Můj názor spoluţáky zajímá. 5 % (1 ţák) uvedlo, ţe je to teď lepší, 

45 % (9 ţáků) odpovědělo spíše lepší, 35 % (7 ţáků) zaznamenalo, ţe je to stejné, 10 % (2 

ţáci) odpovědělo je to spíše horší a 5% (1 ţák) uvedl, ţe je to teď horší. Otázka č. 4 zněla 

takto: Kdyţ mám jiný názor neţ spoluţáci, mohu ho bez obav říct. Na tuto otázku 

odpovědělo 15 % (3 ţáci) teď je to lepší, 40 % (8 ţáků) spíš lepší, 25 % (5 ţáků) je to 

stejné, 5 % (1 ţák) spíš horší a 15% (3 ţáci) teď je to horší.  

Přibliţně polovina ţáků třídy se domnívá, ţe se od posledního šetření zvýšil zájem 

spoluţáků o jejich názor. Téměř 2/3 třídy také zaznamenaly posun k lepšímu v oblasti 
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moţnosti vyjádřit svůj odlišný názor bez obav před svými spoluţáky. Tolerance názorů se 

v této třídě proměnila z 50 % směrem k lepšímu.  

Třetí otázka: Myslím si, ţe ve třídě je nejméně jeden ţák, který se cítí sám, společně s 

šestou otázkou: Ve třídě je alespoň jeden ţák, kterému spoluţáci svým chováním ubliţují, 

zjišťují moţné riziko šikany v třídním kolektivu. Ve třetí otázce 35 % (7 ţáků) 

odpovědělo teď je to lepší, 25 % (5 ţáků) spíše lepší a 40 % (8 ţáků) je to stejné. V šesté 

otázce odpovědělo 15% (3 ţáci) teď je to lepší, 30 % (6 ţáků) spíš lepší, 25 % (5 ţáků) je 

to stejné, 20 % (4 ţáci) spíš horší a 10 % (2 ţáci) teď je to horší.  

Na otázku osamělého ţáka uvedlo 60 % ţáků, ţe je situace v tuto chvíli spíše lepší, 40 

% ţáků odpovědělo, ţe se nic nezměnilo. V otázce ubliţovaného ţáka uvedlo 45 % ţáků, 

ţe se situace změnila k lepšímu, 25 % ţáků povaţuje situaci za stále stejnou. Zhoršení 

situace vnímá 30 % ţáků.  

 

Graf č. 3: průměrné hodnoty odpovědí u dotazníku B v 7. B – dívky, chlapci, celá 

třída 

 

 

 

V grafu jsou zobrazeny průměrné odpovědi dívek, chlapců a následně celé třídy. 

Největší kladný posun podle dívek i chlapců nastal v oblasti kolektivu, v otázce č. 5. 

Otázka č. 1 se ptala na vzájemnou pomoc v kolektivu. Dívky zde uvedly, ţe vzájemná 
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horší Seznam otázek :

1. Vzájemně si pomáháme.

2. Můj názor spolužáky zajímá.

3. Myslím si, že ve třídě je alespoň jeden osamělý žák.

4. Když mám jiný názor než spolužáci, mohu ho bez obav říct.

5. Vím, že je ve třídě někdo, na koho se mohu spolehnout.

6. Ve třídě je alespoň jeden žák, kterému spolužáci svým chování ubližují.
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pomoc ve třídě je v tuto chvíli spíše lepší. Průměrné odpovědi chlapců ukazují, ţe je 

situace vzájemné pomoci víceméně stejná. V otázce č. 3 chlapci uvedli, ţe situace 

osamělého ţáka je v tuto chvíli ve třídě lepší a dívky se na tom s nimi v podstatě shodují. 

6. otázka se zaměřuje na ubliţovaného ţáka. Tato otázka zaznamenala nejmenší progres, 

ţáci ve třídě uváděli, ţe je situace přibliţně stejná, asi třetina třídy vidí zhoršení. V příloze 

č. 6 jsou uvedeny počty odpovědí u jednotlivých ţáků ve třídě 7. B. Zdá se, ţe se u většiny 

ţáků ve třídě vztahy zlepšily, avšak pravděpodobně ne u těch, kteří jsou na okraji třídy. U 

kaţdé z jednotlivých otázek se dá říci, ţe se situace od posledního měření zlepšila. U dívek 

se jednotlivé sledované oblasti viditelně zlepšily (kromě 6. otázky). Z chlapeckých 

odpovědí lze vidět, ţe ve sledovaných oblastech vzájemné pomoci, prezentace odlišného 

názoru a otázka ubliţovaného ţáka v podstatě zůstávají stejné. Otázky č. 2, 3 a 5 u nich 

zaznamenaly pozitivní posun.   

 

Graf č. 4: průměrné kladné pocity u dotazníku B v 7. B (1–5) – dívky, chlapci, celá 

třída 

 

 

 

V grafu je patrné, ţe se některé pocity dívek i chlapců vzhledem ke třídě změnily. 

Dívky hodnotily pocit přátelství v prvním měření o něco málo hůře, neţ tomu bylo 

v druhém měření B. U chlapců se pocit přátelství ve třídě naopak zhoršil. Průměrný pocit 

přátelství ve třídě však zůstává přibliţně stejný. Stejně tak se proměnily pocity ţáků 

ohledně přijetí ve skupině. Dívky uváděly v měření B své pocity o maličko lepší, chlapci o 

málo horší. V této otázce se dívky i chlapci mírou svých pocitů v šetření B shodli. 
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Průměrný pocit přijetí ve skupině odpovídá výsledkům šetření A. Pocit bezpečí ve třídě se 

o něco zhoršil, v této chvíli se nachází mezi hodnotami 2–3. U dívek míra tohoto pocitu 

zůstala stejná, z průměrné odpovědi chlapců byl naměřen horší výsledek. Nyní se jiţ 

chlapci nachází za pomyslnou hranicí hodnot 2,5. Na škále zájem druhých – lhostejnost se 

na oné pomyslné hranici pohybují dívky i chlapci. Pocit dívek se od prvního měření příliš 

nezměnil, chlapci se jim však v tomto měření více vyrovnali. 

Pro vyhodnocení změny v pocitech ve třídách v prvním a druhém měření byla nejprve 

provedena analýza variance (ANOVA) společně pro obě třídy, pro všechny sledované 

pocity i pro jejich průměr. Hodnocen byl rozdíl mezi prvním a druhým měřením (tabulka č. 

1 uvedená v příloze č. 7). Výsledky naznačují jediný rozdíl na hranici statistické 

významnosti u pocitu „přátelství“, a to poněkud překvapivě zhoršujícím se směrem 

(p=0,058). Zdá se, ţe ţáci vnímají s odstupem času ve třídách menší míru přátelskosti, neţ 

jakou cítili před preventivním programem. Změny u ostatních pocitů jsou nepatrné. 

V dalších výpočtech jsem se tedy zaměřila na to, zda se nejedná o rozdíl způsobený jen 

v jedné ze tříd. Výsledky pro třídu 7. B, uvedené v tabulce č. 2, naznačují, ţe ze 

statistického hlediska mezi oběma měřeními v ní nedošlo k ţádné významné změně. 

Většina poloţek naznačuje spíše mírné, statisticky nevýznamné zhoršení, které se neodráţí 

ani v průměrné hodnotě všech pocitů.  

V porovnání s měřením kladných pocitů ve třídě v dotazníku A lze říci, ţe se pocity 

dívek i chlapců vyrovnaly. V prvním měření dívky vnímaly pocity ve třídě o něco hůře neţ 

chlapci. V tomto měření se svými pocity buď chlapcům vyrovnaly (přátelství a přijetí ve 

skupině) nebo se jim naopak vyrovnali chlapci (bezpečí a zájem druhých). V porovnání 

obou měření lze říci, ţe se výsledky nepatrně proměnily, avšak nedošlo k ţádnému 

markantnímu rozdílu. Průměrné pocity ve třídě jsou buď stejné, nebo o málo horší. 

Největší posun u chlapců je v oblasti zájmu druhých – lhostejnosti směrem spíše 

k lhostejnosti. K největšímu posunu u dívek došlo v oblasti přátelství – nepřátelství 

směrem k přátelství a v oblasti přijetí ve skupině – odmítnutí skupinou směrem k přijetí ve 

skupině.  

Odpovědi z předchozí otázky naznačují, ţe ţáci ve třídě vnímají spíše zlepšení 

v jednotlivých měřených oblastech. Jedná se zde o subjektivní hodnocení jednotlivých 

ţáků ohledně toho, co se zlepšilo a co se zhoršilo. Avšak průměrné odpovědi ţáků na 

druhou otázku, v níţ došlo k vypočítání reálného posunu v hodnocení celé třídy, naznačují, 

ţe se ve třídě jedná o zhoršení subjektivních pocitů ţáků. Rozdíl mezi těmito hodnoceními 
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v tomto případě pravděpodobně vyjadřuje touhu vnímat třídu pozitivně, coţ je výhodné 

z hlediska motivace k práci na skupinovém ţivotě a z hlediska skupinové sebeúcty. 

 

Třetí skupina otázek dotazníku B se skládala ze tří otevřených otázek. Tyto otázky 

směřovaly k událostem, které nějakým způsobem působily na změnu vztahů ve třídě, ať jiţ 

vztahy zlepšily nebo je zhoršily.  

První otázka: Co se ve vaší třídě za poslední tři měsíce změnilo? (Popiš jakoukoliv 

událost z posledních tří měsíců, která ovlivnila vaše vztahy ve třídě.)  

Mezi nejčastějšími odpověďmi na tuto otázku se objevilo pravidlo zákazu pouţívání 

telefonů ve třídě. Ţáci uváděli, ţe si díky tomu více povídají. Takto odpovědělo 33 % (7 

ţáků). Další sérií odpovědí byly akce organizované školou, tj. sportovní akce ve třídě 

(vánoční turnaj), nové vybavení třídy (stolní fotbálek), třídění odpadků ve škole (tzn. dobré 

výsledky v soutěţi třídění papírů mezi třídami) a více skupinové práce při výuce. Tuto 

odpověď uvedlo 19 % (4 ţáci). Někteří ţáci ve třídě nezaznamenali ţádnou změnu. Tuto 

odpověď uvedlo 29 % (6 ţáků). Zhoršení kázně ve třídě uvádělo 14 % (3 ţáci). Vyskytly 

se zde i některé ojedinělé odpovědi: „začátek šikany, ale potom se vyřešila“; „kluci začali 

více respektovat holky a jeden spoluţák byl pořád sám a teď ho kluci vzali do party“; 

„kdyţ jste tady byla, tak jsme poprvé spolupracovali a teď to děláme furt“. 

Druhá otázka zněla: Co se ve vaší třídě za poslední tři měsíce zlepšilo?  

Mezi nejčastější odpovědi ţáci uváděli, ţe si více pomáhají. Takto odpovědělo 33 % (7 

ţáků). Pocit, ţe se ve třídě více spolupracuje a méně se hádá, vyjádřilo 24 % (5 ţáků). 

Zlepšení kamarádských vztahů uvedlo 19 % (4 ţáci). Také se vyskytovaly odpovědi, ţe 

kdyţ se lidé pohádají, tak se také usmíří. Takto odpovědělo 14 % (3 ţáci). 10 % (2 ţáci) 

nevidí ţádnou změnu. 

Třetí otázka: Co se ve vaší třídě za poslední tři měsíce zhoršilo?  

Pocit, ţe se v tomto ohledu nic nezměnilo, uvedlo 33 % (7 ţáků). Odpovědi ţáků se 

týkaly také častějších slovních útoků (hádky, pomluvy a nadávky), takto odpovědělo 43 % 

(9 ţáků). 19 % (4 ţáci) zaznamenalo zhoršení chování – kázně. Někteří ţáci hovořili o 

fyzice a o tom, ţe si na ně „učitelka zasedla“. Takto odpovědělo 10 % (2 ţáci). Poslední 

specifická odpověď byla: „kluci víc lţou a odnáší to celá třída“.  

Mezi významné změny, které ţáci za tři měsíce zaznamenali, patřila větší schopnost 

spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Mezi nejčastější změny k horšímu patří, podle ţáků, 

hádání, pomlouvání a nadávky. Zároveň však někteří ţáci uvádí, ţe se zde zlepšila 

schopnost se po hádce následně usmířit. Mezi události, které tyto změny ovlivnily, ţáci 
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uváděli velmi často zákaz mobilních telefonů ve třídě, který následně vedl ke zlepšení 

komunikace mezi ţáky. Dále také nové vybavení třídy (odpadkové koše na třídění a 

fotbálek) či sportovní akce (turnaje). Specificky se zde ţáci o programu primární prevence 

zmínili se zvýšenou schopností spolupráce (jeden ţák konkrétně jmenoval program jako 

příčinu následného zlepšení). Další spoluţáci uváděli, ţe kluci v této chvíli více respektují 

dívky. Také podle jednoho z ţáků začlenili mezi sebe ţáka, který stál na okraji třídy.  

 

Na základě odpovědí dotazníku B lze usoudit, ţe ve třídě došlo spíše ke kladným 

změnám v kolektivu. Ţáci si navzájem pomáhají a mohou se na někoho ve třídě více 

spolehnout. V oblasti tolerance došlo ve třídě také k pozitivní proměně. Dívky vnímají, ţe 

se o ně třída více zajímá a chlapci se cítí při vyjadřování svého názoru více bezpečně. 

Situace osamělého ţáka ve třídě se pravděpodobně proměnila k lepšímu. Co se týče 

ubliţovaného ţáka, tak k ţádné výrazné změně nedošlo. 

Osobní pocity dívek a chlapců ve třídě se na rozdíl od prvního šetření velmi vyrovnaly, 

tj. nejsou jiţ mezi nimi tak znatelné rozdíly. V prvním měření vnímaly dívky své pocity ve 

třídě o něco negativněji, neţ chlapci. V tomto měření se svými pocity buď chlapcům 

vyrovnaly (zlepšení pocitů v oblasti přátelství a přijetí ve skupině), nebo se jim naopak 

vyrovnali chlapci (zhoršení pocitů v oblasti bezpečí a zájmu druhých). Vzhledem 

k původnímu měření k ţádnému výraznému posunu průměrných pocitů ve třídě nedošlo.  

 

7.4 Dotazníky třídy 7. C 

 

Dotazník A 

Dotazník A se skládal z šesti otázek. První a pátá otázka zkoumaly soudrţnost 

kolektivu z hlediska otevřenosti ţáků vůči svým spoluţákům. Na první otázku, zda si 

ţáci vzájemně pomáhají, odpovědělo 33 % (7 ţáků) ano, 57 % (12 ţáků) spíše ano a 10 % 

(2 ţáci) spíše ne. Znění páté otázky bylo následující: Vím, ţe je ve třídě někdo, na koho se 

mohu spolehnout. Na tuto otázku odpovědělo 76 % (16 ţáků) ano, 14 % (3 ţáci) spíše ano 

a 10 % (2 ţáci) spíše ne.  

Přibliţně 90 % ţáků třídy uvedlo, ţe mají ve třídě někoho, na koho se mohou 

spolehnout. Stejné procento ţáků také uvedlo, ţe ve třídě si ţáci spíše vzájemně pomáhají. 

Jedná se tedy o prostředí, v němţ převládá atmosféra pomoci druhému. To je výrazně jiné 

prostředí, neţ které bylo zaznamenáno během programu.  
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Druhá a čtvrtá otázka se zabývají názorovou tolerancí ve třídě. Jejich znění je 

následující, otázka č. 2: Můj názor spoluţáky zajímá. 24 % (5 ţáků) odpovědělo, ţe s tímto 

výrokem souhlasí, 57 % (12 ţáků) odpovědělo spíše ano a 19 % (4 ţáci) uvedlo odpověď 

spíše ne. Otázka č. 4 zněla takto: Kdyţ mám jiný názor neţ spoluţáci, mohu ho bez obav 

říct. Na tuto otázku odpovědělo 28 % (6 ţáků) ano, 52 % (11 ţáků) spíše ano, 10 % (2 

ţáci) spíše ne a 10 % (2 ţáci) ne.  

Více neţ 2/3 třídy odpověděly, ţe se o jejich názor třída zajímá. Přibliţně stejný počet 

respondentů uvedl, ţe se nebojí říci svůj odlišný názor. Méně neţ 1/3 ţáků uvedla, ţe se 

bojí vyjádřit svůj názor a mají pocit, ţe o jejich názor třída nestojí. Strach z prezentování 

svého názoru před třídou můţe plynout do značné míry z věku respondentů, ale také 

z některých zkušeností negativních reakcí svých spoluţáků. 

Třetí otázka: Myslím si, ţe ve třídě je nejméně jeden ţák, který se cítí sám, společně s 

šestou otázkou: Ve třídě je alespoň jeden ţák, kterému spoluţáci svým chováním ubliţují, 

zjišťují moţné riziko šikany v třídním kolektivu. Ve třetí otázce 33 % (7 ţáků) 

odpovědělo ano, 5 % (1 ţák) zakrouţkovalo spíše ano, 38 % (8 ţáků) zakrouţkovalo spíše 

ne a 24% (5 ţáků) odpovědělo ne. V šesté otázce odpovědělo 24% (5 ţáků) ano, 24 % (5 

ţáků) spíše ano, 38 % (8 ţáků) spíše ne a 14 % (3 ţáci) ne.  

Míra souhlasu a nesouhlasu na tyto otázky se zdá být velice vyrovnaná. Ve třetí otázce 

si přibliţně třetina ţáků myslí, ţe ve třídě je nejméně jeden ţák, který se cítí sám. Dvě 

třetiny třídy s tímto výrokem spíš nesouhlasí. 48 % ţáků třídy se domnívá, ţe je alespoň 

jednomu ţáku třídy ubliţováno. 52 % ţáků s tímto tvrzením spíše nesouhlasí. Lze tedy 

usuzovat, ţe ve třídě pravděpodobně je nějaký ţák (nebo ţáci), který se cítí sám. Otázkou 

zůstává, jestli je osamocen vlastní volbou či na základě vyčleňujícího chování svých 

spoluţáků. Třída si je dále vědoma toho, ţe některým ţákům je kvůli chování třídy 

ubliţováno.   

 

Graf č. 1: průměrné hodnoty odpovědí u dotazníku A v 7. C – dívky, chlapci, celá 

třída 
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V tomto grafu jsou znázorněny průměrné odpovědi chlapců a dívek na jednotlivé 

otázky. Je zde patrné, ţe dívky i chlapci se nejvíce shodli v odpovědích na otázky, týkající 

se vzájemné pomoci v kolektivu, tedy otázky č. 1 a 5. Tyto otázky byly v průměru ţáky 

zodpovězeny velmi kladně.  

Otázky č. 2 a 4 týkající se tolerance naznačují, ţe chlapci ve třídě cítí větší zájem 

svých spoluţáků neţ dívky. Můţe se tak dít v důsledku toho, ţe chlapců je ve třídě více a 

mají tedy větší moţnost výběru svého kamaráda. Dívky se oproti chlapcům méně bojí 

vyjádřit svůj názor před třídou. Průměrné odpovědi třídy na otázku vyjadřují částečnou 

míru souhlasu – spíše ano. 

Třetí a šestá otázka se zabývají moţným rizikem šikany. Průměrná odpověď dívek ve 

3. otázce byla spíše ano, chlapci v průměru odpovídali spíše ne. V 6. otázce, která se ptala 

na přítomnost ubliţovaného ţáka, chlapci v průměru odpovídali spíše ano a dívky spíše ne. 

V těchto dvou otázkách je znatelný největší rozdíl v průměrných odpovědích dívek a 

chlapců. Jedna ze skupin v průměru s otázkami spíše souhlasí, druhá spíše nesouhlasí a 

naopak.  

 

V další části dotazníku A ţáci zaznamenávali na stupnici hodnot 1–5 míru svých 

pocitů ve třídě v oblasti: přátelství – nepřátelství, přijetí ve skupině – odmítnutí skupinou, 
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Seznam otázek :

1. Vzájemně si pomáháme.

2. Můj názor spolužáky zajímá.

3. Myslím si, že ve třídě je alespoň jeden osamělý žák.

4. Když mám jiný názor než spolužáci, mohu ho bez obav říct.

5. Vím, že je ve třídě někdo, na koho se mohu spolehnout.

6. Ve třídě je alespoň jeden žák, kterému spolužáci svým chování ubližují.
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bezpečí – ohroţení, zájem druhých – lhostejnost. Průměrné odpovědi dívek, chlapců a celé 

třídy jsou zaznamenány v následujícím grafu. Na této škále hodnota 1 zaznamenává 

největší míru souhlasu s pozitivním pocitem. Hodnota čísla 5 je míra souhlasu s pocitem 

negativním. 

Středová hranice na škále je hodnota 2,5. Tato hranice nebyla v průměrných 

odpovědích ţáků překročena ani v jednom případě. Dívky i chlapci se ve všech čtyřech 

otázkách svými odpověďmi téměř shodli (rozdíl je velmi nepatrný). Největším tématem 

této třídy je pocit zájmu druhých – lhostejnosti, ačkoli průměrná hodnota vyjadřující jejich 

pocity ve třídě je stále velmi pozitivní. Tato otázka společně s otázkou přijetí ve skupině – 

odmítnutí skupinou cílí více na téma tolerance (přijetí ve skupině bez jakékoli blíţe 

specifikované tolerance odlišnosti) a otevřenosti skupiny.  

 

Graf č. 2: průměrné kladné pocity u dotazníku A v 7. C (1–5) – dívky, chlapci, celá 

třída 

 

 

 

Na základě provedeného šetření lze o klimatu třídy říci, ţe zde převládají přátelské 

vztahy orientované na vzájemnou pomoc mezi spoluţáky. Chlapci jsou si o maličko více 

jisti tím, ţe ve třídě mají někoho, na koho se mohou spolehnout.  

Většina třídy se domnívá, ţe se o jejich názor třída zajímá a oni ho mohou bez obav 

říci. Někteří ţáci mají strach z prezentování svého názoru ve třídě. Tento strach můţe do 

jisté míry souviset s věkem respondentů či s předešlou zkušeností negativní reakce 

spoluţáků. Chlapci cítí ve třídě větší zájem svých spoluţáků, dívky se méně bojí říci svůj 

názor. Třída je spíše otevřena novým názorům spoluţáků a je zde příznivé prostředí pro 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

přátelství přijetí ve

skupině

bezpečí zájem druhých

A: průměrné kladné pocity ve třídě 7.C 

(1-5) 

dívky

chlapci

třída



65 

sdílení. Na druhé straně je zde otázka poměrně frekventované odpovědi pocitu lhostejnosti. 

Takto odpovědělo 38 % (8 ţáků). Na základě pocitů se míra zájmu od druhých a 

lhostejnosti pohybuje někde ve středu. Během programu někteří ţáci uváděli, ţe je jim 

jedno, zda do nějaké skupiny patří. Zde je ovšem vidět, ţe si všímají toho, zda o jejich 

názor třída stojí, mohou ho bez obav říci a zda je skupina přijímá.  

Ve třídě se nachází alespoň jeden ţák, kterému spoluţáci svým chováním ubliţují. Je 

také moţné, ţe se zde nachází alespoň jeden ţák, který se cítí sám. V tuto chvíli by bylo 

vhodné se v další práci se třídou zaměřit na důvody tohoto ubliţování, případně mapovat, 

kterých ţáků se ubliţování týká. Ve třídě převládá poměrně silný pocit bezpečí mezi 

spoluţáky, je tedy otázka, jak vidí ono ubliţování sami ţáci. V některých případech se 

mohou ţáci domnívat, ţe si ubliţovaný ţák za ubliţování můţe sám (tím, jak se chová, 

vypadá atd.). Z tohoto důvodu mohou chování ve třídě povaţovat za bezpečné a pocit 

bezpečí s ubliţovaným ţákem nemusí souviset.  

 

Dotazník B 

Dotazník zkoumal změnu vztahů ve třídě, která se udála za poslední tři měsíce od 

absolvování programu. Tento dotazník však zodpovídalo pouze 15 z 22 ţáků, tedy 

pouhých 68 %. Při vyhodnocování těchto odpovědí je tedy nutné brát v úvahu, ţe zbylých 

7 ţáků by mohlo celkové finální výsledky ještě do značné míry proměnit.  

První a pátá otázka zkoumaly soudrţnost kolektivu z hlediska otevřenosti studentů 

vůči svým spoluţákům. 

Na první otázku: Ţáci si vzájemně pomáhají, odpovědělo 40 % (6 ţáků) spíš lepší, 47 

% (7 ţáků) je to stejné a 13 % (2 ţáci) spíš horší. Znění páté otázky bylo následující: Vím, 

ţe je ve třídě někdo, na koho se mohu spolehnout. Na tuto otázku odpovědělo 40 % (6 

ţáků) teď je to lepší, 27 % (4 ţáci) spíš lepší, 27 % (4 ţáci) je to stejné a 7 % (1 ţák) teď je 

to horší. 

V oblasti kolektivu, respektive vzájemné pomoci mezi spoluţáky se téměř 90 % ţáků 

domnívá, ţe spolupráce ve třídě se spíše zlepšila nebo je stejná. Více neţ 2/3 třídy se 

domnívají, ţe se zvýšila jejich moţnost spolehnout se na někoho ze třídy.  

Druhá a čtvrtá otázka se zabývají názorovou tolerancí ve třídě. Jejich znění je 

následující, otázka č. 2: Můj názor spoluţáky zajímá. 7 % (1 ţák) uvedlo, ţe je to teď lepší, 

20 % (3 ţáci) odpovědělo spíše lepší, 67 % (10 ţáků) zaznamenalo, ţe je to stejné a 7 % (1 

ţák) odpovědělo spíše horší. Otázka č. 4 zněla takto: Kdyţ mám jiný názor neţ spoluţáci, 
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mohu ho bez obav říct. Na tuto otázku odpovědělo 27 % (4 ţáci) teď je to lepší, 20 % (3 

ţáci) spíš lepší, 47 % (7 ţáků) je to stejné a 7 % (1 ţák) teď je to horší.  

Téměř 1/3 třídy se domnívá, ţe se od posledního šetření zvýšil zájem spoluţáků o 

jejich názor. Přibliţně polovina ţáků také zaznamenala posun k lepšímu v oblasti moţnosti 

vyjádřit bez obav svůj odlišný názor před spoluţáky.   

Znění třetí otázky je následující: Myslím si, ţe ve třídě je nejméně jeden ţák, který se 

cítí sám. Šestá otázka zněla takto: Ve třídě je alespoň jeden ţák, kterému spoluţáci svým 

chováním ubliţují. Ve třetí otázce 30 % (4 ţáci) odpovědělo teď je to lepší, 13 % (2 ţáci) 

spíše lepší, 50 % (7 ţáků) je to stejné a 13 % ţáků odpovědělo, ţe je to teď horší. V šesté 

otázce odpovědělo 27 % (4 ţáci) teď je to lepší, 27 % (4 ţáci) spíš lepší, 33 % (5 ţáků) je 

to stejné a 13 % (2 ţáci) teď je to horší.  

Na otázku osamělého ţáka uvedla polovina třídy, ţe je situace stejná, jako v předchozím 

měření. V otázce ubliţovaného ţáka uvedla téměř polovina třídy, ţe se situace změnila 

k lepšímu. Zhoršení situace vnímá 13 % ţáků. Počty odpovědí ţáků 7. C lze najít v tabulce 

v příloze č. 6.  

 

Graf č. 3: průměrné hodnoty odpovědí u dotazníku B v 7. C – dívky, chlapci, celá 

třída 
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Seznam otázek :

1. Vzájemně si pomáháme.

2. Můj názor spolužáky zajímá.

3. Myslím si, že ve třídě je alespoň jeden osamělý žák.

4. Když mám jiný názor než spolužáci, mohu ho bez obav říct.

5. Vím, že je ve třídě někdo, na koho se mohu spolehnout.

6. Ve třídě je alespoň jeden žák, kterému spolužáci svým chování ubližují.
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Graf zaznamenává průměrné odpovědi dívek, chlapců a celé třídy v otázkách 

týkajících se porovnání jednotlivých oblastí současné situace ve třídě se situací před třemi 

měsíci. První otázka společně s pátou otázkou je opět nejvyrovnanější, co se týče odpovědí 

chlapců a dívek. Odpovědi na první otázku se pohybují mezi tvrzením: spíš lepší – je to 

stejné. Z odpovědí ţáků ve třídě je zřejmé, ţe se ţáci v průměru po třech měsících na 

někoho mohou více spolehnout.  

Ve druhé otázce nedošlo k ţádné významné změně oproti odpovědím z prvního 

šetření. Ve čtvrté otázce nastala poměrně významná změna v odpovědi chlapců a děvčat. 

Děvčata v předchozím šetření uvedla, ţe se nebojí vyjádřit svůj názor před třídou. 

V současném šetření dívky uvedly, ţe se situace nezměnila. Z výsledků v minulém šetření 

bylo zřejmé, ţe se chlapci cítí více ohroţeni při prezentaci svého názoru ve třídě neţ dívky. 

V druhém měření však uvedli, ţe je situace spíše lepší. Zdá se, ţe pocit bezpečí u chlapců 

během 3 měsíců vyrovnal vysokému pocitu bezpečí pociťovanému dívkami. Celkový 

průměr odpovědí třídy se pohybuje v rozmezí: spíše lepší a stejné.  

Odpovědi uvedené ve třetí otázce se příliš neliší od situace, která byla ve třídě před 

třemi měsíci. Dívky jednoznačně uvedly, ţe je situace osamoceného ţáka stejná. Chlapci 

uvedli, ţe je situace nyní stejná, příp. trochu lepší. V otázce ubliţovaného ţáka došlo však 

k proměně k lepšímu. Dívky uvedly, ţe s ubliţovaným ţákem ve třídě je to v tuto chvíli 

spíše lepší. Chlapci na tuto otázku odpověděli, ţe je situace stejná, příp. o něco lepší. 

Celkový průměr odpovědí třídy však ukazuje, ţe se situace ubliţovaného ţáka vyvíjí spíše 

k lepšímu.  

 

V dalším grafu jsou znázorněny výsledky odpovědí na škály pocitů ve třídě. V této 

otázce ţáci neporovnávali současné naladění třídy se situací před třemi měsíci, měli však 

zaznamenat své současné převládající pocity ve třídě.  

V tomto měření se pocit přátelství u dívek ve třídě výrazně zhoršil. Průměrné 

odpovědi dívek ukazují k číslu 3, tedy k polovině dané škály. V předešlém měření byla 

uvedena hodnota 1,5. Posun v odpovědích chlapců je velmi nepatrný. V celkovém průměru 

třídy se pocit bezpečí na škále přátelství – nepřátelství posunul směrem ke středu.  

Na škále přijetí ve skupině – odmítnutí skupinou se dívky posunuly ve svých 

odpovědích o 1 bod směrem do středu blíţe k pocitu odmítnutí, chlapci jsou ve svých 

pocitech přijetí téměř shodní s předchozím šetřením. Celkový průměr třídy nezaznamenal 

ţádný veliký posun na škále. 
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V otázce pocitu bezpečí ve třídě se dívky posunuly na škále pocit bezpečí – pocit 

ohroţení téměř o 1 bod směrem k tvrzení, ţe ve třídě převládá pocit bezpečí. Chlapci se na 

škále posunuli stejným směrem zhruba o 0,5 bodu.  

Odpovědi dívek a chlapců na škále pocitu zájmu druhých – lhostejnosti byly nejvíce 

vyrovnané. Celkové průměrné odpovědi u dívek i chlapců se na škále nepatrně posunuly 

směrem k pocitu zájmu druhých ve třídě.  

Největší celkové zlepšení pocitů třídy v této otázce bylo zaznamenáno na škále pocitu 

bezpečí. Největší celkové zhoršení oproti původnímu měření bylo zaznamenáno na škále 

pocitu přátelství. V této škále se nejvíce posunuly dívky ve svých pocitech ve třídě směrem 

do středu blíţe k pocitu nepřátelství. Dívky také zaznamenaly stejný posun do středu na 

škále přijetí ve skupině – odmítnutí skupinou. Posun byl zaznamenán směrem k pocitu 

odmítnutí skupinou.  

Výsledky vyhodnocení změny v pocitech ve třídě 7. C v prvním a druhém měření 

poukazují na statisticky významné zhoršení u pocitu přátelství (p<0,05), viz tabulka č. 3 

v příloze č. 7. Určitý trend ke zlepšení lze naopak zachytit v případě pocitu bezpečí, který 

však nedosahuje statistické významnosti (p<0,10). V případě 7. C byl dále proveden u 

poloţky „přátelství“ pomocí dvoucestné univariační analýzy variance také kontrolní 

výpočet s rozlišením dívčích a chlapeckých odpovědí. Sledovala jsem, zda významné 

zhoršení v pocitu přátelství ve třídě nesouvisí s určitými konflikty v dívčí nebo naopak 

v chlapecké části třídy. Přidáním proměnné „pohlaví“ se pouze zvýraznil statistický rozdíl 

v poklesu pocitu přátelství mezi prvním a druhým měřením (p<0,01). Ačkoli průměrné 

odpovědi dívek poukazovaly na hlubší propad v míře přátelství, nebyl ze statistického 

hlediska významnější neţ u chlapců. Je však nutné uvést, ţe vzhledem k tomu, ţe třídu 

navštěvuje pouze sedm dívek, je tento univariační výpočet nutné pokládat pouze za 

orientační.  

 

Graf č. 4: průměrné kladné pocity u dotazníku B v 7. C (1–5) – dívky, chlapci, celá 

třída 
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Oproti předešlému šetření se v dotazníku B navíc nacházela skupina 3 otevřených 

otázek. Tyto otázky se ptaly na události, které nějakým způsobem působily na změnu 

vztahů ve třídě, ať jiţ vztahy zlepšily nebo je zhoršily.  

První otázka: Co se ve vaší třídě za poslední tři měsíce změnilo? (Popiš jakoukoliv 

událost z posledních tří měsíců, která ovlivnila vaše vztahy ve třídě.)  

Ţáci ve většině případů odpovídali pomocí dvou slov. Spíše neţ popis jednotlivých 

událostí, zde uváděli oblasti, ve kterých se jejich vztahy proměnily. Usuzuji z toho, ţe ţáci 

měli problém v tomto věku odpovídat na otázky, které jsou nestrukturované a v nichţ jsou 

nějakým způsobem citově zainteresovaní. Jejich odpovědi lze rozdělit do 4 kategorií. První 

z nich se týká lepší kvality kolektivu: „lidé si tolik nenadávají; „klidnější atmosféra“; 

„chování lidí a přátelství“; „vzájemná pomoc a spolupráce“. Takto odpovědělo 57 % (8 

ţáků). Druhá kategorie odpovědí zahrnovala tvrzení, do něhoţ ţáci nějakým způsobem 

zahrnuli sami sebe: „lidé se o mně více dozvěděli a asi se jim to moc nezamlouvá“; „jeden 

spoluţák si ze mě dělá srandu – kdyţ mu něco řeknu, tak se mi směje a pak to vypadá, ţe 

neumím mluvit“. Takto odpovědělo 14 % (2 ţáci). Další kategorie odpovědí se týkala 

školních akcí (školní výlet, návštěva cizinců). Takto odpovědělo 14 % (2 ţáci). V poslední 

skupině odpovědí ţáci uváděli, ţe se nic nezměnilo a vše zůstalo stejné. Takto odpovědělo 

43 % (6 ţáků).   

Druhá otázka zněla: Co se ve vaší třídě za poslední tři měsíce zlepšilo? Opět lze 

jednotlivé odpovědi zařadit pod jednotlivé oblasti.  

První oblast odpovědí se týkala lepšího kolektivu, tuto odpověď uvedlo 50 % (7 ţáků): 

„lepší vztahy ve třídě“; „více se kamarádíme a spolupracujeme“. Druhá kategorie 

odpovědí se týkala psychické a fyzické agrese ve třídě: „méně se hádáme a pereme“; „lidé 
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se usmířili“. Takto odpovědělo 29 % (4 ţáci). Třetí oblast odpovědí zahrnuje reflexi vlastní 

pozice uvnitř skupiny: „konečně jsem si našel alespoň jednoho kamaráda, se kterým je 

zábava a máme se o čem bavit“; „většina na mě měla hloupé naráţky a teď si mě 

nevšímají – to je rozhodně lepší“. Takto odpovědělo 14 % (2 ţáci). Poslední oblast 

zahrnuje odpovědi, které tvrdí, ţe se nic nezlepšilo a všechno je stejné. Takto odpovědělo 

14 % (2 ţáci). 

Třetí otázka: Co se ve třídě v oblasti vztahů za zmíněnou dobu zhoršilo?  

Jednou kategorií odpovědí je psychická agrese (pomlouvání a hádky), takto odpovědělo 

21 % (3 ţáci). Druhou oblastí jsou odpovědi, ve kterých ţáci uvádí, ţe se nic nezměnilo a 

vše je stejné. Takto odpovědělo 43 % (6 ţáků). Někteří ţáci navíc uvádí: „věci se postupně 

zlepšují, neţ by se zhoršovaly.“ Takto odpovědělo 14 % (2 ţáci). V jednom případě se v 

odpovědi také objevilo zhoršení výsledků učení. Takto odpovědělo 7 % (1 ţák). Další 

odpověď zahrnuje hodnocení vlastního zhoršujícího se postavení ve třídě: „mám pocit, ţe 

mě pomalu vyčleňují z kolektivu“. Takto odpovědělo 7 % (1 ţák).  

 

Druhého dotazníkového šetření se účastnilo 68 % ţáků z této třídy. Tento fakt je třeba 

zohledňovat v interpretaci výsledků, neboť při účasti celé třídy by se mohly celkové 

výsledky ještě určitým způsobem proměnit. Kolektiv třídy do značné míry zůstal stejný, 

v moţnosti spolehnout se na svého spoluţáka došlo ke zlepšení. Názorová tolerance ve 

třídě se poměrně výrazně zlepšila; chlapci uvedli největší změnu v oblasti pocitu bezpečí 

vyjádření svého odlišného názorů před třídou. K největší proměně došlo v oblasti 

ubliţovaného ţáka, téměř polovina třídy vnímá, ţe je to v současné chvíli lepší. Největší 

proměna v této oblasti nastala u dívek.  

Co se týče pocitů jednotlivých ţáků ve třídě, největší posun byl zaznamenán v oblasti 

vnímání většího bezpečí ve třídě. Tento pocit do velké míry koresponduje s moţností 

vyjádřit svůj názor před třídou i se situací ubliţovaného ţáka. Lze tedy říci, ţe 

z počátečního ohroţení šikanou, která byla vidět především na programu, se třída posunula 

do bezpečnější zóny. Dívky mají v současné chvíli pocit menšího přátelství ve třídě. 

V oblasti pocitu tolerance se nejvíce zvýšil vnímaný zájem druhých o jednotlivé ţáky.  

 

7.5 Souhrnné výsledky získané u obou tříd 

 

Souhrnně lze konstatovat, ţe ve třídě 7. B převládají přátelské vztahy a ţáci jsou zde 

orientováni na vzájemnou pomoc. Ţáci jsou si nyní ve třídě v průměru více jistí tím, ţe 
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mají někoho, na koho se mohou obrátit se svými problémy. Zejména dívky vnímají ve třídě 

nyní větší pocit přátelství. Kolektiv ţáků je více tolerantní. Ţáci se ve třídě v naprosté 

většině cítí přijímáni. Dívky cítí, ţe se o ně třída více zajímá, chlapci cítí větší jistotu 

v moţnosti prezentovat svůj názor. Převládá zde však o něco menší pocit bezpečí, neţ 

tomu bylo v prvním měření. Situace ubliţovaného ţáka se podle třídy příliš nezměnila, 

někteří ţáci vidí i zhoršení. Je tedy moţné, ţe ve třídě je alespoň jeden ţák, kterému 

spoluţáci svým chováním ubliţují. S osamělým ţákem je to v současné chvíli o mnoho 

lepší. Do jisté míry to souvisí s větší jistotou ţáků, ţe mají ve třídě někoho, na koho se 

mohou spolehnout a mohou bez obav vyjádřit svůj názor. Také to odpovídá většímu zájmu 

ţáků o sebe navzájem.  

K těmto změnám z pohledu ţáků přispěl (kromě programu PP): zákaz pouţívání 

mobilních telefonů ve třídě (ţáci si více povídají), školní výlety a turnaje. Celkově se jedná 

o zvýšení jejich vzájemné komunikace a společně sdílených záţitků. Na základě odpovědí 

na otevřené otázky v dotazníku B, ţáci uváděli konkrétní proměny, ke kterým došlo 

v oblasti vztahů. Mezi nejčastější odpovědi patřila tvrzení ţáků: větší spolupráce a pomoc, 

méně hádek, více ohleduplnosti k sobě navzájem (holky a kluci). Také zde jeden ţák 

odpověděl, ţe došlo k začlenění okrajových ţáků.  

 

Porovnání výsledků z obou šetření naznačují, ţe také ve třídě 7. C se situace proměnila 

v jednotlivých oblastech k lepšímu. V ţádné z oblastí nedošlo k výraznému zhoršení. Ţáci 

uvedli, ţe situace ve třídě se poslední dobou spíše lepší neţ horší. V kolektivu převládá 

atmosféra pomoci. Některé dívky však mají v současné chvíli menší pocit přátelství ve 

třídě a cítí se méně přijímány, navzdory tomu však dívky souhrnně cítí větší pocit bezpečí. 

O třídě lze říci, ţe se jednotliví ţáci navzájem více tolerují. Navzájem se o sebe více 

zajímají a nebojí se vyjádřit svůj názor (změna nastala především u chlapců). Ţáci cítí 

otevřenost a zájem svých spoluţáků vůči jim samým.  

Ţáci sami vnímají, ţe tuto změnu, kromě programu PP, způsobil třídní výlet a 

návštěva cizinců. Největší pozitivní změny, ke kterým dle ţáků ve vztazích ve třídě došlo: 

klidnější atmosféra ve třídě, vzájemná pomoc a spolupráce a celkové zlepšení vztahů a 

kamarádství. Ţáci podle svých odpovědí vnímají, ţe je atmosféra ve třídě stejná, případně 

se spíše zlepšuje. K negativním změnám došlo, podle některých ţáků, v oblasti hádek a 

pomluv.  
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8. Diskuze 
 

Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jak ţáci vnímají změny ve vztazích ve třídě 3 

měsíce po absolvování programu primární prevence. V rámci přípravy preventivního 

programu jsem sledovala správný výběr technik, dále jsem pozorovala průběh samotného 

programu a také jsem zjišťovala změnu vztahů, která ve třídě po absolvování programu 

s určitým časovým odstupem nastala.  

 

V oblasti jednotlivých technik byl pro 2 třídy sestaven 4 hodinový záţitkový program, 

jehoţ tématem bylo posilování pozitivních vztahů ve třídě – posilování tolerance vůči 

odlišnostem. Před programem bylo ve třídách provedeno dotazníkové šetření, které měřilo 

sociální klima konkrétních tříd, nejednalo se o sociometrické šetření, které by mělo zjistit 

konkrétní vztahy jednotlivých ţáků ve třídě. Dotazník byl uzpůsoben primárně tomu, aby 

mohl být po třech měsících opakován a výsledky šetření mohly být porovnány. Z tohoto 

důvodu byl tedy sestaven modelový program, který byl částečně realizován v obou třídách. 

Další shrnutí se jiţ týká výsledků zjištěných u obou tříd souhrnně.  

Jednotlivé cíle programu byly, souhrnně vzato, naplněny. Konkrétně se zde jednalo o 

cíle: ţáci se zamyslí nad problematikou značkování jiný, divný, normální, originální, posílí 

svou toleranci vůči jinakostem druhých lidí, budou vůči sobě navzájem citlivější a posílí 

spolupráci a komunikaci. Techniky, po kterých následovala reflexe, se ţákům zdály jako 

nejvíce přínosné. V diskuzi byli ţáci vedeni k popsání vlastních pocitů a vedeni k hledání 

paralel s reálnými situacemi ve třídě. Uvědomili si na nich, ţe je potřeba více 

spolupracovat.  Proţili například pocity vyloučení a naopak soucit s vyloučeným. Za 

nejvíce přínosné aktivity byly ţáky povaţovány Lodě, Tečkování, Dostaň se do kruhu a 

Třídní pravidla.  

V oblasti efektivní práce s ţáky se tedy osvědčila metoda záţitkové pedagogiky. 

Ţákům byl zábavnou formou zprostředkován silný záţitek, který následně mohli sdílet 

s ostatními a pomocí vedení lektora jej vztáhnout na konkrétní dění ve třídě. Metoda práce 

s proţitkovými technikami uvedená v podkapitole 5.2. Záţitková pedagogika byla 

vyzkoušena v praxi a poznatky kolektivu autorů Prázdninové školy Lipnice týkající se 

proţitkových technik byly ověřeny. Nejlépe lze tuto metodu pouţít v případě, kdy chceme 

ţákům zprostředkovat nějakou chybějící zkušenost s tím, ţe zkušenost nikdy není sama o 

sobě cílem, nýbrţ prostředkem k tomu se něco nového naučit. Lektorkou byly vybrány tyto 

techniky především proto, ţe je velice dobře znala z praxe. Věděla o moţných výhodách i 
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rizicích vzhledem ke stanoveným cílům. V další práci by bylo zajímavé vyzkoušet více 

technik, ať jiţ ze zdrojů Prázdninové školy Lipnice, Variant Člověka v Tísni, metodik PPP 

atd., kde by bylo moţné sledovat proměnu dynamiky programu a nové náměty, které by 

konkrétní techniky do programu mohly přinést. Toto samozřejmě také závisí na povaze 

konkrétní třídy.  

 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak ţáci vnímají působení programu PP na 

proměnu vztahů třídy. Konkrétně se jednalo o otázky: Jaké změny ve vztazích vnímají ţáci 

3 měsíce po absolvování programu PP? Jak program PP přispěl k rozšíření tolerančního 

pole vnímání odlišností ţáků? 

Na základě výsledků dotazníkového šetření lze říci, ţe v obou třídách k určité změně 

vztahů předem vytyčených oblastí došlo. Ve všech zkoumaných kategoriích (kolektiv, 

tolerance a moţné riziko šikany) došlo dle ţáků ke zlepšení. Nejvýraznější změnou, ke 

které došlo v obou třídách, byla moţnost ţáků se ve třídě na někoho spolehnout. Další 

výrazné zlepšení se týkalo většího pocitu bezpečí při prezentaci svého názoru před 

spoluţáky a zlepšení situace osamělého ţáka ve třídě.  

U dívek došlo k největší proměně v oblasti ujištění, ţe se mají ve třídě na koho 

spolehnout.  Chlapci si jsou také více jisti, ţe se mohou ve třídě na někoho spolehnout, 

mohou bez problémů říci svůj názor před třídou.  

Na základě vyhodnocení změny v pocitech ve třídách v prvním a druhém měření lze 

vidět jediný rozdíl na hranici statistické významnosti u pocitu „přátelství“, a to poněkud 

překvapivě zhoršujícím se směrem. Jedná se zde však pouze o jednu ze dvou sledovaných 

tříd. Pravděpodobně vznikl rozpor mezi tím, ţe si ţáci myslí, ţe ve třídách došlo spíš ke 

zlepšení, zatímco při druhém měření pocitů se to neprokazuje a v jedné z poloţek je tomu 

dokonce statisticky významně naopak. Nemuselo zde dojít k reálnému zhoršení, nýbrţ 

k tomu, ţe děti dospívají a získávají kritičtější pohled na dění mezi sebou. Třídu uţ nemusí 

hodnotit automaticky pozitivně, jako tomu bývá u ţáků na prvním stupni. Čím jsou ţáci 

starší, tím více kladou důraz na určité hodnoty chování, nikoli jen na příslušnost ke své 

třídě. V případě, ţe k reálnému zhoršení došlo, tak se jedná pouze o jednu oblast 

(přátelství). Souhrnně se pocity ve třídě nezměnily (viz celkové průměry). V případě, ţe by 

ţáci nekriticky nadhodnocovali svou třídu směrem, ţe teď je to lepší, neţ to bylo 

v předchozím měření, tak to vypovídá o jejich zvýšené motivaci a ochotě angaţovat se do 

zlepšování sociálního klimatu třídy.  
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Toleranční pole vnímání odlišností u ţáků je stejné, případně o něco širší, neţ v situaci 

před 3 měsíci. Toto lze usuzovat z výsledků otázek zaměřených přímo na toleranci. Nutno 

však říci, ţe zbylé otázky (u nichţ byl v odpovědích zaznamenán větší progres) také do 

jisté míry s tématem tolerance souvisí (např.: „Osamělý ţák jiţ není osamělý, protoţe ho 

třída začlenila mezi sebe.“ – podle odpovědi jednoho ţáka v dotazníku). Na základě tohoto 

výsledku se tedy lze přiklonit k závěru, ţe program ve třídách příznivě spolupůsobil na 

rozšíření tolerančního pole vnímání odlišností u jednotlivých ţáků. Na tuto změnu má 

určitě dopad i více faktorů (školní akce, skupinová práce během vyučování, aktuální 

naladění ţáků zodpovídajících dotazník atd.). Avšak záţitkový program sestaven 

konkrétně na posílení pozitivních vztahů ve třídě je natolik specifický a cílený, ţe ho 

vzhledem k proměně lze povaţovat za klíčový (podle odpovědi jednoho ţáka na otázku: 

jaká událost ovlivnila vaše vztahy ve třídě za poslední 3 měsíce: „Kdyţ jste tady byla Vy, 

tak jsme poprvé spolupracovali. A teď to děláme skoro furt“). Příčinnou souvislost mezi 

programem a změnou ve třídě si většina ţáků nemusí uvědomovat, podobně jako efekt 

jiných nerestriktivních výchovných opatření. 

V jedné z aktivit během programu ţáci obou tříd našli synonyma k sousloví: být 

stejný: „ovce, zapadající, oblíbený, nevyloučený, normální, přirozený“ a být jiný: „být 

mimo, zvláštní, nezapadající, odlišný, divný, vyloučený. Z těchto odpovědí lze vyčíst strach 

ţáků 7. tříd z jakékoli odlišnosti, která by znamenala potencionální vyloučení ze skupiny. 

Odlišnost je pro ně něco nepřirozeného, cizího, ohroţujícího a je třeba se jí vyvarovat. 

Uvedené odpovědi v sobě obsahují předpoklad, ţe ten, kdo je odlišný, do skupiny 

nezapadá a je z ní vyloučen. O problematice vyčleňování jako součásti skupinového 

procesu se hovořilo v podkapitole 3.3. Podle Zábrodské
115

 se vyčleňováním některých 

ţáků dosahuje větší skupinové soudrţnosti a potvrzení vlastního postavení ve skupině. 

Kritérium jinakosti je sociální konstrukt, který formulují sami ţáci v závislosti na 

konkrétních třídních normách. Z výsledků programu lze vidět onu úzkost ze sociálního 

vyloučení, tedy strach z označení „divný“ a následné vyloučení ze skupiny.  

  

                                                            
115 ZÁBRODSKÁ, Kateřina. Sociokulturní přístup ke školní šikaně. In:  JANOŠOVÁ, P., KOLLEROVÁ L., 

ZÁBRODSKÁ K., KRESSA J., DĚDOVÁ M. Psychologie školní šikany. Praha: Grada, 2016. S. 53. 
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Závěr 
 

Tato práce se zabývala posilováním tolerance vůči odlišnostem u ţáků 7. tříd základní 

školy.  

V první teoretické části jsem se věnovala definici oné jinakosti a toleranci vůči ní. 

Došla jsem k závěru, ţe jinakost je označení, které by mohlo být vztaţeno na jakéhokoli 

člověka podle předem vybraných kritérií. Do jisté míry se však ono označení vztahuje 

k normám dané společnosti. Tolerance je poté snášenlivost těchto odlišností. Při práci 

s ţáky je třeba mít na paměti, ţe je nelze vést k pouhé bezbřehé snášenlivosti čehokoli 

(jsou věci, které by z morálního hlediska být tolerovány neměly), je však třeba onu jinakost 

umět na druhém ocenit, neboť můţe představovat právě ty vlastnosti a schopnosti, které 

daná osoba nemá. Dále jsem se zabývala charakteristikou školní třídy jako sociální skupiny 

a tématy, které jsou pro věk rané adolescence typické (emocionální proţívání, skupinová 

identita, silná konformita atd.). Problém vyčleňování je přítomný téměř v kaţdé školní 

třídě. Jedná se o skupinový proces, díky němuţ skupina označí někoho za jiného a 

následně ho vyloučí. Tím posiluje soudrţnost skupiny, skupinovou identitu a postavení 

jednotlivých členů uvnitř skupiny. Velkou roli zde hraje úzkost ze sociálního vyloučení, tj. 

strach ţe mě nějaká skupina lidí právě takto označí a následně vyloučí. V důsledku toho, ţe 

se podílím na vyčleňování druhého a upozorňuji na jeho odlišnosti, se cítím bezpečněji, 

protoţe se nejedná o mě.  

Toto chování můţe být označeno za první stupeň počínající šikany, které můţe vést 

přes nápadnější ubliţování vyčleněnému ţákovi aţ k jeho  naprosté neschopnosti bránit se 

otročení některými spoluţáky. Velký vliv na toto chování má zbytek třídy, tj. jak 

k nevhodnému chování budou přihlíţející spoluţáci přistupovat. Zpravidla se jedná o 

většinu třídy. Tuto většinu lze ovlivňovat různými způsoby. Jedním z nich je primární 

prevence zacílená na tyto otázky, která vyuţívá proţitkové techniky. Nutno však říci, ţe 

primární prevence je v ideálním případě práce se třídou, ve které není potřeba tento 

problém řešit. Tedy jedná se o předcházení tohoto problému, na rozdíl od intervence, která 

má za úkol řešit vzniklé situace. Poslední kapitola je tedy věnována primární prevenci, 

sestavení efektivního programu a práci s jednotlivými technikami.  

Cílem výzkumné části práce bylo zjistit, jak ţáci vnímají svou třídu a vztahy v ní 

s odstupem času po působení programu PP, který byl zaměřený na posilování pozitivních 

vztahů ve třídě – posilování tolerance vůči odlišnostem. Jednalo o ověřování těchto 

výzkumných otázek: Jaké změny ve vztazích vnímají ţáci 3 měsíce po absolvování 
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programu PP? Jak program PP přispěl k rozšíření tolerančního pole vnímání odlišností 

ţáků? Výzkum proběhl ve dvou sedmých třídách jedné praţské základní školy. Byl 

sestaven program primární prevence zaměřený na téma posilování pozitivních vztahů ve 

třídě – posilování tolerance vůči odlišnostem. Dále probíhalo dotazníkové šetření, které 

bylo snímáno těsně před realizováním programu a následně tři měsíce po programu.  

Práce s proţitkovými technikami se ukázala jako efektivní. Ţáci uvedli, ţe pro ně byly 

nejvíce přínosné techniky, během kterých si mohli proţít některé emoce a následně o nich 

vést diskuzi. Byli také schopni vztáhnout jednotlivé zkušenosti a poznatky na reálné 

situace ve třídě.  

Na základě výsledků dotazníkového šetření lze říci, ţe se situace ve třídě (v kategoriích 

kolektiv, tolerance a moţné riziko šikany) změnila spíše pozitivním směrem. Ţáci 

zaznamenali ve zmiňovaných kategoriích posun k lepšímu, případně uváděli, ţe situace 

zůstává přibliţně stejná. K největší změně došlo u ţáků v oblasti pocitu bezpečí při 

prezentování svého názoru, v jistotě, ţe se mohou na někoho spolehnout a v situaci 

začlenění osamělého ţáka. Toleranční pole vnímání odlišností u ţáků se ukázalo o něco 

širší, neţ v době před 3 měsíci. Na základě toho lze tedy říci, ţe program příznivě ovlivnil 

rozšíření tolerančního pole vnímání odlišností u jednotlivých ţáků. 
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Seznam příloh 
 

Příloha č. 1 – Popis technik pouţitých v programu  

 

 Úvod, seznámení s programem, pravidla programu 

Cíl: seznámení ţáků s tématem setkání a jeho průběhem; stanovení pravidel, která mají 

nastavit bezpečné prostředí pro práci během programu 

 

 Panďuláci 

Cíl: zmapovat aktuální náladu jednotlivců a vztahy ve třídě, naladit na sebe jednotlivé ţáky 

Cílová skupina, pro kterou je tato aktivita vytvořena: ţáci od 4. třídy ZŠ 

Pomůcky: okopírovaná předloha obrázku A4 pro kaţdého ţáka (tj. kaţdý ţák má stejný 

obrázek), fixy 

Čas: 20 minut 

Instrukce: kaţdé dítě dostane stejný papír, na kterém jsou nakreslené postavičky 

provádějící různé činnosti (např. postavičky na stromě – jeden visí, jeden se houpe, jeden 

se plazí, další vrávorá apod.).  Kaţdá postavička něco vyjadřuje. Ţáci mají za úkol vybarvit 

postavičku, která se má přibliţně stejně, jako se mají oni v dané chvíli.  

Reflexe: Ţáci v kruhu ukazují jeden po druhém postavičku, kterou si vybrali. Otázky 

směřují na výběr konkrétní postavy, proč se s ní ztotoţnili a jak by ji popsali. Je tato 

postava součástí „celého stromu“, má přátele apod. 

 

 Značkování Jiný – divný – originální – normální
116

 

Cíl: zamyslet se nad problematikou značkování „jiný, normální“ atd.; moţnost porovnat, 

co si myslí spoluţáci 

Cílová skupina, pro kterou je tato aktivita vytvořena: ţáci od 7. třídy ZŠ 

Pomůcky: 4 archy papíru velikosti A4 s nápisy: JINÝ, DIVNÝ, ORIGINÁLNÍ, 

NORMÁLNÍ. 

Čas: zadání 10 minut, realizace 10 minut, reflexe 10 minut 

Instrukce: Lektor vede ţáky k zamyšlení nad významem těchto slov. Na jednu stranu 

tabule napíše sousloví „být jiný“ a na druhou stranu „být stejný“. Ţáci následně hledají 

synonyma k těmto dvěma výrazům. Dále jsou po třídě rozmístěny čtyři papíry s nápisy 

„jiný“, „divný“, „originální“ a „normální“. V kaţdém rohu třídy je umístěn jeden papír. 

                                                            
116 KREJSOVÁ, Hanka. REJŠKOVÁ, Tereza. Interkulturní seminář [online]. 2012, [citováno 8. 10. 2015]. 

Dostupné na: http://stereotypek.mkc.cz/ckfinder/userfiles/files/IKS_final.pdf  
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Následně se čtou předpřipravená tvrzení (viz níţe) a ţáci si stoupají, kaţdý sám za sebe, po 

třídě podle toho, zda se o daném tvrzení domnívají, ţe je to „normální“.  

Tvrzení: nejsem na Facebooku; jezdím vţdy autem; koukám na „Ordinaci v růţové 

zahradě“; mám obarvené vlasy na růţovo; chodím kaţdý den do posilovny; tančím břišní 

tance; v neděli chodím do kostela; neţ si vezmu jídlo z lednice, musím se zeptat rodičů; 

váţím 120 kilo; pouţívám telefonní budku… 

Reflexe: Čím je dáno, ţe nějaké věci někomu připadají normální a někomu divné? Jak si 

vytvoříme názor na to, co je divné a co je originální? Můţe nás v tom něco ovlivňovat?  

 

 Upír
117

 

Cíl: natrénovat jména a nenásilnou formou navázat první kontakt; vyladění jednotlivých 

členů skupiny na sebe navzájem.  

Cílová skupina, pro kterou je tato aktivita vytvořena: ţáci od 3. třídy ZŠ 

Pomůcky: ţádné 

Čas: kaţdé kolo cca 3 minuty 

Instrukce: Členové skupiny utvoří kruh, ve kterém jeden člověk (upír) zůstane uprostřed. 

Upír chodí mezi lidmi a snaţí se „ulovit“ svou kořist tak, ţe ji chce chytit za ramena. 

Kořist se můţe zachránit, pokud se podívá na jiného člena kruhu. V případě, ţe dotyčný 

spoluţák řekne její jméno, je kořist zachráněna. Pokud si na něj dotyčný nevzpomene, či 

ho nestačí říct dost rychle, upír svou kořist chytne a mění si role.  

 

 Plavba přes oceán 

Cíl: posílení spolupráce a komunikace, posílení sounáleţitosti kolektivu a uvědomění si 

důleţitosti kaţdého jednotlivce ve skupině. 

Cílová skupina, pro kterou je tato aktivita vytvořena: ţáci 2. stupně ZŠ, niţší třídy 

víceletých gymnázií 

Pomůcky: stabilní ţidle, které se nepřeklopí a unesou více ţáků najednou, prázdná třída 

Čas: zadání 5 minut, realizace 10 minut, reflexe 10 minut 

Instrukce: dle velikosti třídy se ţáci rozdělí do dvou skupin a pomocí ţidlí vytvoří řadu 

podél jedné a druhé strany třídy.  Kaţdý ţák si stoupne na svoji ţidli a poslouchá zadání. 

Úkolem ţáků je společně „přeplout oceán“ pomocí ţidlí, tj. dostat se na místo druhé 

skupiny jako jeden tým. Ţáci během aktivity nesmí mluvit ani vydávat ţádné zvuky. 

V moři se pohybují ţraloci (lektoři) a pokud nějaký hluk zaslechnou, přijdou ke skupině a 

                                                            
117 VALENTA, Josef. Učit se být. Praha: Agentura STROM, 2003. S. 39. 
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odeberou jim jeden kus lodi (jednu ţidli). Ţáci mohou pouţívat jen ţidle, které mají 

k dispozici. Nemohou pouţívat nic jiného, co je ve třídě, ani ze ţidlí slézt. Pokud by se tak 

stalo, či pokud by někdo ze ţidle spadl, musí se i se svou částí lodě vrátit na začátek, tj. na 

místo, ze kterého vyplul a celou plavbu začít od začátku. K přesouvání mohou ţáci 

pouţívat jen sedadlo ţidle. Optimální způsob přeplutí je takový, kdy se skupina posouvá 

společně. Na ţidli můţe stát více, neţ jeden ţák a je tedy moţné prázdnou ţidli poslat 

dopředu s tím, ţe se opět celá třída posune o jednu ţidli dopředu. Tuto variantu však 

ţákům lektor předem nesděluje. Hra je u konce v momentu, kdy se celá skupina dostala na 

druhou stranu třídy, je vyrovnaná v řadě a stojí potichu. Ţáci mají na počátku 3 minuty na 

promyšlení strategie. 

Reflexe: ptáme se, jak se ţákům povedlo dostat se na druhou stranu, jaká strategie 

fungovala. Kdo byl ten, kdo strategii vymyslel? Zda se stalo něco, s čím ţáci nejsou 

spokojeni a jak by se to dalo příště udělat jinak. Zda v průběhu hry probíhaly nějaké 

„záchranné akce“ pro ty, kteří ze ţidlí spadli, nebo jiţ nemohli pokračovat v plavbě. Díky 

čemu se jim povedlo splnit zadaný úkol (spolupráce a komunikace).  

 

 Místa si vymění
118

 

Cíl: protaţení a odpočinek, vzájemné poznání a sebepoznání  

Cílová skupina, pro kterou je tato aktivita vytvořena: ţáci od 4. třídy ZŠ 

Pomůcky: kruh ze ţidlí 

Čas: cca 10 minut 

Instrukce: Z kruhu se odstraní jedna ţidle. Ten ţák, který přebývá, se postaví doprostřed kruhu a 

vysloví nějaké tvrzení. Toto tvrzení musí pro něj být platné a zároveň musí být platné pro některé 

ţáky ve třídě. Tito ţáci se následně vymění na svých ţidlích.  Úkolem prostředního ţáka je posadit 

se na prázdnou ţidli a tak si vyměnit místo s jiným ţákem. 

 

 Tečkování
119

 

Cíl: posílení tolerance ţáků k odlišnostem, vcítění se do pocitů vyloučených jedinců a 

posílení vlastní zodpovědnosti za to, jak se k nim budu chovat, uvědomění si potřeby 

někam patřit 

Cílová skupina, pro kterou je tato aktivita vytvořena: ţáci od 2. stupně ZŠ 

Pomůcky: nálepky s odlišným znamením – srdíčka, čtverečky atd. Znamení mají různé 

barvy a tvoří různě velké skupiny. 

                                                            
118 VALENTA, Josef. Učit se být. Praha: Agentura STROM, 2003. S. 38. 
119 ŠIŠKOVÁ, Tatjana. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 1998. S. 188. 
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Čas: zadání 5 minut, realizace 5 minut a reflexe 15 minut 

Instrukce: Ţáci zavřou oči a dostanou na čela nalepená různá znamení (různé tvary a 

barvy). Jejich úkolem je následně bez mluvení utvořit skupiny podle znamení, která mají 

na čele. Nesmí k tomu pouţívat zrcadla, telefony ani jiná zařízení. Nesmí také nic psát. 

Dva studenti budou mít na čele zcela odlišná znamení od zbytku třídy (např. sluníčko a 

domeček). Aktivita končí ve chvíli, kdy jsou ţáci ve skupinách podle stejných znamení.  

Reflexe: Jaké to pro vás bylo? Jak jste našli svou skupinu? Byli jste ti, kdo spojují nebo ti, 

kdo se nechávají spojovat? Jaké to bylo, kdyţ vás nějaké skupiny odmítali a jaké to bylo, 

kdyţ jste svou skupinu našli? Jaké to pro vás bylo ve chvíli, kdy jste viděli, ţe někteří 

studenti kvůli svému znamení zůstávají sami? Co vy s odlišným znamením, jaké to pro vás 

bylo, kdyţ jste viděli, ţe vás do ţádné skupinky nechtějí přijmout? Jak jste celou situaci 

nakonec vyřešili? Co mohou být v reálném ţivotě tato odlišná znamení? Jak můţeme 

pomoci v reálné situaci? Co můţeme nabídnout sami za sebe? 

Riziko: Je dobré mít nejprve alespoň částečně zmapované vztahy ve třídě. Jinak je zde 

moţné riziko, ţe by sám zůstal člověk, který zůstává sám i v reálném ţivotě třídy. Je dobré, 

aby měl odlišné znamení někdo, kdo umí dobře vyjadřovat své pocity, jeho pozice ve třídě 

není ohroţena a třída ho poslouchá. V případě, ţe ve třídě není provedený sociometrický 

průzkum, tak to lze vypozorovat z probíhajícího programu, například z aktivity Panďuláci. 

Je tedy dobré nezařazovat aktivitu úplně na začátek programu.  

 

 Dostaň se do kruhu
120

 

Cíl: vcítění se do pocitů vyloučených jedinců a posílení vlastní zodpovědnosti za to, jak se 

k nim budu chovat; uvědomění si potřeby někam patřit 

Cílová skupina, pro kterou je tato aktivita vytvořena: ţáci od 2. stupně ZŠ 

Pomůcky: ţádné 

Čas: 5 minut zadání, 10 minut realizace, 10 minut reflexe 

Instrukce: Ţáci mají za úkol vytvořit semknutý kruh. Jeden ţák stojí mimo tento kruh. Jeho 

úkolem je pokusit se dostat dovnitř kruhu. Aktivitu lze zadat tak, ţe ţáci při ní mohou 

mluvit, nebo můţe probíhat naopak bez mluvení. 

Reflexe: Jaká pro vás tahle aktivita byla? Jaké to pro vás bylo stát mimo kruh? Jaké to bylo 

pro ty, kdo stáli v kruhu a viděli, ţe je někdo mimo něj? Jaké to pro vás bylo, kdyţ se ţák 

                                                            
120 Pohybové hry zaměřené proti agresivitě ţáků 3 [online]. 2015, [citováno 1. 6. 2015]. Dostupné na: 

https://www.zkola.cz/zdz/temata/zdravypohyb/zdravypohyb_materialy/Documents/M%20-

%20Pohybové%20hry%20zaměřené%20proti%20agresivitě%20ţáků%203%20-%20doc.%20Mazal.pdf 
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chtěl dostat mezi vás? Znáte tuhle situaci také z normálního ţivota? Jak můţeme 

dotyčnému pomoci? 

 

 Klubíčko 

Cíl: povzbuzení; zvýšení sebevědomí jednotlivých ţáků a utuţení vzájemného pocitu 

přátelství 

Cílová skupina: ţáci 2. stupně ZŠ a niţší třídy víceletých gymnázií 

Pomůcky: klubko provázku 

Čas: cca 10 – 15 minut 

Instrukce: Ţáci utvoří těsný kruh a podávají si klubíčko mezi sebou. Úkolem ţáků je ocenit 

druhého za něco, co se mu během programu povedlo, nebo v čem byl dobrý. Kaţdý můţe a 

musí jen jednou ocenit a jen jednou být oceněn. Student po pochvale dostane klubíčko, 

chytne se provázku a při ocenění dalšího pošle klubíčko dál. Na konci tedy vznikne třídní 

pavučina. 

 

 Zpětná vazba, rozloučení 

Cíl: zhodnocení programu ţáky bezprostředně po jeho absolvování; reflexe jednotlivých 

technik 

Cílová skupina: ţáci od 3. tříd ZŠ 

Pomůcky: dotazník zpětné vazby (viz příloha) 

Čas: cca 5 minut 

Instrukce: Na závěr vyplňte zpětnou vazbu, která pomůţe lektorovi efektivněji sestavovat 

tyto programy. Ve svých odpovědích buďte prosím upřímní, není potřeba se radit se 

spoluţákem. Aţ je budete mít vyplněné, odevzdejte je prosím lektorovi.  
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Příloha č. 2 – Obrázek Panďuláci 
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Příloha č. 3 – Formulář zpětné vazby 

 
  

 

 

 

 
  

Jak by si hodnotil své chování na programu? 

1. Zapojoval jsem se do všech aktivit. 

2. Zapojoval jsem se jenom do některých 

aktivit. 

3. Dával jsem pozor, ale nezapojoval jsem se.  

4. Nedával jsem pozor.  

5. Vyrušovala jsem během programu. 

Jak se ti líbil dnešní 

program? (1-5 jako 

ve škole) 

Která aktivita byla na programu nejvíc 

uţitečná? Proč? 

Jaká aktivita byla na 

programu nejméně dobrá 

a proč?  

Vzkaz pro lektora: 
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Příloha č. 4 – Formulář dotazníku A 

 

 

 

 

Dotazník A: Naše třída I 

 
Dobrý den, studuji na HTF UK, obor Sociální pedagogika a ráda bych tě poţádala o 

anonymní vyplnění dotazníku. Veškeré získané informace budou pouţity na mou 

bakalářskou práci zabývající se posilováním tolerance vůči jinakostem. U kaţdé otázky 

zakrouţkuj prosím pouze jednu z uvedených moţností.  

 

 Věk: 

 Třída:  

 Pohlaví: ŢENA – MUŢ  

 

1. Vzájemně si pomáháme. ano spíš ano spíš ne ne 

2. Můj názor spoluţáky zajímá.  ano spíš ano spíš ne ne 

3. Myslím, ţe je ve třídě nejméně jeden ţák, který se 

cítí sám. 

ano spíš ano spíš ne ne 

4. Kdyţ mám jiný názor neţ spoluţáci, mohu ho bez 

obav říct.  

ano spíš ano spíš ne ne 

5. Vím, ţe je ve třídě někdo, na koho se mohu 

spolehnout. 

ano spíš ano spíš ne ne 

6. Ve třídě je alespoň jeden ţák, kterému spoluţáci 

svým chováním ubliţují.  

ano spíš ano spíš ne ne 

 

 
 

 

 

Nyní prosím vyber v kaţdém řádku číslo, které nejlépe vystihuje tvé pocity ve třídě. 

 

1. Přátelství   ---1---2---3---4---5---   Nepřátelství 

2. Přijetí ve skupině  ---1---2---3---4---5---   Odmítnutí skupinou 

3. Bezpečí   ---1---2---3---4---5---   Ohroţení 

4. Zájem druhých ---1---2---3---4---5---   Lhostejnost 
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Příloha č. 5 – Formulář dotazníku B 

 

 

Dotazník B: Naše třída II 
 

 

 Věk: 

 Pohlaví: ŢENA – MUŢ 

 Třída:  

 
Prosím, zamysli se a popiš, jak se vám za poslední tři měsíce ve vaší třídě vede? Co se 

zlepšilo, co se zhoršilo, co zůstává stejné? Při popisu událostí ve vaší třídě, buď prosím co 

nejpodrobnější, ale nemusíš psát jména spoluţáků.  

 

 

 

 Co se ve vaší třídě za poslední tři měsíce změnilo? (Popiš jakoukoli událost 

z posledních tří měsíců, která ovlivnila vaše vztahy ve třídě.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Co se ve vaší třídě za poslední tři měsíce zlepšilo? (Např. více si pomáháme, méně 

se hádáme, lidé si nenadávají a usmířili se, více spolupracujeme atd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Co se ve vaší třídě za poslední tři měsíce zhoršilo? (Např. lidé se navzájem více 

pomlouvají a uráţí, méně spolupracujeme, více se hádáme atd.) 
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Nyní prosím porovnej, jaké to bylo ve vaší třídě na podzim a jaké to je teď v zimě. U 

kaţdého tvrzení zakrouţkuj jen jednu moţnost.  

 

1. Vzájemně si pomáháme. 
 

Teď je 

to lepší 

Spíš 

lepší 

Je to 

stejné 

Spíš 

horší 

Teď je 

to horší 

2. Můj názor spoluţáky zajímá. 
 

Teď je 

to lepší 

Spíš 

lepší 

Je to 

stejné 

Spíš 

horší 

Teď je 

to horší 

3. Myslím, ţe je ve třídě je nejméně 

jeden ţák, který se cítí sám. 

Teď je 

to lepší 

Spíš 

lepší 

Je to 

stejné 

Spíš 

horší 

Teď je 

to horší 

4. Kdyţ mám jiný názor neţ 

spoluţáci, mohu ho bez obav říct. 

Teď je 

to lepší 

Spíš 

lepší 

Je to 

stejné 

Spíš 

horší 

Teď je 

to horší 

5. Vím, ţe je ve třídě někdo, na koho 

se mohu spolehnout. 

Teď je 

to lepší 

Spíš 

lepší 

Je to 

stejné 

Spíš 

horší 

Teď je 

to horší 

6. Ve třídě je alespoň jeden ţák, 

kterému spoluţáci svým chováním 

ubliţují. 

Teď je 

to lepší 

Spíš 

lepší 

Je to 

stejné 

Spíš 

horší 

Teď je 

to horší 

 

 

 

 

 
 

Zde prosím vyber v kaţdém řádku číslo, které nejlépe vystihuje tvé pocity ve třídě. 

  

1. Přátelství   ---1---2---3---4---5---   Nepřátelství 

2. Přijetí ve skupině  ---1---2---3---4---5---   Odmítnutí skupinou 

3. Bezpečí   ---1---2---3---4---5---   Ohroţení 

4. Zájem druhých ---1---2---3---4---5---   Lhostejnost 
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Příloha č.: 6 

 

Počet odpovědí ţáků ze třídy 7. B na otázky 1 - 6 v dotazníku A. 

Celkem odpovídalo 21 ţáků. 

 

 ano spíše ano spíše ne ne 

1. Vzájemně si pomáháme. 3 15 3 0 

2. Můj názor spoluţáky zajímá.  4 9 7 1 

3. Myslím, ţe je ve třídě je nejméně 

jeden ţák, který se cítí sám. 

1 4 8 6 

4. Kdyţ mám jiný názor neţ spoluţáci, 

mohu ho bez obav říct.  

10 5 4 2 

5. Vím, ţe je ve třídě někdo, na koho se 

mohu spolehnout. 

21 0 0 0 

6. Ve třídě je alespoň jeden ţák, 

kterému spoluţáci svým chováním 

ubliţují.  

1 6 9 5 

 

Počet odpovědí ţáků ze třídy 7. B na otázky 1 - 6 v dotazníku B. 

Celkem odpovídalo 20 ţáků. 

 

 Teď je 

to lepší 

Spíš 

lepší 

Je to 

stejné 

Spíš 

horší 

Teď je to 

horší 

1. Vzájemně si pomáháme. 2 6 9 1 2 

2. Můj názor spoluţáky zajímá.  1 9 7 2 1 

3. Myslím, ţe je ve třídě je nejméně jeden 

ţák, který se cítí sám. 

6 5 9 0 0 

4. Kdyţ mám jiný názor neţ spoluţáci, 

mohu ho bez obav říct.  

3 8 5 1 3 

5. Vím, ţe je ve třídě někdo, na koho se 

mohu spolehnout. 

11 5 0 1 0 

6. Ve třídě je alespoň jeden ţák, kterému 

spoluţáci svým chováním ubliţují.  

3 6 5 4 2 

 

 

 



90 

Počet odpovědí ţáků ze třídy 7. C na otázky 1 - 6 v dotazníku A. 

Celkem odpovídalo 21 ţáků. 

 

 ano spíše ano spíše ne ne 

1. Vzájemně si pomáháme. 7 12 2 0 

2. Můj názor spoluţáky zajímá.  5 12 4 0 

3. Myslím, ţe je ve třídě je nejméně 

jeden ţák, který se cítí sám. 

7 1 8 5 

4. Kdyţ mám jiný názor neţ spoluţáci, 

mohu ho bez obav říct.  

6 11 2 2 

5. Vím, ţe je ve třídě někdo, na koho se 

mohu spolehnout. 

16 3 2 0 

6. Ve třídě je alespoň jeden ţák, 

kterému spoluţáci svým chováním 

ubliţují.  

5 5 8 3 

 

 

 

 

Počet odpovědí ţáků ze třídy 7. C na otázky 1 - 6 v dotazníku B. 

Celkem odpovídalo 15 ţáků. 

 

 Teď je 

to lepší 

Spíš 

lepší 

Je to 

stejné 

Spíš 

horší 

Teď je to 

horší 

1. Vzájemně si pomáháme. 0 6 7 2 0 

2. Můj názor spoluţáky zajímá.  1 3 10 1 0 

3. Myslím, ţe je ve třídě je nejméně jeden 

ţák, který se cítí sám. 

4 2 7 0 2 

4. Kdyţ mám jiný názor neţ spoluţáci, 

mohu ho bez obav říct.  

4 3 7 1 0 

5. Vím, ţe je ve třídě někdo, na koho se 

mohu spolehnout. 

6 4 4 0 1 

6. Ve třídě je alespoň jeden ţák, kterému 

spoluţáci svým chováním ubliţují.  

4 4 5 0 2 
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Příloha č. 7 

 

Tabulka č. 1. POCITY - Popisná data a statistická významnost podle výpočtu 

ANOVA (obě třídy) 

    N Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Statistická 

významnost 

přátelství LONG-1 42 1,76 ,85 ,058 

LONG-2 35 2,14 ,88   

celkem 77 1,94 ,88   

přijetí skupinou LONG-1 42 2,07 ,95 ,579 

LONG-2 35 2,20 1,08   

celkem 77 2,13 1,00   

bezpečí LONG-1 42 2,07 ,84 ,943 

LONG-2 35 2,09 ,92   

celkem 77 2,08 ,87   

zájem druhých LONG-1 42 2,31 ,95 ,691 

LONG-2 35 2,40 1,03   

celkem 77 2,35 ,98   

průměrné pocity LONG-1 42 2,05 ,66 ,332 

LONG-2 35 2,21 ,72  

celkem 77 2,12 ,69  

 

 

 

Tabulka č. 2. POCITY - 7. B - Popisná data a statistická významnost (výpočet 

ANOVA) 

    N Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Statistická 

významnost 

přátelství LONG-1 21 1,95 ,86 ,704 

LONG-2 20 2,05 ,76   

Celkem 41 2,00 ,81   

přijetí skupinou LONG-1 21 1,95 ,86 ,499 

LONG-2 20 2,15 ,99   
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Celkem 41 2,05 ,92   

bezpečí LONG-1 21 2,19 ,98 ,406 

LONG-2 20 2,45 1,00   

Celkem 41 2,32 ,99   

zájem druhých LONG-1 21 2,33 ,86 ,187 

LONG-2 20 2,75 1,12   

Celkem 41 2,54 1,00   

průměrné pocity LONG-1 21 2,11 ,65 ,266 

LONG-2 20 2,35 ,73   

Celkem 41 2,23 ,69   

 

Tabulka č. 3. 7. C - Popisná data a statistická významnost (výpočet ANOVA) 

    N Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Statistická 

významnost 

přátelství LONG-1 21 1,57 ,81 ,030 

LONG-2 15 2,27 1,03   

Celkem 36 1,86 ,96   

přijetí skupinou LONG-1 21 2,19 1,03 ,841 

LONG-2 15 2,27 1,22   

Celkem 36 2,22 1,10   

bezpečí LONG-1 21 1,95 ,67 ,095 

LONG-2 15 1,60 ,51   

Celkem 36 1,81 ,62   

zájem druhých LONG-1 21 2,29 1,06 ,269 

LONG-2 15 1,93 ,70   

Celkem 36 2,14 ,93   

průměrné pocity LONG-1 21 2,00 ,68 ,943 

LONG-2 15 2,02 ,68   

Celkem 36 2,01 ,67   
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Summary 
 

This bachelor thesis deals with the techniques of promoting children´s tolerance of 

differences. The goal of this thesis is to find out the children´s view of changes that 

happened three months after experiential program was realized. This program was focused 

on promoting good relationships in a school class – promoting children´s tolerance of 

differences. 

The theoretical part of the thesis aims to define the problem of otherness in school 

class. It includes a social specific of this age group, the problematics of earmarking in 

children´s relationships and bullying. Experiential pedagogy and primary prevention is an 

effective way to work on this topic with the children. 

The empirical part consists of experiential program and questionnaire survey. The 

topic of this program is promoting children´s tolerance of differences. The main task of 

this research is to discover the children´s view of changes that happened three months after 

this program was realized. Experiential pedagogy was found as an effective way to work 

with children on this topic. Children were able to connect some game experiences with real 

situations in their lives. Questionnaire survey was focused on changes that happened three 

months after the program was realized. It was found that relationships in each class are 

same or better. Children see the biggest change in the area of feeling comfortable during a 

presentation of their own ideas in front of their classmates. They are also more confident 

that there is someone in their class who is able to help them. Some children can also see 

that more children were integrated and that they don´t stay alone anymore after this 

program was realized. 

 
   
 

  

 


