
Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 

Katedra českého jazyka a literatury 

Manipulace ve školní komunikaci 

Manipulation in schoolcommunication 

Vedoucí diplomové práce: 

Autorka diplomové práce: 

doc. PhDr. Svatava Machová, CSc. 

Irena Nejtková 

Točitá 1729/11, Praha 4, 140 00 

7. ročník, český jazyk - německý jazyk 

(2000-2007) 

prezenční studium 

Dokončení diplomové práce: duben 2007 



Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené 

literatury. 

V Praze 25. dubna 2007 



Děkuji paní doc. PhDr. Svatavě Machové, CSc. za odborné vedení, cenné připomínky a 

rady, které mi ochotně poskytla při zpracování mé diplomové práce. 

Poděkování patří i pedagogům gymnázií Písnická a Nad Štolou v Praze, kteří mi umožnili 

získat materiál к mé diplomové práci. 



OBSAH 

1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 5 
2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 7 

2. 1 KOMUNIKACE 7 
2. 1. 1 INTERPERSONÁLNÍ KOMUNIKACE 9 
2. 1. 2 MASMEDIÁLNÍ KOMUNIKACE 12 

2. 2 KOMUNIKAČNÍ VÝVOJ 13 
2. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE 14 

2. 3. 1 PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE 15 
2. 3. I. 1 ŠKOLNÍ KOMUNIKACE 16 

2. 4 MANIPULACE 22 
3. MANIPULACE VE ŠKOLE JAKO SOUČÁST PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE 26 

3. 1 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMU 26 
3. 2 POPIS METODY VÝZKUMU 28 
3. 3 VÝSLEDKY VÝZKUMU 30 

3. 3. 1 KONFLIKT 30 
3 . 3 . 2 HUMOR, IRONIE, SARKASMUS 40 
3. 3. 3 OSLOVENÍ 48 
3 . 3 . 4 OTÁZKY, VÝZVY, REAKCE NA ODPOVĚDI 51 
3. 3. 5 MLČENÍ 56 
3. 3. 6 ASERTIVITA 58 
3 . 3 . 7 ZDVOŘILOST A PROBLEMATIKA TVÁŘE 60 
3 . 3 . 8 JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 65 

3. 4 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 70 
4. ZÁVĚR 73 
5. LITERATURA 74 
6. PŘÍLOHY 77 
7. SOUPIS ZKRATEK 85 
8. ANOTACE 86 



1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Téma Manipulace ve školní komunikaci jsem zvolila na základě svého zájmu o 

problematiku komunikace, jenž byl prohlouben v rámci kurzů komunikačně 

pragmatického modulu ve čtvrtém a pátém ročníku studia. Získala jsem obecné poznatky 

související s tématem a seznámila se s odbornou literaturou, kterou jsem později využila 

při zpracovávání své diplomové práce. Námět mě zaujal také proto, že spadá současně do 

pedagogiky, psychologie a sociologie. 

Chtěla jsem se zabývat problematikou, která se bude týkat mluveného jazyka, 

protože jsem si vědoma toho, že mluvená řeč nabývá stále většího vlivu ve společnosti, 

v níž kromě fyzického násilí dochází к ovlivňování slovem, к manipulaci. 

Mluvení převažuje v řadě povolání. Vedle důrazu na týmovou práci je 

vyzdvihována dovednost správně komunikovat s lidmi, jež je nezbytná právě pro 

vykonávání učitelské profese. Schopnost komunikace je důležitá nejen pro pracovní, ale i 

osobní a společenský život každého člověka. 

Mluvený jazyk převládá i ve vyučování, v procesu komunikace mezi učitelem a 

žákem, kteří na sebe vzájemně působí, aniž by si toto působení vždy uvědomovali. 

Charakter výchovy v rodině i ve škole se od manipulativního modelu 19. století 

postupně změnil na partnerský vztah mezi vychovávajícím a vychovávaným. Výchova je 

v současné době založena na toleranci a důvěře, na možnosti svobodně jednat a 

rozhodovat. Ve společnosti začal být kladen větší důraz na lidská práva, přestala být 

prosazována výchova к naprosté poslušnosti a podřizování se. 

Komunikace není psychicky neutrální proces, dochází při ní к ovlivňování 

posluchačů. Takové působení, pokud není doprovázeno etickou argumentací, se označuje 

jako manipulace. Manipulace je v některých povoláních pracovní náplní, mnohé firmy 

školí své zaměstnance, aby dokázali manipulovat se zákazníky, ale také manipulaci čelit a 

reagovat na ni. 

Manipulace je nejčastěji přisuzována komunikaci masmediální, je však třeba ji 

rozeznávat i v interpersonálním styku. 

Hlavním cílem mé diplomové práce je na základě získaných empirických dat ze 

školního prostředí vyhodnotit manipulativní postupy, které používají učitelé v komunikaci 

se svými žáky. 
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Výchozím materiálem je prostudovaná odborná literatura; na základě poznatků z ní 

získaných jsem zformulovala teoretická východiska své práce. Téma nebylo, alespoň podle 

mých zjištění, dosud podrobně zpracováno. Pozornost se v odborné literatuře věnuje 

zkoumání pedagogické, a tedy školní komunikace, rovněž se pozornost věnuje manipulaci, 

nikoliv však manipulaci ve školní komunikaci. 

V praktické části práce se podrobně věnuji rozboru manipulace ve školní 

komunikaci na konkrétním vzorku vlastního výzkumu. Metodou získání výzkumných dat 

bylo přímé pozorování, díky němuž jsou jednotlivé jevy doplněny řadou 

příkladů konkrétních komunikačních situací. 

Tato práce vychází z předpokladu, že manipulace, ačkoli bývá vnímána negativně, 

je ve výchovně vzdělávacím procesu míněna pozitivně. Je obtížné vymezit hranici mezi 

manipulací pozitivní a negativní. Učitel manipuluje žáky zpravidla v jejich prospěch, jeho 

záměrem je žákům pomoci, obohatit je, ale často i získat nad nimi kontrolu. 

Předpokládám dále, že učitel není profesionálním manipulátorem, manipulativní 

taktiky dosud zpravidla neovládá, jejich používání bývá mimovolné. Při přípravě učitelů 

na jejich povolání je důraz kladen na odborné znalosti. 

Žáci vzhledem к asymetričnosti vztahu mezi nimi a učitelem nemohou na 

manipulaci vždy reagovat. Navíc nejsou s manipulativními strategiemi ani s obranou proti 

manipulaci seznámeni. 
Součástí diplomové práce je ukázka pracovních listů, které by mohli učitelé použít 

ve svých hodinách. Jsou koncipovány pro práci se studenty na středních školách. Mohly 

by učitelům posloužit jako inspirace, jak žáky upozornit na nebezpečí manipulace a jak je 

naučit manipulaci rozeznávat a bránit sejí . 
Jsem si vědoma subjektivity svého zkoumání, neboť jsem byla jediným 

pozorovatelem komunikace. 

Mé závěry však mohou poskytnout přehled o nej frekventovanějších 

manipulativních postupech ve školní komunikaci 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2. 1 KOMUNIKACE 

Komunikace je výchozim pojmem mé práce, protože bez jeho existence by nebylo 

možné hovořit o kooperaci ani manipulaci. 

Slovo komunikace je latinského původu, do češtiny se překládá jako spojení, 

přenos, dorozumívání, sdělování. Komunikací se zabývá řada vědních oborů, především 

psychologie, sociologie a lingvistika. 

Komunikace, nejdůležitější prostředek interakce, je chápána jako výměna 

informací, slouží navazování a udržování slovního a společenského kontaktu. 

Komunikace je obousměrný proces, probíhá nepřetržitě a je pro lidskou společnost 

nevyhnutelná. Není možné nekomunikovat (i pasivním jednáním, mlčením 

komunikujeme). Komunikace vzniká ze společenských potřeb (Gavora 1988). Společná 

činnost je realizována komunikací. 

„Komunikační řečová činnost je specifická činnost, která spočívá v produkci a 

recepci znaků ...představuje část sociálního jednání. " (Machová - Švehlová 2001, s. 70) 

Pohled na komunikaci se vyvíjel, nejprve byla chápána jako proces lineární, 

později interakční. Nejnověji je komunikace vymezována jako transakční proces, při němž 

každý vystupuje současně jako mluvčí i jako posluchač (DeVito 2001). 

Lidská komunikace probíhá v interakci (Machová - Švehlová 2001). Interakcí se 

rozumí střídání aktivních a pasivních rolí v komunikaci, vzájemné působení produktora 

(mluvčího) a recipienta (posluchače). 

Role mluvčího a posluchače se během interakce neustále vyměňují - mluvčí se 

stává posluchačem, posluchač mluvčím. К produktivním komunikačním činnostem patří 

mluvení a psaní, receptivní činnosti jsou naslouchání a čtení. 

Komunikace je závislá na kontextu, zkušenostech a kulturních návycích účastníků 

(DeVito 2001). Veškerá komunikace se děje v nějakém fyzickém, sociálním, kulturním či 

historickém kontextu (jedná se o mimojazykové okolnosti komunikace), kontext ovlivňuje, 

jak je sdělení pochopeno. 

Komunikace se odehrává v konkrétním prostředí, účastníci komunikace vyznávají 

určité hodnoty a řídí se jistými způsoby chování. Roli hraje také čas a vztahy mezi 
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účastníky komunikace. Komunikační významy se liší v různých souvislostech, v různém 

prostředí, podle kulturních hodnot daného společenství, podle posloupnosti událostí a 

podle vztahů mezi účastníky. Všechny typy komunikace jsou svázány konvencemi. 

Úspěšná komunikace v konkrétním kulturním společenství je možná díky komunikační 

kompetenci. 

Výměna informací je zprostředkována pomocí znaků. Základním prostředkem 

lidské komunikace je řeč. Součástí komunikace jsou dva procesy, proces kódování a 

dekódování. Při kódování se převádějí myšlenky na řeč, při dekódování řeč na myšlenky. 

Převáděcí kód (soubor znaků a pravidel pro jejich využívání, tj. jazyk) je zpravidla stejný 

pro oba komunikační partnery. Užití stejného kódu umožňuje úspěšný průběh komunikace, 

protože to, co bylo prostřednictvím řeči sděleno, je díky stejnému kódu mluvčího a 

příjemce také dešifrováno. Aby bylo možné komunikaci realizovat, je tedy třeba, aby 

stejný kód sdílel produktor i recipient. 

Lidská komunikace je složitější než technická a je realizována následujícími 

způsoby: 

komunikace intrapersonální - probíhá při recepci i produkci, jedinec komunikuje 

sám se sebou ve zkratkovité podobě, zpracovává přijaté informace, rozmýšlí si informace, 

které bude produkovat; vnitřní monolog 

komunikace interpersonální - probíhá mezi nejméně dvěma komunikanty (viz 

kapitolu 2.1.1) 

komunikace skupinová - členové se vzájemně znají, vyznávají stejné hodnoty, mají 

společné cíle (např. rodina) 

komunikace meziskupinová 

komunikace institucionální - produktor si zachovává odstup od adresáta, způsob 

komunikace může být i vypočítavý, manipulativní (např. politické strany) 

komunikace celospolečenská - patří sem komunikace masmediální (viz kapitolu 

2.1.2) 
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2. 1. 1 INTERPERSONÁLNÍ KOMUNIKACE 

Komunikace interpersonální (doslovně meziosobní) probíhá mezi účastníky 

v bezprostředním kontaktu, případně pomocí média (může jím být např. dopis, e-mail, ve 

školní komunikaci učebnice). Mezi produktorem a recipientem je vytvořen nějaký vztah 

daný rolemi, právy i povinnostmi účastníků komunikace. Vztahy mezi komunikanty se 

vytvářejí, mění, upevňují, mohou i zanikat. Recipientem je individuum nebo malá skupina 

(3 až 5 účastníků). V interpersonální komunikaci se střídají role mluvčího a posluchače, 

mohou však probíhat i současně, takže sdělení je vysíláno i přijímáno v témž okamžiku. 

Při zkoumání komunikace je v popředí zájmu kdo s kým komunikuje, proč (jaký je 

účel komunikace), jak komunikace probíhá (jakými kanály a prostřednictvím jakých 

kódů), o čem a s jakými výsledky. 

Průběh interpersonální komunikace znázorním pomocí modelu komunikační 

situace (tj. události, při níž dochází ke komunikaci) zformulovaného podle R. Jakobsona 

(Machová - Švehlová 2001, s.76): 

kontext 

sdělení 

mluvčí/ produktor kanál příjemce/recipient 

kód 

kontakt 

V interakci je závažný také v modelu nezakreslený záměr výpovědi a účinek na 

příjemce (reakce příjemce na výpověď). Šipky v modelu upozorňují na zpětnou vazbu. 
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Každá komunikace vyvolává nějakou reakci, každá zpětná vazba ovlivňuje další vývoj 

komunikace. Při zpětné vazbě zjišťuje mluvčí, jak jeho sdělení zapůsobilo na posluchače, 

jak mu porozuměl; zpětná vazba může být jak pozitivní tak negativní. Zpětnou vazbu 

získává mluvčí i sám od sebe (slyší se). 

Mluvčí má vždy nějaký záměr (může být zjevný i skrytý), snaží se posluchače 

ovlivnit. Nekomunikujeme bezdůvodně, vždy s nějakým cílem. Součástí recepce je 

selekce - posluchač o něco zájem má, o něco nikoliv. Posluchač odhaduje záměr 

mluvčího. Jednotlivé komunikační situace se mj. liší různou mírou přímočarosti. Sdělení 

má významy explicitní i implicitní, recipient nemusí vždy odhalit smysl, který měl na 

mysli produktor. V komunikaci je důležitý i čas, také o čem a jak se komunikuje. Roli 

hraje i prostředí, které může být neutrální nebo pro jednoho z komunikantů výhodnější. 

Všechny tyto faktory vytvářejí komunikační situaci. 

Interpersonální komunikace probíhá mezi nejméně dvěma komunikanty. Původce 

sdělení je označován jako produktor (mluvčí, autor), příjemce sdělení (recipient) může být 

podle druhu sdělení adresát, posluchač nebo čtenář. Obsah informace se nazývá sdělení, 

komunikát (také text, diskurz) a je vysílán mluvčím v určitém kódu příjemci. Kontext 

souvisí s počtem účastníků komunikační situace a jejich rolemi a vzájemnými vztahy 

(kontakty), význam v kontextu mají také kulturní a historické souvislosti. Kanálem se míní 

materiál přenosu informace (prostředky zvukové a grafické) a u technických informačních 

systémů cesta, kterou signál prochází. Interakci tvoří procesy produkce, recepce a percepce 

a porozumění/interpretace (Machová - Švehlová 2001). 

Přijímání signálů v komunikaci může překážet šum, tj. cokoli, co zkresluje sdělení 

nebo brání je přijmout. Na rozdíl od signálu je šum neužitečná informace. Šumy 

v interpersonální komunikaci jsou povahy fyzické (hluk), psychologické (např. 

nesoustředěnost), sémantické (nepochopení významu), fyziologické (vady mluvčího nebo 

posluchače). Šumy se objevují v každé komunikaci, někdy je možné je potlačit (DeVito 

2001). 

Podle prostředku vyjadřování lze komunikaci dělit na řečovou (verbální), 

neřečovou (neverbální/nonverbální) a smíšenou, která v komunikaci převládá. Verbálně se 

zprostředkovávají věcné informace, neverbálně nejčastěji emoce. Komunikovat lze i 

chováním, činem. 

Účastníci se mohou během komunikace vyskytovat na stejném místě, mohou však 

od sebe být vzdáleni (komunikace telefonická, elektronická). Komunikují-li partneři 

10 



současně, jedná se o komunikaci přímou. Pokud partneři reagují v různou dobu, jde o 

komunikaci nepřímou. 

Podle postavení účastníků se v komunikaci rozlišuje symetrie, nachází- li se 

účastníci na stejném společenském stupni, a asymetrie, kdy jeden z účastníků má vyšší 

společenské postavení. 

Na komunikaci mají vliv faktory sociální (pohlaví, věk, vzdělání atd.) a 

psychologické (psychické stavy a vlastnosti) (Machová - Švehlová 2001). 

Cílem komunikace není naprostá názorová shoda (Chejnová 2005a). 

Interpersonální komunikace je založena na spolupráci, na principu kooperace, lidé 

v komunikaci oceňují upřímnost, důvěru, toleranci, empatii. Součástí interpersonální 

komunikace však často bývá konflikt a s ním související manipulace, při níž se některý 

z účastníků snaží nečestným způsobem a různými úskoky skrýt svůj komunikační záměr a 

vyvolat v partnerovi pocit viny (manipulací se budu zabývat v kapitole 2.4). Konflikt se 

skrývá v každém interpersonálním vztahu. Lze jej očekávat ve všech komunikačních 

situacích. Každý dialog je potenciálním konfliktem (Mullerová 1991). 

Konflikt mohou způsobit také šumy, pokud naruší vztah mezi komunikanty 

(Kořenský 1991). 

V interpersonální komunikaci se komunikanti snaží vyhýbat konfliktu a zachovat 

tvář svoji i partnera. Konfliktu a zdvořilosti i problematice tváře věnuji samostatné 

kapitoly v praktické části práce. 

К vzájemnému dorozumění směřuje princip kooperace P.Grice. Reprezentují jej 

čtyři maximy: maxima kvality (mluvčí má říkat jen takové informace, o jejichž pravdivosti 

je přesvědčen), maxima kvantity (množství informací má být přiměřené, nemá jich být ani 

moc ani málo), maxima relevance (mluvčí má hovořit к tématu) a maxima způsobu 

(vyjadřování má být přesné a srozumitelné). Maximy jsou běžně v rozhovorech 

porušovány, důvodem je zachovávání principu zdvořilosti a také ozvláštnění komunikace 

(používáme narážky, ironii, řečnické otázky, dvojsmysly) (Chejnová 2005a). 

Poučení o komunikaci se dostává i studentům středních škol prostřednictvím učebnic 

českého jazyka. Nejnověji tato témata zpracovávají ve svých učebnicích Jiří Kostečka a 

Marie Čechová a kol. 
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2. 1. 2 MASMEDIÁLNÍ KOMUNIKACE 

Jak vyplývá z označení tohoto druhu komunikace, jedná se o komunikaci médií 

s masou. Masa představuje vždy velký soubor, je anonymní, postrádá pořádek, není nikým 

vedena a členové nejsou ve vzájemném kontaktu. Masové publikum je tedy početné, 

anonymní, nesourodé a neorganizované. Prostřednictvím techniky je šířen symbolický 

obsah. 

Autorem masmediálního sdělení je organizovaný kolektiv, adresátem je masa 

příjemců; technika výroby i přenášení je složitá (Šebesta 1999). 

Masmediální komunikace má velký rozsah, probíhá jednosměrně, je neosobní a 

anonymní, mezi produktorem a recipientem je asymetrický vztah, který je propočítaný. 

Sdělení funguje jako zboží, mediální instituce mají moc ovládat příjemce; jedním 

z atributů masmediální komunikace je manipulace. Účelem masmediální komunikace je 

informovat co nejširší vrstvu lidí, ovlivňovat je a v neposlední řadě, dosáhnout co 

nejvyšších finančních zisků. 

Mediální sdělení je vždy chápáno v určitém ekonomickém, politickém a kulturním 

kontextu. Média jsou dějištěm společenských událostí, díky svému umístění ve veřejné 

sféře jsou otevřena všem a mají obrovský vliv (na náš čas, vztahy i témata rozhovorů). 

Média působí na život jednotlivce i na fungování společnosti, způsobují, že se ve 

společnosti rozmáhá manipulace (např. působením reklamy). 

I masmediální komunikace bývá narušena šumy. Jedná se o šumy povahy technické 

(poruchy), sémantické (neporozumění) a psychologické (nedůvěra příjemce). 

Děti podléhají negativnímu vlivu a moci reklamy snáze než dospělí, jsou na 

působení médií citlivější. Komunikační kompetence dětí vlivem masmédií upadá, četba 

bývá nahrazována sezením před televizní obrazovkou nebo u počítače, jinde než ve škole 

děti téměř nepřicházejí do styku s psaným jazykem (Šebesta 1999). 

Proto se předmět český jazyk a literatura snaží zvyšovat komunikační kompetenci 

žáků a jejich mediální gramotnost. Mediální gramotnost je součástí mediální výchovy, 

v níž se žáci učí vyhledáváním informací v médiích přijímat sdělení s porozuměním, 

kriticky sdělení analyzovat a odhalovat implicitní významy a manipulativní tendence. 
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2. 2 KOMUNIKAČNÍ VÝVOJ 

Považuji za důležité zmínit vliv komunikačního vývoje na komunikaci ve škole 

vzhledem к tématu mé práce. Během výzkumu jsem pozorovala v hodinách žáky v různém 

věkovém rozmezí. Jejich komunikačním dovednostem odpovídalo i chování a jednání 

vyučujících. Škola, místo, kterým prošla celá společnost, má velký vliv na komunikační 

vývoj jedince. 

K. Šebesta člení komunikační vývoj člověka do několika fází podle věku: období 

do 5 až 6 let, od 6 let a období 11 až 12 let (Šebesta 1'999). 

V období do 5. - 6. roku dítěte hraje významnou roli rodina. К prvním dialogům 

dochází mezi matkou a dítětem. Dítě přejímá základy jazyka dospělých, začíná zvládat 

vedení dialogu. Dialogy rodiče s malým dítětem se vyznačují zvláštním slovníkem a 

intonací, zjednodušenými větami a častým opakováním. Témata, o kterých se hovoří, jsou 

dítěti známá. Postupně matka obohacuje slovní zásobu dítěte a opravuje nepřesnosti v jeho 

vyjadřování. V rodinném prostředí se rozvíjí i tzv. předškolní gramotnost. 

Od 6. roku dítěte se к vlivu na komunikační vývoj přidává škola a vrstevníci. Při 

zahájení školní docházky dítě ovládá základní prostředky jazykového kódu, které škola 

postupně kultivuje. Komunikace ve škole má organizovaný průběh. Děti zahajují školní 

docházku na rozdílných stupních komunikační připravenosti. Zejména pro děti, které 

přicházejí do školy rovnou z rodinného prostředí, představuje škola zásadní změnu. 

Nejznatelnější rozdíl mezi domácím a školním prostředím pociťují žáci na prvním stupni 

základní školy. 

Škola vyžaduje od dítěte práci v kolektivu, dítě přestává být středem pozornosti, 

nemůže projevovat svou iniciativu tolik jako v rodině, je nuceno zvládat nové role 

v interakci i komunikaci. Dítě je vystaveno výchovně vzdělávacímu působení, témata 

komunikace mu jsou vzdálená, iniciativu přebírá učitel. Učitel řídí komunikaci, klade 

otázky, které se liší od těch, na které bylo dítě zvyklé z rodinného prostředí. Děti brzy 

poznají, že učitel se ptá na skutečnosti, které sám dobře zná, že jeho otázky mají jinou 

funkci než otázky rodičů, často si i sám odpovídá. Forma otázek je přizpůsobena věku a 

komunikační vyspělosti žáků. Mladší žáci reagují spíše na výzvy a rozkazy, podíl tázacích 

vět postupně stoupá. Děti si zvykají na oslovování příjmením, ubývá zdrobnělin. Na 

vyšších stupních vzdělávání přistupuje к oslovení vykání. Ve škole se žáci setkávají 
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s převažujícím užitím spisovného jazyka, učí se více naslouchat a vnímat neverbální 

signály. 

Škola připravuje žáka na komunikaci ve škole, ale také mimo ni. Běžné 

komunikační situace se učí dítě zvládat již v rodinném prostředí. 

Současně se zahájením školní docházky začíná na komunikační vývoj dítěte 

působit styk s vrstevníky, největšího vlivu nabývá kolem 11. - 12. roku věku (Šebesta 

1999). 

2. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE 

Sociální komunikací se rozumí výměna informací mezi lidmi; může být verbální i 

neverbální. Umožňuje vykonávat společnou činnost, předávat zkušenosti, hodnotit, vybízet 

к činnosti (Čáp - Mareš 2001). 

Sociální komunikace je založena na společné činnosti, vzájemné interakci, 

mezilidských vztazích (Skalková 1999). 

Společenská komunikace provází celý lidský život, jejím základním předpokladem 

je ovládání jazyka všemi účastníky. Pak je kódování a dekódování stejné a komunikace 

může být úspěšná. I v sociální komunikaci mohou vznikat překážky, které způsobuje 

zejména uzavřenost jednoho z partnerů. 

J. Křivohlavý rozlišuje tři vzájemně propojené aspekty sociálního styku: aspekt 

komunikační (dochází к výměně informací), interakční (zahrnuje kooperaci a soupeření) a 

perceptivní (vzájemné vnímání) (Křivohlavý 1988). 

К mezilidské komunikaci dochází ze společenských potřeb. Každý člověk 

vystupuje v několika sociálních rolích najednou, patří do několika společenských skupin a 

podle příslušné role od něj okolí očekává určité chování. Některé role jsou vrozené (role 

muže, role ženy), jiné získané (rodič, učitel). 

Větší počet sociálních rolí jednoho člověka může být slučitelný, může však být 

také v rozporu, který často vyústí v konflikt (Čáp - Mareš 2001). 

V rámci konkrétní skupiny se realizuje sociální komunikace, к níž dochází při 

každém sociálním kontaktu, při setkání člověka s člověkem. Vztahy mezi lidmi mohou být 

krátkodobé i dlouhodobé. Společná činnost vzniká, vyvíjí se i zaniká. 
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Jednou ze základních tezí sociální komunikace je, že není možné nekomunikovat, 

neboť není možné se nijak nechovat. Veškerým svým chováním něco sdělujeme, záměrně 

i nezáměrně. 

2. 3. 1 PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE 

Zvláštním případem sociální komunikace je komunikace pedagogická. Je to 

veškerá komunikace, která probíhá mezi účastníky výchovně vzdělávacího procesu, 

sleduje pedagogické cíle a napomáhá výchově a vzdělávání. Jedná se zejména o 

komunikaci ve škole, v mimoškolních zařízeních při sportovní a zájmové činnosti, při 

školní přípravě v rodině. 

Definici pedagogické komunikace zformuloval P. Gavora takto: „Pedagogická 

komunikace je výměna informací mezi účastníky výchovně vzdělávacího procesu. Slouží 

dosažení výchovně vzdělávacích cílů. Informace se v pedagogické komunikaci 

zprostředkovávají verbálními i neverbálními prostředky. Pedagogická komunikace se řídí 

osobitými pravidly, která určují pravomoci jejích účastníků. Má své prostorové a časové 

dimenze. " (Gavora 1988, s. 22). 

Při pedagogické interakci má komunikace vždy důležitou úlohu, komunikují při ní 

rodiče, učitelé a žáci. Pedagogickou komunikaci zprostředkovává např. také učebnice, 

nahrávka nebo počítač (pokud plní pedagogickou funkci a směřuje к dosažení výchovně 

vzdělávacího cíle). 

V prostoru, který je к tomuto účelu určen a ve vymezeném čase jsou ve vzájemné 

interakci vychovatel (tedy učitel nebo rodič) a vychovávaný (žák) (Gavora 1988). 

Vztah mezi vychovávajícím a vychovávaným je asymetrický. Vychovatel má 

nadřazenou roli, která vyplývá z jeho pravomocí, vzdělání a zkušeností, souvisí také 

s věkem. Vede pedagogickou komunikaci (stanoven je její obsah i pravidla), organizuje 

její průběh, činnosti účastníků, zajišťuje efektivitu komunikace, rozvíjení vztahů mezi 

účastníky, řeší případné konflikty. Vychovávaný akceptuje nadřazenou roli 

vychovávajícího, uznává jeho autoritu. 

Vztahy mezi účastníky pedagogické komunikace jsou dány jejich rolemi, právy a 

povinnostmi, mohou se ovšem v průběhu komunikace a výchovně vzdělávacího působení 

měnit. Dlouhotrvající skupiny si vytvářejí vlastní pravidla. 
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Vliv na průběh pedagogické komunikace má počet účastníků - musí být takový, 

aby mezi sebou mohli komunikovat (ve školní komunikaci je počet stanoven školskými 

předpisy). 

Pedagogická komunikace má mít charakter spolupráce, má připouštět možnost 

jiného názoru, nemanipulovat (DeVito 1999). 

2. 3. 1. 1 ŠKOLNÍ KOMUNIKACE 

Pedagogická komunikace ve škole je specifický druh sociální komunikace, má 

odlišná pravidla od pedagogické komunikace v rodině, rozdílné jsou i vzájemné vztahy a 

cíle. Přestože probíhá v institucionálním prostředí školy, nejedná se o typickou 

komunikaci institucionálního charakteru. Dialog má sice asymetrickou povahu, ale role 

žáka v něm není pasivní (na rozdíl např. od dialogu soudce a obžalovaného). 

Nejdůležitějším rysem školní komunikace je výchovně vzdělávací zaměření, jejím cílem je 

zlepšování výchovně vzdělávacích výsledků. 

Školní komunikací se v odborné literatuře zabývají zejména P. Gavora , J. 

Křivohlavý, J. Mareš, J. Svobodová, z jejichž poznatků jsem čerpala při zpracovávání této 

kapitoly. 

Za školní komunikaci je považována veškerá komunikace, která se odehrává 

v prostředí školy (Svobodová 2000). 

Ve škole dochází к neustálému styku lidí. Jedná se o styk učitelů a žáků, učitelů 

mezi sebou, žáků mezi sebou, žáci i učitelé se stýkají s dalšími zaměstnanci školy. 

Vznikají skupiny, školní třídy; učitelé se seskupují v učitelském sboru. 

Výchovnou funkci má i působení skupiny žáků nebo školní třídy na jednotlivce, ne 

pouze dospělých s pedagogickou kvalifikací. 

Školní komunikace je prostředkem fungování vztahů zejména učitele a žáka, 

odehrává se převážně v procesu vyučování. Dochází také к dialogům mimo výukovým 

(komunikace učitele a žáka probíhá o přestávkách, při setkání mimo školu). 

Odborná literatura se věnuje hlavně komunikaci učitele se žákem, menší pozornost 

je věnována komunikaci žáka s učitelem. 

Školní komunikace je vedena přirozeným jazykem (Svobodová 2000). Informace 

jsou zakódovány způsobem, který žáci dokážou dekódovat. 
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Pro znázornění možností realizace komunikace ve škole použiji schéma J. 

Svobodové, která dělí komunikaci ve škole na dvě hlavní skupiny podle toho, jakým 

způsobem je předáváno a dešifrováno sdělení. 

Akustická komunikace (vnímaná sluchem) je pro školní komunikaci typičtější, 

dochází к ní častěji, patří do ní i různé zvuky a signály (např. zvonění, odkašlání, 

tlesknutí). Akustická komunikace je realizována především jazykově, a to monologicky i 

dialogicky. Parajazykovou složku akustické komunikace tvoří suprasegmentální 

prostředky (intonace, tempo a rytmus řeči, barva a síla hlasu). Komunikace optická 

(vnímaná zrakem) má rovněž složku jazykovou (psaný text v učebnici, na tabuli), 

nejazykovou (vzhled psaného textu) a parajazykovou (neverbální komunikace). 

Podle J. Svobodové (Svobodová 2000, s. 5): 
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Komunikace ve škole je organizovaná. Při tradičním (frontálním) vyučování má 

dominantní úlohu učitel. Učitel komunikaci vždy řídí (jedná při tom podle určitých 

pravidel), určuje, kdo s kým bude hovořit, na jaké téma a v jakém časovém rozmezí. 

Učitel může komunikaci kdykoliv přerušit, hodnotí výpovědi žáků, klade dotazy, 

udílí pokyny. Poskytuje žákům zpětnou vazbu, reaguje souhlasně nebo nesouhlasně, 

pochvalně nebo výtkou, časté je „učitelské echo", doplnění apod. 

Učitel zajišťuje efektivnost interakce, sleduje cíle vzdělávací (předává vědomosti, 

ověřuje pochopení informací žáky) a výchovné. 

To, jak učitel pedagogickou komunikace realizuje, je projevem jeho osobnosti. 

Jednotliví učitelé se liší mírou autority i iniciativy, učitelé s delší praxí využívají 

zkušeností a intuice, lépe se orientují ve stereotypních situacích. 

Učitel musí být dobře odborně i metodicky vybaven, má mít kultivované 

vystupování citlivé к žákům, má být schopen správně komunikovat s lidmi. 

Učitel má velký vliv na své žáky (hlavně v nižších ročnících), jeho chování a 

jednání může působit příznivě i nepříznivě. Komunikace s učitelem vzbuzuje v žácích 

napětí a nervozitu, která má vliv na kvalitu práce. Vzájemné vztahy mohou být osobní i 

neosobní. Učitelé mají různý vztah к různým žákům i celým třídám. Kladný přístup má 

učitel zpravidla к žákům, kteří jsou aktivní a ukáznění. U neukázněných žáků se někdy 

učitel neubrání zaujatému přístupu, v interakci učitele s takovým žákem panuje napětí, 

které snižuje efektivitu komunikace. Problémy v komunikaci učitele a žáka mohou nastat, 

pokud učitel svým očekáváním přeceňuje či naopak podceňuje žákovy schopnosti. 

Analýze klimatu školní třídy se věnuje zejména pedagogická psychologie. 

Školní dialog není stereotypní (na rozdíl od dialogu třeba lékaře s pacientem), není 

zcela nepřipravený ani spontánní. Míra připravenosti záleží opět na zkušenostech učitele. 

Prostorem, který je určen pro školní komunikaci, bývá učebna, v níž učitel i žáci 

zaujímají většinou stejné místo. Učitel se pohybuje v prostoru před žáky, je к nim většinu 

času otočen obličejem. Žáci v lavicích jsou také otočeni čelem к učiteli, ale bokem nebo 

zády к sobě navzájem, v pravidelných vzdálenostech. To, jak jsou žáci při výuce 

rozsazeni, má vliv na komunikaci mezi nimi. Umístění žáka ve třídě ovlivňuje jeho 

aktivitu i učitelovo jednání se žákem. Platí, že nejméně aktivní bývají žáci v posledních 

lavicích. 

Komunikace ve škole je ohraničena i časově. Pro výukový dialog jsou vymezeny 

vyučovací hodiny (trvající většinou 45 minut) oddělené pravidelnými přestávkami. Hodiny 

probíhají v určitou denní dobu, v určitém pořadí za sebou, v určitém dni v týdnu. 
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Hodiny bývají strukturovány podobně - po zahájení hodiny následuje opakování 

probraného učiva, výklad nové látky s procvičením a zadáním domácí práce, pak je hodina 

zakončena. 

Komunikace ve škole má mít kooperativní charakter. Pro účinnou spolupráci je 

třeba vytvoření vztahu mezi učitelem a žákem, vzájemné poznání. Učitel rozvíjí vztahy 

mezi žáky, učitel i žáci na sebe vzájemně působí. 

Všechny účastníky školní komunikace spojuje společný cíl a dodržování pravidel 

kooperace a chování. Pravidla jsou formulována školou (školní řád) i společností. Zásady 

pro chování žáků ve třídě se mohou lišit podle požadavků jednotlivých učitelů. Všeobecně 

je vyžadována slušnost, spolupráce a bezpečnost. 

Atraktivita výuky nezáleží vždy jen na osobnosti učitele a kooperaci se žáky, ale 

také na obsahu učiva. Ten je dán učebními osnovami, téma bývá často vzdáleno zájmům 

žáků a jejich zkušenostem. Ke stereotypní komunikaci může docházet vlivem časového 

nedostatku, kdy je učitel nucen omezit se na vlastní monolog. 

Vztahy účastníků školní komunikace jsou asymetrické i symetrické. V asymetrické 

komunikaci má učitel nadřazené postavení a hovoří к jednomu žákovi, ke skupině žáků 

nebo к celé třídě. V symetrické komunikaci (žáci mají mezi sebou rovnocenné postavení) 

hovoří žák к žákovi, ke skupině žáků nebo třídě, komunikovat mohou také jednotlivé 

skupiny žáků mezi sebou. Žáci spolu komunikují uvolněněji než s učitelem. Symetrická 

komunikace probíhá i mezi učiteli. 

Za klasický model komunikace ve škole považuje P. Gavora hovořícího učitele a 

naslouchající žáky. Role se po určitém čase vymění, dochází i ke komunikaci mezi žáky 

samými (Gavora 1988). 

Komunikace ve škole probíhá formou dialogu nebo monologu. V tradičních 

hodinách převládá monolog učitele (výklad učiva), žáci se účastní komunikace více v roli 

recipientů než produktorů. I ve fázi přijímání jsou však recipienti aktivní. 

Podle pozorování P. Gavory a jeho spolupracovníků dochází ve výukovém dialogu 

к těmto kombinacím: 

komunikace asymetrická mezi 

učitelem a jedním žákem - jednosměrná (učitel dá žákovi nějaký pokyn) 

učitelem a skupinou žáků - jednosměrná (učitel vykládá učivo) 
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učitelem a jedním žákem - dvojsměrná (žák reaguje na učitelovu otázku) 

učitelem a skupinou žáků - dvojsměrná (např. při orientačním zkoušení) 

žákem a učitelem - jednosměrná i dvojsměrná 

skupinou žáků a učitelem - jednosměrná i dvojsměrná 

komunikace symetrická mezi 

dvěma žáky - dvojsměrná (při skupinovém vyučování nebo šeptání) i jednosměrná (při 

napovídání) 

žákem a skupinou žáků - jednosměrná i dvojsměrná (při referátech) 

skupinou žáků a jediným žákem - ten může a nemusí reagovat 

skupinami žáků mezi sebou 

žákem a učební pomůckou 

Do třídy může během vyučování vstoupit jiná osoba, která komunikuje s učitelem nebo 

žákem, tento druh komunikace může být jednosměrný i dvojsměrný (Gavora 1988). 

Ve škole dochází ke komunikaci verbální, neverbální i komunikaci činem. 

Komunikaci neverbální, která se ve školní komunikaci vyskytuje ve vysoké míře, se budu 

podrobně věnovat v praktické části práce. 

Komunikace činem se realizuje formou paralingválních prostředků (síla, výška a 

barva hlasu, intonace, rychlost a délka projevu, pauzy), učitel komunikuje také svým 

pohybem po třídě (např. chůzí mezi lavicemi při testu se snaží zamezit opisování), žáci si 

stoupají v lavicích, aby pozdravili učitele při příchodu do třídy, domácí přípravou a 

plněním domácích úkolů dávají najevo svůj vztah ke škole i к učiteli, komunikační 

hodnotu mají i jejich povzdechy, smích apod. Činem komunikují žáci i mezi sebou, 

většinou formou potyček o přestávkách. 

Verbální komunikace probíhá formou monologickou i dialogickou. V tradičních 

hodinách převládá monolog učitele (výklad učiva), žáci se účastní komunikace více 

v rolích recipientů než produktorů. I ve fázi přijímání jsou však recipienti aktivní. 

К monologům dochází v rámci písemného projevu nebo při práci s učebnicí. Iniciátorem 

dialogu bývá učitel, kterému se dostává odpovědi na nějaký požadavek a který na odpověď 

určitým způsobem reaguje. 
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2. 4 MANIPULACE 

Cílem interpersonální komunikace je zpravidla kooperace. К získání nedobrovolné 

spolupráce a přijetí stanovisek a názorů proti vůli individua a často i proti jeho zájmům se 

používají postupy manipulativní. 

Slovo manipulovat je latinského původu. Slovník spisovné češtiny pro školu a 

veřejnost z roku 2005 uvádí následující významy tohoto slovesa: 1. odborně, složitě 

s něčím zacházet, pracovat 2. nekale zacházet 3. ovlivňovat, řídit (něčí činnost) podle 

vlastní vůle. Stejné významy jsou uvedeny ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a 

veřejnost z roku 1978. 

Slovník spisovného jazyka českého z roku 1989 uvádí významy podstatného jména 

manipulace 1. zacházení s něčím, zejména odborné nebo složité 2. jednání vůbec, 

zpravidla nekalé, nečestné 3. technická stránka úředních spisů, oddělení úřadu. Ve 

slovníku cizích slov je uveden i význam „čachry". Pokud jde o podstatné jméno 

manipulátor, ve slovnících je jen jeho technický význam (zařízení pro operaci 

s materiálem). 

S. Machová upozorňuje, že ve Slovníku spisovné češtiny z roku 1960 ještě význam 

ovlivňovat, řídit podle vlastní vide nefiguroval (Machová 2005b). 

A. Edmüller a T. Wilhelm definují manipulaci jako vědomé i bezděčné použití 

neférových způsobů jednání ve snaze přimět ostatní к tomu, aby jednali tak, jak původně 

nechtěli, aby převzali stanoviska a argumenty proti svým zájmům. Objekt manipulace si 

přitom zpravidla manipulátorových záměrů nevšimne (Edmüller - Wilhelm 2003). 

S manipulací se setkáváme denně hlavně v médiích, dochází к ní ve všech 

komunikačních situacích na pracovišti, v rodině, mezi přáteli atd. 

Manipulativní komunikace je prostředkem ovládání druhých, její podstatou je 

předstíraný zájem manipulátora o adresáta. Manipulátor se snaží adresáta přesvědčit, aby 

se vzdal své vůle a učinil to, na co původně nechtěl přistoupit (Machová - Švehlová 2001). 

К manipulaci dochází ve všech kulturách od vzniku lidské společnosti (Machová 

2005b). 

Přesvědčování je možné eticky realizovat formou argumentace; od manipulace se 

argumentace liší tím, že působí na rozum adresáta, neprobíhá skrytě ani násilně a neužívá 

nefér prostředků. 
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Manipulativních taktik je celá řada (není možné všechny vyjmenovat) a zkušený, 

zejména profesionální manipulátor je dokáže kombinovat a obratně využívat ve svůj 

prospěch. Manipulativní strategie často porušují maximy kooperačního nebo 

zdvořilostního principu. 

A. Edmüller a T. Wilhelm vymezují základní druhy manipulace vzhledem ke 

strategii manipulátora. Jedná se o: 

strategii blokády, při níž se manipulátor aktivním či pasivním způsobem snaží 

znemožnit partnerovi dosažení cíle 

strategii prosazovací - manipulátor chce zůstat součástí rozhovoru, prosadit svůj 

cíl, používá přitom postupy přesvědčovací (jako je lichocení, chválení, ale také vzbuzování 

pocitu nejistoty) i nepřesvědčovací (např. vyhrožování, vydírání, vyvolávání emocí, 

časový tlak, zdánlivé ústupky) 

sabotáž během rozhovoru, při níž manipulátor zamýšlí vyvolat v rozhovoru 

konflikt (nekooperativním chováním, urážkami, lhaním, citovými výlevy, arogancí atd.) 

sabotáž po kooperativním rozhovoru, к níž dochází nedodržováním dohod nebo 

jejich novou interpretací, intrikováním u ostatních, vytvářením překážek (Edmüller -

Wilhelm 2003). 

Reakce na pokus o manipulaci bývá často pasivní, adresát začne manipulátorovi 

ustupovat a podlehne jeho záměrům. Manipulace vzbuzuje i agresivní chování (nadávky, 

výčitky, výhružky); jako spolehlivá obrana proti manipualci může posloužit asertivita. 

Nejúčinnější obranou je neutralizace manipulace formou ukončení rozhovoru. 

Úmysl manipulátora je třeba odkrýt a pokud možno označit názvem, což je bez znalosti 

manipulativních strategií nemožné. 

Po odhalení manipulativní techniky je třeba zvolit vhodnou obranu a pokusit se 

vrátit rozhovoru kooperativní charakter. Cílem obranných technik je znemožnit taktiku 

manipulátora. Neexistují však protiopatření na všechny druhy manipulace (Edmüller -

Wilhelm 2003). 

Důležité je nepodlehnout v důsledku odkrytí manipulace emocím (Green - Cotter 

2000). 

A. Edmüller а Т. Wilhelm uvádějí šest pravidel pro zacházení s manipulací: 
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• věcná a čestná argumentace 

• klid a trpělivost 

• aktivní jednání 

• sledování vlastního cíle, vlastní iniciativa 

• „neškatulkovat" komunikačního partnera (nepřiřazovat partnera к určitému 

typu, všímat si i konkrétních forem chování) 

• snažit se vést rozhovor konstruktivně, spolupracovat (Edmüller - Wilhelm, 

2003). 

Ke komunikačním technikám, které lze použít na obranu proti manipulaci, patří : 

• otázky a naslouchání - pozornost je soustředěna na partnera, adresát se zapojí 

do komunikace a získá tak více informací, které pomohou přizpůsobit jeho konverzační 

taktiku, důležité je vybudovat vztah důvěry - umět správně naslouchat, dát najevo 

pozornost 

• ignorování a pokračování 

předstíraná prostoduchost - může být interpretována jako nedorozumění 

technika porouchané gramofonové desky - je nutné se soustředit neustále na 

svůj záměr, opakovat, o co nám jde, co je pro nás důležité 

změna perspektivy - partner se má podívat na situaci očima jiné osoby 

vystoupení ze hry - manipulace je odhalena a rozhovor přerušen 

(Edmüller - Wilhelm 2003). 

Každý někdy vystupuje v roli manipulátora i manipulovaného (Machová 2005b). 

Manipulátorem se zpravidla stává jedinec, který se cítí být druhým ohrožován. 

Důvodem manipulátora pro užití manipulativních technik je strach. Manipulátor se chce 

cítit lépe na úkor druhého, jeho jednání bývá podvědomé (Green - Cotter 2000). 

V odborné literatuře jsou rozlišovány tři typy manipulátorů: 

manipulátor „kat" - к dosažení svých cílů využívá ostrou kritiku 

manipulátor „oběť" - využívá sounáležitosti a soucitu druhých 

manipulátor „zachránce" - snaží se vyvolat potřebu závislosti druhých na své 

osobě 
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(Machová 2005b). 

Nejsnáze se manipuluje s adresáty důvěřivými, nezkušenými a nepřemýšlivými, 

manipulátor využívá strachu, nejistoty, naivity adresáta (Machová - Švehlová 2001). 

Manipulací se dosahuje cílů krátkodobých i dlouhodobých. К dlouhodobým cílům 

patří pedagogické a výchovné působení při pedagogické komunikaci (Machová 2005b). 

К manipulaci dochází formou verbální (častěji mluvenou než psanou) i neverbální 

(obvykle doprovází manipulaci verbální). Autoritativní způsoby manipulace jsou typické 

pro muže, manipulátorem však může být muž i žena, nezáleží na věku ani na 

společenském postavení. Společným cílem všech manipulátorů bývá dosažení vlastního 

prospěchu a touha po ocenění (Machová 2005b). 

S. Machová uvádí druhy manipulace, к nimž dochází na pracovišti, mobbing a 

bossing. Mobbing (psychoteror) spočívá v systematickém intrikování ze strany kolegů, 

které přiměje adresáta к opuštění pracoviště. Bossing má stejný cíl, realizuje se též formou 

intrikování a omezování, přichází však ze strany nadřízených (Machová 2005b). 

К manipulativním postupům se řadí také bez vědomého kalkulu používané 

argumentační léčky a falešné argumenty (Edmüller - Wilhelm 2003). 

Za hrubou manipulaci je považována šikana. 

Manipulace může trvale narušit interpersonální vztahy, vede к nedorozuměním, 

konfliktům a napětí, znemožňuje otevřenou komunikaci a důvěru. Nebezpečí manipulace 

spočívá i v tom, že může být návyková. 

Ke konkrétním manipulativním technikám realizovaným ve školní komunikaci se 

vyjádřím v praktické části práce. 
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3. MANIPULACE VE ŠKOLE JAKO SOUČÁST 

PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE 

Jak jsem popsala v teoretické části práce, komunikace ve škole probíhá 

asymetricky, vedoucí úlohu při tradičním vyučování má učitel, který komunikaci v hodině 

řídí. Učitel i žák vystupují ve specifických rolích, které předurčují jejich vzájemné vztahy, 

způsobují vzájemnou závislost, což může vést к manipulaci. 

Komunikace, a tedy i manipulace ve škole je sice obousměrná, přesto jsou 

pravomoci učitele rozsáhlejší a žák je respektuje, zaujímá zpravidla pozici posluchače, 

nerozhoduje o průběhu rozhovoru (to vyplývá z nerovnocenného vztahu mezi účastníky 

školní komunikace). 

Manipulací je již samo vyučování, výchovně vzdělávací působení. Nejčastěji 

manipuluje učitel s žákem, méně žák s učitelem. Dochází také к manipulaci na rovině 

symetrické mezi učiteli navzájem a mezi žáky navzájem. Námětem diplomové práce je 

pouze manipulace probíhající ve vyučování mezi vyučujícím a vyučovaným. 

Neanalyzovala jsem, jak sebou vzájemně manipulují spolužáci a učitelé, ani к jaké 

manipulaci dochází mezi žáky a učiteli mimo vyučování. 

3. 1 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMU 

Materiál pro svou práci jsem začala opatřovat již během náslechů v rámci 

pedagogické praxe. Vzhledem к tomu, že jsem se v jejich průběhu musela soustředit také 

na jiné jevy (probíraná látka a metodika), nezaznamenávala jsem poznatky ke své práci 

systematicky. Přesto jsem si alespoň utvořila představu o tom, jakým směrem se mé 

zkoumání bude ubírat a pořídila si nahrávky svých vlastních hodin, které později 

posloužily ke srovnávání. 

Před zahájením vlastního shromažďování dat jsem se musela vypořádat s několika 

problémy. V první řadě bylo nezbytné získat důvěru vyučujících a srozumitelně vysvětlit 

téma a cíl práce, abych mohla v jejich hodinách výzkum realizovat. Dále bylo třeba 

přizpůsobit se chodu školy a prostředí, aby v něm má přítomnost nepůsobila rušivě a 

nezasahovala do výuky (školy, v nichž výzkum probíhal, charakterizuji níže). Během 

26 



prvních několika hodin měla moje účast ve vyučování vliv na jeho průběh, žáci se 

v lavicích otáčeli, sledovali mé reakce na jejich výstupy a pozorovali, kdy si dělám 

poznámky. Žáci měli zpočátku obavy, že výsledky mého zkoumání budou pro ně mít 

nějaké nepříznivé důsledky, ačkoli i oni byli seznámeni s tématem a účelem mé práce. U 

některých učitelů jsem si všimla lehké nervozity, snažili se mi po skončení hodiny 

vysvětlovat, proč zvolili jisté metody apod. (s tím jsem se setkala i v průběhu praxe; 

někteří učitelé mají pocit, že je student pedagogické fakulty bude kritizovat, protože zná 

novější a efektivnější způsoby práce v hodině). Nesoustředěnost ale rychle pominula a obě 

strany si na mou přítomnost zvykly a ignorovaly ji, stala jsem se pravidelným pasivním 

účastníkem vyučování. 

Možnosti zkoumání byly omezené - někteří učitelé odmítají přítomnost dalšího 

člověka ve svých hodinách, a pokud ji připustí, často nesouhlasí s nahráváním. Nebylo 

snadné přizpůsobit se chodu školy časově. Paralelně s výukou, kterou jsem chtěla 

analyzovat, probíhaly přednášky a semináře v rámci mého studia na pedagogické fakultě, 

musela jsem tedy obě činnosti skloubit, a proto na sebe analyzované hodiny často 

nenavazovaly. To však pro mé zkoumání nebylo nezbytné. 

Bohužel ne všechny zaznamenané vyučovací hodiny byly přínosné pro mou práci; 

v některých jsem nezískala žádný vhodný materiál. V období uzavírání klasifikace, kdy 

komunikace mezi učitelem a žáky probíhala zejména písemnou formou a průběh ústního 

zkoušení byl stereotypní, jsem se věnovala alespoň sledování komunikace neverbální. 

Většinu materiálu jsem shromáždila na dvou pražských gymnáziích v průběhu 

dvou školních roků. Jednalo se o všeobecně zaměřené gymnázium Písnická v Praze 4 a 

všeobecně a sportovně zaměřené gymnázium Nad Štolou v Praze 7. Výzkum probíhal ve 

všech ročnících čtyřletého gymnázia a v primě, sekundě, septimě a oktávě gymnázia 

osmiletého. Věk žáků se pohyboval od 11 do 19 let. Vyučující v pozorovaných hodinách 

byli muži i ženy, učitelé začínající i s dlouholetou praxí. 

Díky ochotě a vstřícnosti učitelů jsem si mohla dohodnout plán, kdy se budu hodin 

v roli pozorovatele účastnit. Měla jsem i možnost vyjádřit se к tomu, jak bych si 

představovala metody a formy práce v hodinách, aby průběh vyhovoval potřebám mého 

výzkumu. Učitelům jsem vysvětlila, že mi nezáleží na látce ani na stylu výuky a že 

předmětem pozorování je přirozená komunikace učitele a žáků. 

Analyzovala jsem především průběh komunikace v předmětech humanitního 

zaměření. Většinu materiálu jsem nashromáždila v hodinách českého jazyka (hlavně 

literatury), dějepisu a základů společenských věd. Jednak právě učitelé těchto předmětů 
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souhlasili s nahráváním, jednak jsem se sama poměrně snadno orientovala v látce, což 

usnadňovalo následný přepis nahrávek. Navíc tyto předměty jsou založeny na verbální 

komunikaci, na rozdíl třeba od matematiky, kde podstatná část hodiny je doprovázena 

zápisem na tabuli a kde dochází к minimálnímu verbálnímu kontaktu učitele s žáky. 

Pozorování bylo náhodné, řídila jsem se pouze ohledem na typ předmětu a na 

časové hledisko. Zajímavé bylo pozorovat hodiny paralelní, v nichž učitel vykládal totožné 

učivo ve stejném ročníku (většinou třída gymnázia osmiletého a čtyřletého). Lépe se mi 

pracovalo s materiálem, který jsem získala ve třídách, v nichž jsem byla informována o 

vzájemných vztazích mezi účastníky komunikace (tzn. s kterými žáky mívá učitel 

konflikty, kteří s ním často diskutují, případně mají kázeňské problémy nebo potíže 

s látkou, kteří jsou pasivní atd.), a také s materiálem z hodin probíhajících chronologicky 

za sebou. 

Zabývala jsem se zkoumáním manipulace, která směřuje od učitele к žákům. 

Manipulaci žáka s učitelem jsem sledovala pouze okrajově. 

Nakonec jsem získala vzorek asi padesáti analyzovatelných vyučovacích hodin, 

s kterými jsem pracovala při vyhodnocování výzkumu. 

3. 2 POPIS METODY VÝZKUMU 

Nejprve jsem stanovila konkrétní cíl výzkumu a zformulovala jsem jeho hypotézu 

(viz kapitolu 1. Úvod a cíl práce). Jako metodu pro získávání dat jsem zvolila přímé 

pozorování (k manipulaci v komunikaci dochází často mimovolně, použití dotazníků by 

zřejmě nebylo příliš efektivní). Získaná data jsem postupně vyhodnocovala, jednotlivé 

výsledky jsem na závěr zobecnila a rozdělila do tematických skupin. 

Vyučovacích hodin jsem se účastnila v roli pasivního pozorovatele. Učitel pro mne 

vždy před začátkem nebo v úvodu vyučovací hodiny uvolnil některou ze zadních lavic, 

kde jsem si nerušeně, a aniž bych sama výuku narušovala, dělala poznámky. Řadu hodin 

jsem si směla zaznamenat na diktafon, záměrně jsem si vybírala hodiny učitelů, kteří к 

tomuto postupu neměli výhrady. Nejprve jsem si hodiny jen nahrávala a sledovala při tom 

učitele a žáky, postupně jsem zjistila, že efektivnější je nahrávání a současně 

zaznamenávání některých míst komunikace v dané vyučovací hodině. 

Vzhledem к tomu, že jsem neměla к dispozici videokameru, musela jsem se omezit 

na pozorování komunikace verbální (neverbální komunikace jsem si všímala okrajově). 
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Z nahrávek jsem nemohla analyzovat písemnou činnost žáků (sešity) ani učitele (tabule) a 

manipulování s předměty. 

Výhodou záznamu na diktafon bylo, že jsem měla к dispozici veškerou 

komunikaci z dané hodiny a mohla jsem si při opakovaném přehrávání všimnout jevů, 

které mé pozornosti při písemném zaznamenávání unikly, což se stávalo často, protože 

složitá komunikace ve vyučování probíhá poměrně rychle. Dále jsem mohla zpětně 

analyzovat i užití prostředků paralingválních. 

Použití diktafonu mělo ovšem také nedostatky. Hlavní problém spočíval v tom, že 

nahrávky neměly vysokou kvalitu. Po celou vyučovací hodinu byl diktafon umístěn na 

jednom místě. Využila jsem dvě možnosti nahrávání. Diktafon jsem umístila na katedru, 

vždy po dohodě s učitelem, podle toho, jak byl naplánován průběh hodiny. Umístění na 

katedře bylo výhodné při hodině zaměřené z větší části na výklad. Pokud byla plánovanou 

součástí hodiny diskuse s aktivní účastí žáků, pořizovala jsem nahrávky ze zadní lavice. 

Problémy s nahráváním vznikaly při skupinové práci žáků, která se neobešla bez hluku, a 

nahrávku nebylo prakticky možné použít, protože ve všech skupinách hovořilo více žáků 

najednou. Ideální podmínky pro nahrávání tvořilo frontální vyučování, při němž jediným 

problémem bylo identifikovat právě hovořícího žáka, pokud ho učitel neoslovil. Žáci často 

hovořili, aniž byli vyvoláni, někdy mluvilo i více žáků najednou. 

Nahrávky jsem v další fázi práce převáděla ze zvukové do písemné podoby. Zápisy 

jsem neupravovala do podoby spisovné češtiny. Práce s diktafonem byla náročná zejména 

časově, často jsem musela kazetu přetáčet na konkrétní místo. Zpočátku jsem dělala 

přepisy celé vyučovací hodiny, postupně, když začaly vznikat určité skupiny výsledků, 

jsem se již zaměřovala na konkrétní úseky. Problémy s přepisem nastaly, i pokud jsem se 

sama neorientovala v látce (například hodiny biologie). Přepis 45 minutové hodiny trval 

zhruba 5 hodin. Pokud jsem zaznamenávala pouze konkrétní jevy, pohybovala se doba 

přepisu v rozmezí 60 až 75 minut. Při přehrávání záznamu byly velkým problémem šumy, 

reprodukce byla hlučná, někdy nebylo z nahrávky možné porozumět celým úsekům 

hodiny. Z tohoto důvodu jsem si později v hodinách i při nahráváni pořizovala písemný 

záznam míst, kde vznikl nějaký ruch (smích, rachot židle, kašlání). Náročné bylo 

přepisování nahrávek pořízených s delším časovým odstupem, к němuž docházelo 

zejména v období, kdy jsem nahrávala 6 hodin denně a nebylo časově zvládnutelné přepsat 

všechny nahrávky najednou. 

Po přepsání záznamu jsem každou hodinu jednotlivě vyhodnotila, poté následovala 

podrobná analýza všech výsledků. Celkem se jednalo o 15 hodin dějepisu, 10 hodin 
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základů společenských věd, 3 hodiny biologie a 22 hodin českého jazyka a literatury 

(z toho pouze 4 hodiny českého jazyka). 

3. 3 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

Vyhodnocováni výsledků výzkumu tvořilo složitou etapu celé diplomové práce. 

V odborné literatuře jsem nenalezla práci, která by se zabývala podobnou problematikou. 

Neměla jsem tedy к dispozici žádný materiál, s nímž bych mohla výsledky svého 

zkoumání porovnat. Jediné možné srovnání jsem mohla provést v rámci vlastního 

vyhodnoceného materiálu a s ohledem na hypotézu výzkumu. 

Zjištěné manipulative postupy jsem pak analyzovala s ohledem na konkrétní 

komunikační souvislosti. 

Je však třeba zdůraznit, že mé pozorování a jeho interpretace je naprosto 

subjektivní, ačkoliv se opírá o poznatky z prostudované odborné literatury, o znalosti 

získané při studiu pragmatických aspektů řečové komunikace. 

S manipulací ve školní komunikaci souvisí řada dílčích tematických oblastí, jimž se 

budu věnovat v následujících kapitolách a které doplním konkrétními příklady. 

3. 3.1 KONFLIKT 

Školní komunikace zahrnuje příznak konfliktnosti, protože učitel v rámci výchovně 

vzdělávacího působení užívá i postupy direktivní (především zakazování a nařizování). 

Přestože ve sledovaných hodinách nedošlo к závažným střetnutím, která by 

ovlivnila průběh komunikace a měla důsledky i mimo danou vyučovací hodinu, téměř 

v každé z nich byl učitel nucen reagovat na rušivé chování žáků. 

Nejčastějšími příčinami vzniku konfliktu nebo jeho náznaku bylo zejména 

vyrušování při výkladu, dále skákání do řeči, nepozornost, drzost, nezdvořilost žáků a 

nespravedlnost a předpojatost ze strany učitele. 

Samotné vyvolání konfliktu se řadí к manipulativním taktikám, používá se při 

manipulaci sabotáží. 

Učitelé v pozorovaných hodinách konflikty záměrně nevyvolávali - příkaz, zákaz, 

případně odmítnutí formulovali nekonfliktně (užitím kondicionálu, slov prosím a děkuji). 
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Ve vzniklých konfliktních situacích se snažili střetu zabránit nebo jej alespoň zmírnit, aby 

komunikace mohla pokračovat konstruktivně. Jejich postupy přitom byly asertivní nebo 

manipulativní. 

Žák je ve školní komunikaci v pozici, ve které si zpravidla nedovolí konflikt 

iniciovat ani stupňovat. 

Konflikty jsou signalizovány většinou zvukově (intonací, zesílením hlasu, 

zrychleným tempem řeči), lexikálně (expresivními výrazy) nebo syntakticky 

(nedokončenými syntaktickými konstrukcemi, krátkými replikami, elipsami). 

Užití vulgarismů je ve školním prostředí nežádoucí, a ani jsem se s ním nesetkala, 

z konfliktotvorných prostředků se užívají deminutiva, imperativ, negace a odporovací 

částice, modální prostředky, ironie, sarkasmus a narážky. 

Manipulativní jednání učitelů je především reakcí na nevhodné chování žáků 

během výuky, jeho cílem je prosadit autoritu a zamezit rozvinutí konfliktu vědomým či 

mimovolným použitím manipulativní strategie, a to i za cenu vyvolání pocitů provinilosti, 

strachu či zesměšnění žáka. Účinnost strategií se projevuje u mladších žáků většinou 

zrudnutím v obličeji a okamžitou změnou chování, u starších žáků nejprve pokusem o 

obrannou reakci. 

Nejčastěji učitelé signalizují hrozící konflikt intonací, a to stoupavou (manipulátor 

„kat") i klesavou (manipulátor „oběť"), a použitím imperativu: Klid!; Prosím vás! Klid!; 

Ticho!; Tiše!; Mlčte!; Ticho, neruším!; Dělejte!; Dost už!; Nezlob!; Zklidni se!; Prosím!; 

Prosím, pánové!! 

V následujících příkladech manipulativních postupů učitelů při konfliktu, které jsem 

shrnula do několika skupin, použiji zkratku U pro repliku učitele, Ž pro repliku žáka. 

Pojmenování manipulativních taktik v celé diplomové práci odpovídá terminologii A. 

Edmüllera a T. Wilhelma (Edmüller - Wilhelm 2003). 

emocionální apel - manipulátor se stylizuje do pozice „kata" nebo „oběti", 

působí na city žáka 

Situace 1: Učitelka vykládá nové učivo, dvě dívky neustále živě diskutují, na napomenutí 

ani káravé pohledy učitelky nereagují. 

U: Dürkheim rozeznává tři základní typy sebevražd, sebevraždu... Hele! Děvčata!! Už zase 

vás musím poprosit. 

Z: Rozsaďte je. 
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U: Nó. Mě to strašně otravuje. Kolegu Betlacha určitě taky. On by tak rád tady 

poslouchal o sebevraždách, no. 

O konfliktní povaze situace svědčí především intonace. Učitelka nechce, aby ve třídě 

vznikla konfliktní atmosféra, staví se do pozice oběti, přechází к prosebnému tónu a na 

závěr ještě situaci zlehčuje ironií, přičemž do situace zapojí dalšího rušícího žáka. Jedná se 

konkrétně o apel na férovost a soucit. Oběti manipulace (obě vyrušující žákyně) se cítí 

provinile, což se projevuje okamžitým zklidněním, sklopením zraku a zrudnutím jedné 

z dívek. 

Situace 2: 

U: My jsme to tady určitě už uváděli jako příklad... Pane kolego!!! Jestli to je к věci, tak 

nahlas, jestli není tak...Proč si sem nenosíte nějakou literaturu proboha? Každou hodinu 

já jsem nucena na Vás koukat, jak se tady tejráte pětačtyřicet minut! Dělejte něco 

užitečnýho! Háčkujte! 

Nejprve je konflikt signalizovaný intonačně, pak následuje prosazovací manipulativní 

strategie s náznakem vyhrožování, učitelka se staví do pozice oběti, využívá apelu na 

emoce ale na závěr převádí střet do humorné roviny. Učitelčinu nadsázku, že žák v hodině 

trpí, lze označit jako taktiku fiktivních stanovisek. 

Situace 3: Žák se v lavici pořád směje a baví se se spolužáky sedícími za ním. 

U: To ale není moc normální. To snad ví každý malý dítě, že tohle se nedělá, Jirko! 

Tato taktika se nazývá taktika evidentní skutečnosti. К této situaci došlo v sekundě 

osmiletého gymnázia, žáci jsou zde ve věku, kdy už nechtějí svým chováním připomínat 

malé děti, učitelova poznámka vyvolává v žákovi pocit trapnosti. 

Situace 4: O přestávce došlo v kabinetu ke konfliktu mezi třídní učitelkou čtvrtého ročníku 

a učitelkou dějepisu. Dvě žákyně si stěžovaly své třídní, že za stejný průměr ze získaných 

známek dostala každá z nich jiné hodnocení ve čtvrtletí. Učitelka dějepisu své rozhodnutí 

zdůvodnila třídní učitelce tím, že přihlíží к práci žáků při hodině а к plnění domácí 

přípravy. Protože pro ni tato situace byla nepříjemná, v rozčilení se obrátila v hodině na 

žáky v této třídě. 

U: Známky. Podívejte se, já jsem vám to řekla hned úvodem, žádný průměry! Já nejsem 

žádná banka, vím, jaký je postoj, jestli je ten zájem... Mě nezajímá, jestli má někdo jedna 

nebo jedna a půl. Kdyby přišel někdo z primy, tak to beru, ale nemusím snad připomínat, 
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že maturant musí být sebekritický! A navíc, mně teda nesedí, že se porovnáváte mezi sebou 

a byla z toho obrovská kauza za účasti třídní!! 

Hlavní taktikou je v tomto případě apel na férovost (respektování předchozí dohody), 

použita je i taktika evidentní skutečnosti („nemusím připomínat"). 

Situace 5: Učitelka během posledních čtyř hodin soustavně řeší nekázeň při výkladu. 

U: A já jsem věřila, že vás dneska nebudu muset napomínat. 

Učitelka se snaží žáky ovlivnit vzbuzením pocitů viny, stylizuje se do role „oběti", jedná 

se o apel na soucit. 

vyhrožování, při němž učitel bývá v pozici manipulátora „kata," často hrozí 

zkoušením u tabule nebo testem, případně i vykázáním žáka z hodiny. Taková opatření by 

pro žáka měla negativní důsledky (špatná známka, neomluvená hodina) a vzbuzují v něm 

strach nebo při nejmenším provinilý pocit. 

Situace 1: Žáci mají s učiteli dohodnuto, že budou uvolňováni z výuky, aby mohli 

reprezentovat školu ve sportovních utkáních; podmínkou však je, že si látku ze zameškané 

hodiny neprodleně doplní. 

U: Vidíš to? Jak to, že někdo si to dopíše a ty ne?! Nepůjdeš příště na florbal! Takže 

všichni, kdo tu nebyli, budou mít doplněny ty poznámky! 

Učitel využívá apelu na bázeň i férovost. Žák nedodržel dohodnutá pravidla, což pro něj 

příště může dopadnout nepříznivě, zároveň učitel útočí na osobu, protože žák byl učitelem 

napaden a nedostal příležitost se hájit. 

Situace, ve kterých učitelé žákům hrozí zkoušením nebo testem, jsou si podobné, liší se 

mírou agresivity - pro srovnání uvádím Situaci 2 a 3: 

Situace 2: 

U: Máte к tomu něco?! Já tady neustále slyším svůj druhý hlas! Teda ne svůj. Potřebujete 

prostor?! Tady je! 

Situace 3: 

U: Prosím tě, chceš to povídat místo mě?!! Piš si poznámky nebo poslouchej, ale nekecej, 

jo?! Já tě sem klidně pustím! 

Agresivně působí především intonace a užití expresivního výrazu „nekecej". 

Podobně v jiné učitelově replice: Nepředvádějte se, nebo vyletíte! 
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Situace 4: 

U: A co vy tam pořád diskutujete?! Vy jste ten můj druhý hlas. Já vás klidně vyzkouším a 

budete mít hned známku do druhého pololetí, jestli máte potřebu mluvit. 

Jedná se opět o situaci, v níž žák nemá příležitost se hájit, čili o útok na osobu. 

Situace 5: Hodina v maturitním ročníku, žáci si stěžují, že si nestíhají zapisovat látku. 

U: Co zase nestíháte? Vy se tam bavíte! Vidíte to kolego, jo? Vy ho rozptylujete, pak on si 

nepíše a já to tady opakuju a zdržuje to všechny! А pak и zkoušení to zas bude znát! A 

klidně můžu tady zkoušet hned. Vám záleží na vysvědčení, ne mně. 

Učitel zde používá taktiku skluzavky, vyjmenovává řadu nepříznivých důsledků žákova 

jednání: neúspěch u zkoušení, špatná známka na vysvědčení, které bude mít vliv na přijetí 

ke studiu na vysoké škole. Hrozba negativními důsledky je typická i pro taktiku černého 

vidění. Navíc oslovení „kolego" bylo v dané situaci ironicky zabarvené. 

Situace 6: 

U: Ještě jednou budeš mluvit mimo látku, mimo téma, a půjdeš se projít na chodbu! 

Opět zastrašování negativními důsledky, manipulativně působí výhružně pronesené 

spojení „ještě jednou". Učitel apeluje na bázeň. 

Situace 7: 

U: Prosím vás, uklidněte se, nebo si tu hodinu nahradíme někdy odpoledne! Ticho, říkám 

vám to naposled! 

(hluk pokračuje) 

U: Prosím vás, můžete mi věřit, že já vám to jednou udělám, že budete muset přijít v sedm 

ráno a budeme dělat ty absence v sedm ráno. 

Jde o manipulativní taktiku garance (můžete mi věřit) a apel na bázeň, protože žáci se 

zaleknou. 

Situace 8: Učitel se obrací к hlučící třídě, která se nevěnuje zadané práci, zatímco zkouší u 

tabule jejich spolužáka. 

U: Asi máte všichni potřebu mi něco sdělit, tak vám rozdám papíry, a nebude zkoušen jen 

pan Růžička! Mně je to jedno, kdo ruší, prostě to odnese celá třída! 

Učitel používá trik s množstvím (všichni), současně apeluje na bázeň. 
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Situace 9; 

U: Prosím vás, já jsem ještě neukončil hodinu a Dan to taky říká velice správně, tak 

poslouchejte, nebo to dám v pondělí do písemky a napíše to tam jenom Dan, který tady asi 

poslouchá sám sebe! 

Opakováním obsahu argumentu taktizuje učitel bludným kruhem. 

Situace 10: Odehrává se v prime, žákyně, která chyběla, nemá doplněny poznámky ve 

svém sešitě. Navíc sešit, který si půjčila od spolužačky, zapomněla doma. 

U: Jak to, že nemáš ani Čínu dopsanou? 

Z. Nevím. 

U: Ty nevíš?! A kdo to má vědět, když ne ty?!! A jak ona má pracovat, když ty jí blokuješ 

sešit, hele?! 

Z. Ale já jsem sejí omluvila. 

U: Ale mně jsi se neomluvila. 

Z. Já se omlouvám. 

U: A teď je otázka, jestli já ti to vůbec omluvím. To jsi mě naštvala, víš? 

S ohledem na věk žáků je silně manipulativní již role „kata", uplatňuje se také apel na 

bázeň a férovost. Další taktikou je útok na nestrannost - žákyně se cítí provinile, že snad 

sešit spolužačky záměrně nechala doma, aby jí způsobila problémy. Účinek zde použitých 

taktik souvisí zejména s nízkým věkem žáků primy, tj. 11-12 let (starší žák by se zřejmě 

necítil provinile, ačkoli by mu byl učitelčin útok také nepříjemný). 

Tento konflikt pokračoval i v následující hodině o dva dny později, žákyně se měla 

učitelce hlásit a předložit sešit s doplněnými poznámkami. Místo toho se omluvila, že sešit 

zapomněla. 

U: Ty sis zapomněla sešit, protože jsi mi ho měla ukázat, viď? Tak když sis ho jenom 

zapomněla, tak mi ho přineseš zítra před osmou hodinou do mého kabinetu. A když tam 

nebudeš, tak já ti napíšu velký mínus na druhý pololetí. 

Opět byl použit apel na bázeň a zároveň útok na osobu. Učitelka výhružným tónem 

obviňuje žákyni z podvodu (dalo by se hovořit i o černobílém vidění problému). 

Situace 11: Odehrává se v maturitním ročníku. Ani přes opakované napomínání žáci 

v poslední lavici nepřestávají vyrušovat. 

U: Hele, vem si svoje věci a druhá lavice je volná. Ty jsi takové) cestovatel, kterej každou 

hodinu sedí jinde. 
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Ž: A proč? Co jsem dělal? 

U: Bavíte se tam s Kušňákem. 

Ž: Nebavíme, to byly dvě věty. 

U: Hele, nebudem si povídat, kolik to bylo vět! Prostě vyrušujete, zabýváte se tam jiným 

předmětem, já toho mám dost! 

Ž: Každej se tady učí literaturu... 

U: Prosím?! Řekni to ještě jednou! Co ode mě čekáte?! Že řeknu ano, učte se literaturu?! 

Dneska dějepis vynulujeme? Ano, ale ve středu si napíšeme test! Chcete to?! To je 

neuvěřitelný, člověče! Na to byl víkend, ne? Jste se tomu mohli věnovat! Ještě vám to dává 

profesor po víkendu! 

Tato situace je ukázkou obranné taktiky žáka, která se nazývá předstíraná prostoduchost 

(působí dojmem nedorozumění). Tím se ovšem vyhrocuje konflikt s učitelkou, která 

nečeká, že se žák ohradí. Navíc překrucováním skutečnosti v důsledku obav používá žák 

taktiku triviální námitky. Učitelka volí od začátku konfliktu strategii manipulátora -

„kata", manipulativní taktikou je i zdánlivá ochota к ústupkům, aby bylo prosazeno něco 

jiného, pro oběť manipulace nevýhodného (test), navíc využívá taktiku tabuizování, která 

je velmi autoritativní a brání žákovi pokračovat v hovoru na určité téma (jak dlouho se 

v hodině bavil se spolužákem). 

Situace 12: 

U: Kdo se baví? Koho já uvidím, že se baví, tak toho můžu ujistit, že příští hodinu to má 

jasný, že bude hovořit tady před tabulí. 

V této situaci byla použita učiteli často uplatňovaná taktika garance („můžu ujistit"). 

Vyhrožování, jehož důsledky zůstávají žákům skryty a mohou si je pouze domýšlet na 

základě zkušeností, bývá často proneseno pouze krátkou, důraznou větou, např. Už toho 

začínám mít dost! 

otázky - účelem použití otázek v konfliktních situacích je vyvolání pocitu viny 

nebo strachu v žákovi, učitel na položené otázky nečeká odpověď (pokud by žák reagoval, 

došlo by к zvýšení hladiny konfliktnosti), učitel vystupuje jako „oběť" i „kat", 

manipulativní působení je dáno intonací a silou hlasu 

U: Jak to, že nevíš?! Tak máš poznámky?! Ty se teď učíš češtinu? Máme češtinu?!! 
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U: Kušňák, jak se říká těm soudům? 

Z: Nevím. 

U: Ani v poznámkách to nemáme? Máte možnost s nimi pracovat! 

U: Něco jste nestihli napsat? Nebo proč se bavíte? 

U: Prosím vás máte úkol nebo ne? Jak se může někdo nahlas smát? 

U: Eliško, proč se nezajímáš o to, co říká spolužák? Nezlob! 

U: Kdo se pořád baví? 

v souvislosti s konfliktem má ve školní komunikaci výrazný vliv oslovení žáka, 

při němž hraje důležitou roli intonace, která signalizuje emoce, např. rozčilení, ironii, 

prosbu 

U: Kubo, prosím Vás, necvakejte. (prosba) 

U: Takže vlastně se nám rozdělí nejprve na dvě buňky, pánové!! Potom na čtyři buňky. 

Ztište se, ano?! (rozčilení) 

U: Hele, kluci, věnujte se té hře víc potichu, (rozčilení) 

U: Mně tady vadí, jak neustále rušíte, přátelé! Ale ono se vám to vrátí, až tady budete stát 

jako teď Martina, (ironie spojená s výhružkou) 

Pokud učitel nechce napomínáním přerušit výklad, začlení oslovení do právě pronášené 

věty, v níž pak pokračuje. Jedná se zpravidla o vlastní jméno žáka, někdy také o ironizující 

oslovení typu pánové, přátelé, dámy, slečny apod. Oslovení věnuji samostatnou kapitolu 

(viz 3. 3. 3). 

expresivní výrazy - užití citově zabarveného výrazu za účelem usměrnění 

chování žáka vede к tomu, že pozornost zbystří i ostatní žáci ve třídě, a někdy se tak 

„napadený" žák stane terčem jejich posměchu 
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U: Za prvé, píšemeИ Lubas taky! Pořád hučíš do něho, vy jste taky dvojka! 

U: Kluci, já už vás zaškrtím. 

U: Jak se to chováš, prosím tě? To ti připadá normální? Blázne! (spolužáci pak začali na 

spolužáka pokřikovat stejným oslovením) 

sarkasmus - pokud se žák neodváží použít obrannou taktiku, nedojde ke 

konfliktu, zpravidla je učitelem zesměšněn nebo ztrapněn, učitelé tuto taktiku praktikují 

v komunikaci se staršími žáky (více o sarkasmu kapitola 3 .3 .2 ) 

Situace 1: 

U: Beneš byl zcela jasně taky přesvědčen o čem? Dominiko! Ty to hledáš v tom svým 

kalendáři nebo co? Můžeš se pokusit zapojit svůj mozek? Já vim, že to nemůžeš třeba ještě 

vědět. Já chci ale, abys uvažovala. A nejen ty, všichni ostatní! 

Sarkastická poznámka o „pokusu zapojit svůj mozek" vyvolá v žákyni pocit provinilosti, 

jedná se tedy o emocionální apel. 

Situace 2: Odehrává se v maturitním ročníku, kde se opakovaně řeší nepřipravenost žáků 

na hodinu. 

U: Slyšeli jste text, který máte v čítance. Pokud máte s sebou čítanku. Čítanku zřejmě nikdo 

nemá, takže nemá cenu na ten text upozorňovat! Takový je váš přístup ke vzdělání. Ale co 

bych chtěl tady v té třídě! 

Jedná se o trik s množstvím (učitel použije podmět nikdo, ačkoli ve třídě jsou žáci, kteří 

čítanku mají), zároveň apeluje na emoce žáků. 

Situace 3: 

U: Maturant Charvát si ještě nekoupil učebnici! To si snad děláš legraci! To budeš se 

mnou šprýmovat do maturity?! Je tady finanční problém? Potřebuješ podporu ze Sdružení 

rodičů? Je tady někdo z nematurantů, kdo má učebnici a kdo by ji třeba za sníženou cenu 

odprodal Charvátovi? 

Zesměšňování finančních možností žáka vyvolává pocit provinilosti a studu, jedná se o 

taktiku útoku na osobu & podsouvání fiktivního stanoviska v důsledku přehánění. 
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Situace 4: Odehrává se při hodině s třídní, jíž žáci nosí omluvenky. 

U: To jako dneska jo? Ta tělesná výchova? Nevypadáš na nachlazenou! 

Útokem na osobu dává učitelka najevo nedůvěru a zároveň apeluje na férovost. 

Situace 5: 

U: Přemýšlíš tím koukáním z okna? Na co jsi přišla? 

Ž: Že no, eh... 

U: Že no eh? No bezvadný! 

Napodobování reakce žáka vede к jeho zesměšnění před spolužáky. 

Situace 6: Učitelka se zlobí na žáky, protože neudělali domácí úkol. 

U: Dokonce jsem všem množila materiál a snad jsem ho nemnožila proto, že si do něj 

zabalíte svačinu. Vy jste tady nebyl, Novák?/ 

Ž: No, já jsem tady nebyl. 

U: Tak něco řeknu, člověče! Tohle je ztráta času! 

Učitelka vystupuje jako „oběť" a apeluje na soucit žáků, ale к provinilému pocitu vede i 

sarkastická poznámka o svačině, jíž se účastnící konfliktní situace nedovolí smát. 

užití první osoby plurálu je manipulative nejen v konfliktu; učitel používá 

zájmeno „my", ačkoli se jej situace netýká. Tento způsob se uplatňuje nejčastěji 

v komunikaci s mladšími žáky. 

U: Tak už jsme v klidu. 

U: Tak prosím vás, už se zklidníme! 

U: Takže zmlkneme! 

apel na společný zájem a pocit solidarity - učitel se snaží žáky přesvědčit, že 

mají stejný cíl 

U: Hele!!! Tohleto mě ruší! Pevně věřím, že i tady těch pět, co mě sledujou, to ruší taky. 

Šest. Sedm... 
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U: Prosím vás! Klid! Já vás pak neslyším a vy se navzájem neslyšíte a není to příliš 

produktivní. 

U: Já myslím, že se uklidníme, ne?! Jestli něčemu nerozumíte, tak se zeptejte mě. Můžete 

se i přihlásit, jak se to běžně dělá! A nebudeme pořád řešit kázeň, potřebujeme dělat 

Šrámka. 

autoritativní taktika, při jejímž použití se učitel odvolává na vliv třídního, 

ředitele, případně rodičů, v maturitních třídách maturitní komisí 

U: Máme málo času, tak vás poprosím, abyste se nebavili a zapisovali, děláte to pro sebe, 

budete to mít и maturity a tak dále. 

U: Martino, jak ty bys vyložila tyto verše? 

Ž: Ne, mě se neptejte. 

U: Prosím vás, to snad nemyslíte vážně! Na tuto komunikaci и maturity si nezvykejte. Já se 

vás rád zeptám. A nejen já. 

Ke konfliktu ve vyučování vede jak přílišná aktivita, tak pasivita žáků. 

Učitelé nevyžadují vždy naprostou kázeň, někteří žáky nenapomínají vůbec a pouze 

občas zvýší hlas, jiní usměrňují (či naopak aktivizují) žáky hvízdáním, tlesknutím, 

ťukáním tužkou do stolu nebo dokonce házením kousku křídy po vyrušujících. 

Manipulativních taktik, které se užívají při konfliktu, je tedy řada a zpravidla se 

prolínají. Učitelé je používají v souladu se svým osobnostním typem podvědomě, nemají 

plán, jak budou na jisté typy komunikačních situací reagovat. 

Při manipulativní komunikaci v konfliktu má velký význam intonace, vždy záleží na 

osobnosti učitele a délce jeho praxe. Ukázalo se, že začínající učitelé mají tendenci působit 

jako „oběť", učitelé s delší praxí (a tedy pedagogickou sebedůvěrou) působí častěji jako 

„kati". 

3. 3. 2 HUMOR, IRONIE, SARKASMUS 

Humor, ironie i sarkasmus jsou běžnou součástí školní komunikace. Všechny tyto 

prostředky slouží к tomu, aby komunikace ve vyučování nebyla stereotypní a monotónní. 

Učitel ani žáci nestojí o mechanický průběh vyučování. 
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Záleží vždy na konkrétní situaci, na vzájemném vztahu účastníků, na jejich 

vlastnostech a momentálním rozpoložení, také na věku žáků. 

Humor 

Předpokladem užití humoru jako formy komunikace, a to kooperace i manipulace, je 

kladný vzájemný vztah, důvěra a přátelská atmosféra. V komunikaci, při níž se užívá 

humoru, musí být komunikanti partnery se smyslem pro vtip, autorem bývá učitel i žák. 

Ne všechny humorné situace vznikají záměrně (ve školním prostředí jsou častým jevem 

zkomoleniny). 

Humor ve školní komunikaci uvolňuje a osvěžuje atmosféru, případně zmírňuje napětí 

(Čechová 2003). 

V mém výzkumu učitelé užívali humorné prvky zpravidla za účelem motivace žáků 

к aktivitě, к diskusi, nenásilnou formou je vedli ke spolupráci, к zamyšlení. Neužívali při 

tom žádných speciálních manipulativních strategií, účelem nebylo vyvolat v žácích špatné 

pocity. Humor sloužil i jako taktika к zabránění vzniku konfliktu nebo zmírnění konfliktu 

již vzniklého. 

Často je humor signalizován intonací, doprovázen mimikou a gesty, humorně působí 

některé jazykové prostředky, např. deminutiva a expresivní výrazy. 

Situace 1: Žáci, ke kterým učitelka hovoří, jsou zabráni do listování v atlase a nereagují. 

U: Mluvím к vám, co vy tady studujete v tom atlase? Dyť к vám mluvím! Vy úplně ten atlas 

hltáte! 

Namísto křiku a vyvolání konfliktu učitelka předstírá údiv, humorně vyznívá použitý výraz 

„hltat". Dosáhne tím obnovení pozornosti ze strany napomenutých žáků. 

V další fázi hodiny se učitelka к situaci vrací další narážkou: 

U: A právě teď se vám hodí ty atlasy. To mám radost, že jste se s níma tak sblížili. 

Situace 2: V hodině se najednou začnou ozývat zvuky podobné bečení. Učitelka vidí, že je 

vydávají dva žáci, zareaguje nekonfliktně, přesto dá najevo, že jí vyrušování vadí. 

U: Ježišmarja, tady je ovce? Jak se vám podařilo propašovat do třídy ovci? 

Situace 3: Smích ve třídě vyvolá nesprávně formulovaná myšlenka žákyně, která řekne, že 

lidé vlnu pěstovali. 
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U: To by mě zajímalo, jak se pěstuje vlna? Ona to myslela dobře, vid?Ale nevyjádřila se 

správně. 

Ačkoli se žákyně může cítit nepříjemně, cílem učitelky je naopak podpořit ji a pomoci jí 

lépe vyjádřit myšlenku. 

Situace 4: 

U: Další sbírka, a to je vrcholné dílo, se jmenuje Maminka. 

Ž: (smích) 

U: Co je? Vám se stýská po mámě? 

Poznámka působí komicky, protože se jedná o hodinu v maturitním ročníku, kde se stesk 

po rodičích nepředpokládá. Účelem je odlehčení atmosféry, zároveň žáci pochopí, že se 

mají koncentrovat na výklad. 

Situace 5: Učitelka se snaží přimět žáky к zamyšlení nad tím, proč hladová zeď dostala 

právě toto pojmenování. 

U: Proč se jmenuje hladová? Proč se nejmenuje třeba najedená? 

Touto poznámkou motivuje žáky к zamyšlení, začnou navrhovat možné důvody. 

Situace 6: 

U: Pak jsme brali nedávno, že podstatná jména mohou být obourodá. 

Ž: Pane profesore, můžu mít takovej blbej dotaz?Je ten štrúdl nebo ta štrúdle? 

U: Samozřejmě, že ten štrúdl. 

Spolužáci se začnou posmívat, ve třídě nastane hluk. 

U: Necháte toho? Ježíš tak se budem bavit o štrúdlu teďka? Nastrouháme jablka, vezmeme 

listové těsto... 

Situace 7: Při opakování maturitních otázek a rozebírání průběhu maturitní zkoušky se žáci 

zajímají o maturitu svého učitele. 

U: Můžeme se vrátit к tomu, od čeho jsem tady placen? Ne od svých biografických dat. 

Vtipnou poznámkou učitel končí téma, které se netýká výuky. Za určitých podmínek by se 

mohlo jednat o taktiku tabuizování, při níž se mluvčí snaží vyhnout pro něj nepříjemnému 

tématu. Vzhledem к tomu, že učitel v této situaci žákům výsledky své maturitní zkoušky 

sdělil, není toto pojmenování na místě. 
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Situace 8: 

U: Tak prosím, co víte o Holanovi ? 

Ž: Že nevycházel z domu. 

U: Já to přestanu říkat, protože studenti nevědí nic o jeho tvorbě, zato mi tady pořád 

někdo říká, že zůstával doma. Vy si zapamatujete s prominutím jednu blbost. Vy jste 

bulvární lidi. 

V polovině 50. let se tedy uzavírá do svého domu kde? 

Z: Na Kampě. 

U: On se nesnášel s Werichem, tak se odstěhoval o pár- čísel dál. 

Ž: No a co je pak bulvární... 

Situace pokračuje později při rozboru Holanových veršů: 

Ž: A jak to může vědět, když nevylejzá z domu? 

U: Ježíš, zas nevylejzá z domu! To, že je zavřenej doma, neznamená, že je slepej a hluchej, 

že neví, co se děje! 

Tato situace svědčí o pozitivním vztahu učitele a žáků, kteří si dovolí ironické poznámky a 

narážky na jeho výklad. Učitel předstírá rozčilení, ale úsměvem a intonací a použitými 

expresivními výrazy vyznívá situace nekonfliktně. 

Ironie 

Ironii používali učitelé často záměrně za účelem vyprovokování žáků. Jindy ironické 

poznámky vyznívaly posměšně a mohly tak v žácích vyvolat pocit zahanbení či 

zesměšnění. 

Prostředkem signalizování ironie je intonace. 

Situace 1: Odpověď žáka na otázku, kde se nachází Žitná ulice, zní „někde v Česku". 

U: No to je teda odpověď, někde v Česku! Kde by to bylo? Na Marsu? 

Reakce na odpověď je pohrdavá. 

Situace 2: Ve třídě chybí asi polovina žáků z důvodu dne otevřených dveří na Vysoké 

škole ekonomické. Učitel zapisuje chybějící do třídní knihy. 

U: To je tady v té třídě tolik ekonomii? To se má naše hospodářství na co těšit. Takový 

příliv... 

Učitel nepřímo obviňuje nepřítomné žáky z toho, že situace využili, aniž by měli zájem o 

studium na dané škole. 
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Situace 3: Učitel reaguje na obligátní problém, že žáci nenosí na hodiny pomůcky. 

U: Mnohdy je zbytečné vás žádat, abyste si otevřeli čítanky. 

Tato poznámka působí negativně vzhledem к těm žákům, kteří pomůcky připraveny mají. 

Situace 4: Při hodině dějepisu v primě má žák referát, některé poznámky píše na tabuli. 

Jeho zápis zabere skoro celou tabuli, protože píše velká písmena. 

U: Prosím tě, kolik ty spotřebuješ sešitů? 

Když píše na dolní část tabule, klečí na zemi. Učitelka reaguje: 

U: A proč ty tady klečíš takhle и toho? Jako když se modlíš, abys to dobře napsal. 

Učitelka na ve výuce neobvyklou situaci reaguje použitím ironie a žertu, aby si žák 

uvědomil, že místem na tabuli má šetřit a že klečení vypadá komicky. 

Situace 5: Reakce na pasivitu žáků. 

U: Vy jste na těch horách umrzli, Karolína jediná ne. 

Pasivní žáci mají být tímto výrokem motivováni к aktivitě, pro aktivní spolužačku vyznívá 

jako pochvala. 

Situace 6: 

U: Teď slyšíte pojem Národní fronta Čechů a Slováků. Urban, prosím tě, co si pod ním 

představuješ? Ty třeba znáš pojem „studená fronta se přehnala přes naše území" 

Tato poznámka může působit negativně proto, že učitelka se obrací na konkrétního (navíc 

v jejích hodinách často vyvolávaného) žáka, který by mohl nabýt dojmu, že u něj počítá 

s nevědomostí, a také proto, že se na něj obrací příjmením v nominativu. 

• Sarkasmus 

Užití sarkasmu ve školní komunikaci se blíží manipulative strategii blokády. Jeho 

cílem bývá kritika, posměch, vyvolání provinilého pocitu u žáka. 

Sarkastické poznámky jsou negativní, jízlivé, výsměšné a útočnější než poznámky 

ironické. Na interpretaci poznámky jako sarkastické se významně podílela použitá 

intonace. 

Situace 1: Učitel se neúspěšně snaží přimět žáky к rozboru veršů. 
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U: Nechci se vás dotknout, ale nerozumíte-li Seifertovi, tak nemá smysl, abyste četli poezii. 

Vzhledem к tomu, že se jedná o hodinu s maturanty, může tato poznámka vyvolat strach 

z maturitní zkoušky (je to zřejmě i učitelovým záměrem) a pocit neschopnosti, ačkoli je 

zmírněna slovy „nechci se vás dotknout". 

Situace 2: Úkolem žáků v primě je nakreslit v rámci opakování obrázek к probrané látce. 

Do obrázku nemají nic vpisovat, přesto jeden žák nakreslené jevy popsal. 

U: Týmě ani nepřekvapuješ. Protože ty co nevíš, nepovíš. Tys to tam musel napsat. 

Ze strany učitelky se jedná o mírnou formu pokárání za nepozornost, upozorňuje na 

nepřesné pochopení zadání. Smích spolužáků může v žákovi vyvolat pocit ztrapnění. 

Situace 3: Reakce učitelky na vysoký počet nepřítomných žáků v hodině, v níž má 

probíhat zkoušení z témat к maturitě. 

U: Že by byl zase den otevřených dveří, že je vás tak málo? 

Výrok souvisí s absencemi v důsledku nedávno probíhajících dnů otevřených dveří na 

vysokých školách, učitelka dává najevo, že si je vědoma, že důvodem nepřítomnosti žáků 

je zkoušení. 

Situace 4: Učitelka kontroluje omluvné listy několika žákům, ostatní mají pracovat 

s učebnicí. Žáci se však v lavicích otáčejí a učebnice ani neotevřeli 

U: Asi tam teďka к tomu tématu diskutujete, protože je živo. 

Použitím sarkasmu je zmírněno nebezpečí konfliktu, pro žáky je varováním, aby přestali 

vyrušovat a věnovali se zadané práci. 

Situace 5: Odehrává se v hodině s třídní učitelkou, která kontroluje žákům omluvné listy. 

Následující poznámka byla adresována žákovi, který byl několikrát za sebou místo 

vyučování u lékaře. 

U: A už jsi fit, Rudo? Chodíš po lékařích... 

Žák se může cítit nepříjemně, protože před celou třídou se probírá téma, které by mělo být 

tabu, mohl mít skutečně zdravotní problémy. 

Situace 6: 

U: Předpokládám, že každý ví, co je křídlovka. 
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Ž: Ne... 

U: Je zvláštní, že tady dvacet, pětadvacet minut hovořím o Romanci pro křídlovku, aniž 

byste věděli, co to je. 

Sarkastická poznámka je na místě, žáci by si měli uvědomit, že na neznámý výraz se mají 

zeptat, ačkoli jim to může připadat trapné. 

Situace 7: 

U: Co je к smíchu? Co je na tomto jménu к smíchu, Karel Šiktanc? Chápu, že se 

nevěnujete nebo nesledujete poezii, takže vám to jméno nic neříká. Nicméně bych vám 

doporučoval, abyste si ho pamatovali к maturitě. 

Připomínka maturity zpravidla vyvolá v žácích obavy. Učitel nekritizuje, že se žáci 

v hodině smějí, ale že mají mezery ve znalostech maturitních témat. 

Situace 8: Učitel se snaží, aby se žáci aktivně podíleli na konstruování zápisu nové látky. 

Žáci však zůstávají pasivní. 

U: Já věřím, že znáte jména jako Jaroslav Hutka, Jaromír Nohavica, Vladimír Merta, Petr 

Skoumal a asi nejvýznamnější, Karel Kryl. Co víte sami o Karlu Krylovi? Pokud nic, tak 

jste teda absolutní kulturní ignoranti. 

Učitel považuje pasivitu žáků za lenost vyjádřit se к probírané látce. V případě, že by žáci 

jména opravdu slyšeli poprvé, by se mohli cítit zahanbeně. 

Situace 9: Hodina dějepisu, při níž se chce učitelka zaměřit na opakování starší látky 

s maturujícími z tohoto předmětu. 

U: Takže, já si naposledy udělám ten přehled o maturantech, (čte jména) Urban? 

Ž: Já souhlasím. 

U: Souhlasí, jestli se к té maturitě dostane, tak ano. 

Pro žáka může být taková poznámka ponižující, pokud by učitelka skutečně pochybovala o 

jeho schopnosti dopracovat se к maturitě. 

Situace 10: Reakce učitelky na to, že žáci při opakování nespolupracují. 

U: Více mluvíte vy, ne já. Ne, že já si и maturity odpovídám na otázky. 

Na základě tohoto konstatování si žáci mají uvědomit, že u maturity je nezbytná schopnost 

samostatného projevu. Představa učitelky, která u maturity sama odpovídá na vlastní 
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dotazy je komická, žáci vědí, že mají spolupracovat. Nepříjemný pocit vyvolává hrozba 

blížící se maturitou. 

Situace 11: 

U: Tak se podíváme, máme-li zapsáno. To nám to trvalo. 

Poznámka působí jízlivě, protože je adresována studentům maturitního ročníku, ale 

intonačně odpovídá komunikaci s žáky na prvním stupni základní školy. 

Situace 12: Učitelka upozorňuje na aktuální informace, které se týkají předmětu a které by 

žákům měly být známy. Ukáže se, že žáci nemají ponětí, kde by tyto informace našli. 

U: Jiroušek, kdepak je ta dějepisná nástěnka? Už jsi ve druháku, už sis toho mohl 

všimnout. 

Na žáka může nepříznivě působit fakt, že poznámka se týká všech, aleje adresována pouze 

jemu, nepříjemné je navíc oslovení příjmením v nominativu. 

Situace 13: 

U: Chtěl by к tomu někdo něco říct, co bude mít hlavu a patu a nebude to zas jenom 

výkřik? 

Učitelka již předem snižuje kvalitu žákovských odpovědí. Pocit méněcennosti může 

způsobit, že neodpoví ani ti, kteří by jinak odpovědět chtěli. 

Situace 14: 

U: Jméno Viktor Dyk jste si asi všichni napsali dobře, (píše na tabuli) 

Ž: Cože? 

U: Prosím vás měl to někdo jinak? To snad patří ke všeobecnému vzdělání. 

Užití takové poznámky může vést к tomu, že žáci budou mít příště strach se zeptat, aby se 

před učitelem nebo spolužáky neztrapnili. 

Humor má ve vyučování své místo, nesmí se však jednat o humor škodolibý, o 

výsměch žákům. Ironie nesmí žáka poškodit, musí být jemná; učitel by si měl umět dělat 

legraci i sám ze sebe. Neškodný humor je doprovázen smíchem, ne výsměchem. Necitlivé 

poznámky učitelů vyvolávají u žáků negativní odezvu - žáci se smějí z rozpaků, ze 

strachu, chtějí se učiteli zavděčit; jindy reagují mlčením či trapným usmíváním (Čechová 

2003). 
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3. 3. 3 OSLOVENÍ 

Oslovování v průběhu vyučování je prostředkem navázání kontaktu s konkrétním 

jedincem nebo skupinou. Oslovení je dalším nástrojem manipulace. Jeho použitím učitel 

žáka aktivuje i usměrňuje. 

К oslovení se používají podstatná jména a zájmena, učitelé oslovují žáky nejčastěji 

křestním jménem nebo příjmením (někdy i oběma částmi), a to ve vokativu i nominativu. 

Oslovení ve vyučování je doprovázeno tykáním nebo vykáním. 

Výběr oslovení je dán vzájemným vztahem učitele a žáků, věkem a pohlavím žáků, 

zvyklostmi zavedenými na škole a především konkrétní komunikační situací. Oslovení je 

žáky citlivě vnímáno, má vliv na jejich školní práci i na vztah к učiteli. 

Ve zkoumaném vzorku jsem se setkala s těmito typy oslovování žáků (jednalo se o 

věkovou kategorii 11-19 let): 

nejfrekventovanější bylo oslovení jediného žáka křestním jménem ve vokativu, 

doprovázené tykáním 

pozice na začátku výpovědi: 

Katko, další úkoly se dotýkaly čeho? 

Tomáši, byls tady? 

Rudo, víš to? 

Simono, máš první slovo. 

Eliško, к tabuli! 

pozice uvnitř výpovědi: 

Jsi tady ale, Míšo, zapsaná. 

Další otázka, Lukáši, pokračuj. 

A je potřeba, Martino, abys ukázala to svoje zanícení v něčem vyniknout. 

Jak se řešila, Eliško, maďarská otázka? 

pozice na konci výpovědi: 

Jaké dílo, Báro? 

Takže, jak jsi to pochopila, Petro? To nás bude zajímat. 

V jakém tématu jsme v pátek pokračovali, Dane? 
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Tykáním a křestním jménem je signalizována důvěrnost, sympatie (může ale také 

demonstrovat učitelovu nadřazenost). 

oslovení jediného žáka křestním jménem ve vokativu, doprovázené vykáním 

Kubo, prosím Vás, necvakejte. 

Kláro, pojďte, já Vás vyzkouším. 

Vykání žákům je výrazem zdvořilosti. 

oslovení jediného žáka křestním jménem v nominativu, doprovázené tykáním 

Petr, co ty na to, náš dějepisář? 

oslovení jediného žáka příjmením v nominativu, doprovázené tykáním 

pozice na začátku výpovědi: 

Borecký, můžeš pokračovat. 

Charvát, jak ty bys hodnotil s odstupem politiku té studené války? 

pozice uvnitř výpovědi: 

Kdo se podílel také, Froněk, na té správě? 

Tak co o tom řekneme, Novák, ekonomické úkoly? 

pozice na konci výpovědi: 

A víš co máš? Plus! Šikovně, Pulec. 

Užití nominativu, které je podle odborné literatury pro školní prostředí nevhodné, se 

v hojné míře objevovalo dokonce v hodinách některých zkušených učitelů a působilo 

odměřeně. 

méně časté bylo oslovení jediného žáka křestním jménem i příjmením, působilo 

nekompromisně, důrazně 

Jirka Nemeškal! Pojď, můžeš si vytáhnout jednu otázku. 

Marku Rode? Nějaké pragensie. 

nepřímé oslovení jediného žáka křestním jménem nebo příjmením, při němž 

učitel použije třetí osobu čísla jednotného (žákovi je i takto signalizována výzva к reakci) 

Tak Zuzana to zkusí. 

A tu písničku si teďka, pokud Míša nezapomněla, poslechneme. 

Třeba Reif by mohl pokračovat, i když nematuruje. 
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Stehlík by pojmenoval, jak se označoval ten typ státu. 

Hanka řekne, co napsala. 

Nejprve nám Martina řekne, co je to morfologie. 

• použití jiného oslovení pro jediného žáka, působilo často neutrálně, ale také 

ironicky nebo posměšně 

A referent už jde se mnou a už přemýšlí, proč se tomu období říká homérské. (nepřímé 

oslovení) 

Broučku můj drahý, tak zalistujte ve svých poznámkách, ty by přece neměl být problém. 

Pane kolego! Já nebudu už opakovat, že nemáte vyrušovat, ano? 

Ježišmarja, tu svačinu si vybalte před tou hodinou příště, šusti Iko. 

Výborně, pane Opletale, morfémy. To bych po Vás ani nechtěl, Vy už jste vyšší kategorie. 

• použití jiného oslovení pro skupinu, může být neutrální, může působit přátelsky 

a povzbudivě, může však rovněž signalizovat ironii a konflikt 

Hele! Děvčata! Už zase vás musím poprosit. 

Představte si, děvčata, že moje spolužačka na fakultě se do Ivana Wernische zamilovala. 

Otočíme sešit zezadu, kluci! 

Tak kluci, ještě mrkněte, jestli chybí ti, co jsou zapsaní. 

Pánové, vy jste urputně studovali mapu, čili odpovídejte na moje otázky. 

A fakt, holky, v pondělí, jak vejdu, vy na mě křičte už od dveří, že máte referát. 

Služba, pojďte sem kdyžtak, ať nemusím hulákat. 

Uvedu vám nějaké zástupce, kteří se v tom Rudém moři nachází, biologové si napíšou. 

(nepřímé oslovení) 

Takže, miláčkové, takhle by to nešlo. 

Kde jsme se mohli, maturanti, už s něčím podobným setkat? 

Mně tady vadí, jak neustále rušíte, přátelé. 

Takže prosím vás, teď se, třído, rozdělíme napůl. 

Časté bylo užívání zájmenných tvarů ty, vy. Oslovení jménem nebylo nezbytné 

díky komunikaci neverbální (gesta, oční kontakt). Např. Prosím vás, vypadněte vy dva na 

chodbu se bavit.; Vy budete pravidelně aktivováni tak, že vy budete muset sledovat tu 

nástěnku.; A ty mi teď povíš, kdy začala stoletá válka. 
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Učitelé používali v rámci jedné třídy vždy buď vykání nebo tykání. Některé žáky 

však oslovovali křestním jménem, jiné příjmením, což pokládám za zcela nevhodné -

oslovováni křestním jménem je jednoznačně interpretováno jako projev přátelštějšího 

vztahu, oslovování příjmením jako chladný odstup. Oslovení křestním jménem a současně 

příjmením považuji za vhodné jen tehdy, pokud je ve třídě více shodných křestních jmen. 

Nepřípustný je podle mého názoru v oslovení nominativ. Pokud učitel zvolí z jakýchkoli 

důvodů oslovování žáků křestními jmény nebo příjmeními, měl by zachovat stejný způsob 

oslovování pro všechny žáky ve třídě. Analyzovala jsem také hodiny, kde učitel neoslovil 

žádného žáka ani skupinu žáků. 

1 u oslovení je důležitá intonace, která často signalizuje konflikt, ironii. 

3. 3. 4 OTÁZKY, VÝZVY, REAKCE NA ODPOVĚDI 

Dotazování je jednou z hlavních činností učitele ve výuce. 

Vyučovací hodiny, kterých jsem se účastnila, byly založeny převážně na výkladu. 

Aby učitelé nevedli monolog, motivují žáky ke spolupráci výzvami a otázkami. Vedle 

podněcování aktivity žáků vedou otázky к prověření znalostí, к ověření porozumění 

výkladu, к organizaci činností. 

Bylo možné vypozorovat určité rozdíly ve vedení dialogu učiteli začínajícími a 

zkušenými, tedy obratnějšími v motivování žáků a jejich stimulaci к vyšším výkonům. 

Roli hrál také věk žáků, u mladších se uplatňovaly heslovité pokyny a jednoduše a 

srozumitelně formulované otázky. Ve vyšších ročnících gymnázia dostávali žáci více 

problémových dotazů, často následovalo řetězení několika otázek ke stejnému tématu za 

sebou. 

Učitelé využívají všechny typy otázek, které formulují kladně i záporně; u otázek 

doplňovacích se hojně vyskytuje pro školní prostředí typické koncové postavení tázacího 

výrazu. 

Otázky bývají kladeny rychle za sebou, aby vyučovací hodina měla spád, jsou 

formulovány adresně i neadresně. 

Typy otázek jsem rozdělila do následujících skupin: 

51 



• prověřovací - tj. otázky s funkcí vzdělávací, ve vyučování jsou 

nejfrekventovanější, používají se v rámci zkoušení, opakování, týkají se obsahu učiva 

Takže končí válka a co se děje v Československu? 

Tvořil v době protektorátu? Odpověď je? 

Co vám říká František Hru bin a rok 1945? 

O jakou vládu se jednalo? Předsedou této vlády byl? 

Ptám se, Michale, svatá říše římská? Co mi povíš? 

Ten Marshallův plán tedy přijali nebo nepřijali? 

Ale pozor, Beneš byl taky zcela jasně přesvědčen o čem? 

• podněcovací - tj. otázky, které mají přimět к zamyšlení a formulování 

myšlenek 

Co se tady propojuje v těch verších, které symboly? 

Tak vnitřní politika, co vás napadlo? 

Nepřipomíná vám tohle něco z literatury? Z české dokonce? Z barokní doby? 

Co si myslíte, co ještě nasává ta houba kromě té vody? 

Kdo bude první? 

Kdo zareaguje? 

Souhlasíte se mnou, že ty vaše řešení byly spíš spravedlivý než efektivní? 

• s funkcí výchovnou - často otázky řečnické a podivové 

Co je к smíchu? 

Mužem začít? 

Kdo se tam baví? 

Co to vyvádíš, prosím tě? 

Co se chechtáš и toho? 

Jak to, že jdeš až po mně? A dveře? My čekáme hosty? 

Pánové, píšete si? 

Ztište se, ano? 

Copak to není srozumitelné? 

• skutečné - týkají se nejčastěji organizace, učitel se chce dozvědět pro něj 

neznámou informaci 
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Zmiňovali jsme to minule? Ne? 

Prozraďte, kdo to má správně tu mapku? Která strana, která mapa? 

Odpověděla jsem na tu Vaši otázku? 

Bavil vás tento způsob opakování? 

Chce být někdo zkoušen? 

Takže chybí? 

Vidíte to všichni? 

Je vám to srozumitelný? 

Kdo ještě nepsal písemku? 

Křesťanství jste s kolegyní v dějinách náboženství udělali? Aspoň trošku? 

Hotovo? 

Potřebuju v příštím tejdnu napsat opáčko, kdy by se vám hodilo? 

Ptám se. Není srozumitelná moje otázka? Položím ji ještě jednou. 

opakované otázky - tj. zopakování žákova dotazu, slouží učiteli к získání času 

na promyšlení odpovědi 

Ž: Nějaký příklad, prosím. 

U: Nějaký příklad? 

Ž: Proč život ve městě zvyšuje sebevražednost? 

U: Proč? Ano proč? 

Můžu to zopakovat, (na otázku žáka „Můžete to zopakovat?") 

Učitelé zpravidla dávají žákům dostatek prostoru, aby mohli na otázku reagovat. 

Někdy si učitelé odpovídají sami, zejména z důvodu časového tlaku, nebo když se 

odpovědi žáků odchylují od tématu. Nejčastěji učitelé komunikují se žáky rychle 

reagujícími, ke spolupráci si více vybírají jedince aktivní, pasivním věnují méně 

pozornosti. 

V dialogu s žákem se učitelé soustředí nejčastěji na sledování obsahové správnosti 

odpovědi, někdy i na stránku jazykovou. 

reakce na správnou odpověď - nejčastěji použitím jednoslovných výrazů ano, 

dobře, výborně, fajn, přesně, skvěle, souhlasím apod. spojeným mnohdy s pochvalou. 
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Pochvala je ve vyučování nezbytná, stejně jako úsměv, projev sympatie. Někteří učitelé 

však nereagují na správnou odpověď vůbec. Dále se objevují následující reakce: 

Pěkně si to pamatujete. 

Je to tak. 

Dobře, děkuju. 

No samozřejmě, to já čekám právě, že řekneš. 

Dobře, sedni si, je vidět, že ses učila. 

Výborně, takže to jste к tomu správně dospěli. 

Tak to bylo také naprosto v pořádku, takhle se mi to líbí. 

No já myslím, žes to říkal moc pěkně. 

К vyjádření souhlasu se hojně používá i „učitelské echo": 

Jistě, zlomový rok 1943. 

Přesně tak, děkuji, je to Kalvín. 

Parlament, ano. 

reakce na odpovědi neúplné, nedostačující nebo správné jen zčásti (v závorkách 

uvádím, kde se učitel snaží nenarušit pozitivní tvář žáka a kde pozitivní tvář narušuje; 

pojednání o tvářích je součástí kapitoly 3 . 3 . 7 Zdvořilost a problematika tváře): 

Možná jsi nepochopila moji otázku nebo jsem ji špatně položila, to se může stát. 

(připuštěním vlastního omylu se učitel snaží pozitivní tvář žáka nenarušit) 

Co dál? (nespokojenost učitele s odpovědí narušuje pozitivní tvář žáka) 

Myslíte? (zpochybnění žákovy odpovědi nebo názoru je narušením jeho pozitivní tváře) 

Ano, ale kde to bylo konkrétně? (učitel se úvodní kladnou reakcí snaží pozitivní tvář žáka 

nenarušit) 

Buďte konkrétnější, (nespokojenost učitele s odpovědí narušuje pozitivní tvář žáka) 

Nahlas, (kritika žákova projevu narušuje jeho pozitivní tvář) 

Ano, a ten druhý autor? (učitel se snaží pozitivní tvář žáka nenarušit) 

A ještě nějaký výrobní faktor, ještě něco potřebujete, (učitel se snaží pozitivní tvář žáka 

nenarušit) 

Vakuoly, třeba, jaké typy vakuol? (souhlasnou reakcí se učitel snaží nenarušit pozitivní 

tvář žáka) 

Říká se býk, neříká se bejk. (kritikou narušuje učitel žákovu pozitivní tvář) 

Asi si moc nerozumíme, co po vás chci. (učitel připouští nesrozumitelnost svého 

požadavku, snaží se nenarušit pozitivní tváře žáků) 
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reakce na chybné odpovědi, kromě jednoslovného ne, nesouhlasím např.: 

No tak to ne! 

Ale moment, moment, moment! 

No tak to je tvůj názor, ten si můžeš nechat. 

Podle Lukáše je to prázdný verš. No, já si myslím, že po dobu, co ten text Holan upravoval, 

tam žádný prázdný verš nenechal. 

Podle mě to tak není a hotovo. Dál, další část. 

No ale to mi neodpovídáte na otázku. 

Á, nechala jsi se splést. 

Oprav své tvrzení. 

Cože? (s intonací signalizující překvapení) 

Počasí je Váš výrobní faktor? 

Všemi zde uvedenými reakcemi učitel narušuje pozitivní tvář žáka. Jednotlivé reakce se 

pouze liší mírou vyjádření kritiky, nesouhlasu či opovržení. 

Jako výzvy jsem označila veškeré pokyny к práci, příkazy a zákazy, rady a prosby, 

které v podstatě ohrožují žákovu negativní tvář, např.: 

Napište si. 

A teď si napište do sešitu, že v díle básník řeší dvě podoby lásky a smrti. 

Takže podívejte se do svých zápisků, než já vybavím třídnici, abychom měli návaznost. 

Tak, teď vám přečtu ukázku, poslouchejte. 

Za prvé, píšeme! 

No tak mi řekni, které ty anglické državy na území dnešní Francie to byly. 

Tak dělejte, honem, 5 minut. 

Možná si udělejte i vy jednoduchý nákres, z toho nákresu se vám potom bude lépe učit. 

Vajglová, omluvný list. 

Podepište se a končíme. 

Kdo bude první, zvedne ruku. 

Prosím tě, mluv zřetelně а к publiku. 

Stručně, neříkej „protože ", učíš se zápis. 

Uveďte mi příklady tělních soustav. 

Nekoukej, dopisuj! 
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Jak otázky, tak výzvy mají manipulativní charakter. Ve většině případů se jedná o 

tzv. hru na dotazování. Učitel odpověď zná, ale vyžaduje ji od žáka, což je problematické 

pro žáky při zahájení školní docházky, kteří nemohou pochopit, proč se vyučující ptá na 

to, co již ví. Otázkami, reakcemi na žákovské odpovědi a výzvami učitel reguluje činnost 

žáka к dosažení výchovně vzdělávacích cílu. Použité strategie nebývají nečestné a není 

jejich smyslem vzbuzovat v žákovi nepříjemné pocity. 

Učitel musí na odpovědi žáků reagovat, dát najevo souhlas či nesouhlas. Může však 

vždy zvolit formu, která bude více, a nebo méně narušovat pozitivní tvář žáků (více 

v kapitole 3. 3. 7). 

3. 3. 5 MLČENÍ 

Ve výukovém dialogu zaujímá mlčení okrajovou, ale významnou pozici. Běžnou 

vyučovací hodinu vede komunikačně aktivní učitel, určuje kdo se jak bude na komunikaci 

podílet, aktivita žáků závisí do značné míry na jeho pokynech. 

Mlčení ve výuce je příznačné pro žáka. Signalizuje jím nejčastěji nevědomost, 

jindy neporozumění, nervozitu, neochotu odpovídat. Mlčení jako formu komunikace může 

zvolit i učitel ve všech těchto situacích, bylo by však v rozporu s jeho rolí ve výchovně 

vzdělávacím procesu. Mlčení učitele bývá autoritativní, rozpaky dokáže před žáky skrýt. 

Žákovo mlčení působí často jako vzdor. 

Mlčení může být pro obě strany prostředkem к získání času na zformulování 

odpovědi, mlčí se rovněž při naslouchání. Učitel a žák nehovoří najednou, „skákání do 

řeči" je ve výuce nepřípustné. 

Taktiku mlčení používají učitelé v těchto situacích: 

• samostatný projev žáka (referát, ústní zkoušení) 

Při samostatném ústním projevu žáka učitelé reagují souhlasnými výrazy ano, 

správně, dobře apod. či použitím „učitelského echa" nebo mlčením doprovázeným 

neverbálními prostředky (např. souhlasným pokyvováním hlavou). Při částečném 

nesouhlasu požadují upřesnění výpovědi, nesouhlas projevují nejčastěji mlčením, případně 

odmítavým ne, tak to v žádném případě či požadavkem na opravení tvrzení (oprav se, 
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vysvětli to lépe). Na učitelovo mlčení žáci reagují rozpačitě, nejistými pohledy vysílanými 

směrem к učiteli i spolužákům, někdy i dotazy typu „Říkám to správně? " 

Učitelovo mlčení je v těchto případech často doprovázeno komunikací neverbální, 

zejména pohledy (délka pohledu signalizuje učitelovo očekávání korekce tvrzení, mrknutí 

povzbuzení к pokračování), dále pozdvihnutím obočí při nesouhlasné reakci, souhlasným 

kývnutím či odmítavým kroucením hlavou nebo gesty (pootočením těla směrem к žákovi, 

odmítavým pohybem ruky apod.) 

• konflikt 

Mlčením signalizují učitelé nespokojenost s rušivým nebo drzým chováním žáků, a 

to nejčastěji tak, že učitel přeruší výklad a vyčká, až se třída utiší. Jindy mlčení následuje 

za opakovanými a neefektivními pokyny, aby žáci přestali vyrušovat. 

Mlčení se uplatňuje též po výměně názorů učitele a žáků, učitel mlčením (a 

nereagováním na projevy žáka) ukončuje pro něj nepříjemné či pozornost odvádějící a 

výuku narušující téma. 

I v těchto případech bývá mlčení doprovázeno mimikou a gesty (intenzitou 

pohledu, typickým položením ukazováku na ústa, pohybem ruky či obou rukou), někdy jen 

odkašláním, hvízdnutím, tlesknutím, ťukáním propisovačky do stolu. 

O mlčení jako nástroji manipulace ve zkoumaném vzorku školní komunikace lze 

souhrnně říci, že je prostředkem manipulativních strategií sabotáže a blokády, důsledkem 

těchto postupů je vyvolání pocitu nejistoty či dokonce strachu v žácích. Často je užito 

mimovolně, bývá doprovázeno neverbálními prostředky, specifickými pro konkrétního 

učitele. 
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3. 3. 6 ASERTIVITA 

Ze tří možných typů jednání člověka v interakci s druhými, pasivního, agresivního a 

asertivního, je právě asertivní chování pro učitele nejvhodnější vzhledem к jeho 

autoritativní pozici ve vztahu к žákům. Učitel tuto pozici musí stále více obhajovat 

vzhledem к uvolňující se výchově v rodinném prostředí. Žáci zásady asertivity ovládají 

často lépe než jejich učitelé, ve školní komunikaci uplatňují právo prosazovat své chování, 

vyjadřovat se otevřeně, diskutovat apod. Problémy s asertivitou mají často začínající 

učitelé, kteří mohou trpět pocitem, že jejich chování vůči žákům je příliš pasivní (dělají 

ústupky) nebo naopak manipulativní. Učitel si musí být vědom několika asertivních zásad: 

má právo dělat chyby, může říct „nevím", může změnit názor, aniž by se přitom musel 

před žáky ospravedlňovat omluvami ani výmluvami (učitelé však dodržují zásady slušného 

chování a za své omyly se zpravidla dokáží omluvit). 

Cílem asertivního chování je přiměřené prosazení vlastních zájmů na základě 

přijatelného kompromisu; vystupování má být klidné a vstřícné, je založeno na 

vzájemném respektu (Šamalová 2005). 

Ve školní komunikaci učitele s žákem řadím asertivní chování к manipulativním 

strategiím: učitel většinou pozitivně (eventuálně i negativně) záměrně ovlivňuje žáky, tzn. 

pokládám každou výchovu za manipulační proces. 

Učitelé volí asertivní jednání při prosazování své autority, ale také při obraně před 

manipulací ze strany žáků. 

Ve zkoumaných hodinách, které byly založeny na výkladu, nedocházelo situacím, v 

nichž bylo užito asertivních nebo manipulativních postupů. Ty se uplatňovaly při 

projednávání záležitostí, které se bezprostředně nevztahovaly к obsahu učiva. Byly užity 

nejčastěji následující taktiky: 

Bludný kruh 

Jedná se o taktiku, při níž je stanovisko zdůvodněno stanoviskem obsahově 

totožným, důvodem je nedostatek argumentů. 

Popis situace: Učitel připomíná žákům text „Anděl" od Karla Kryla, který by jim měl být 

znám. Žáci navrhují, že jej příští hodinu přinesou na kompaktním disku. 

Ž: Nebo nám to můžete zazpívat. 

U: No to určitě, nebudu zpívat. 

58 



Z. Jak to? Dyť zpíváte furt. 

U: Nedostanete ze mě ani tón. 

Ž: Proč ne? Pane profesore, Vy se nestydíte... 

U: Tak pokud to někdo chce zazpívat nebo zanotovat, tak může, ze mě to nedostanete. 

Tato situace je důkazem, že mezi učitelem a jeho žáky je přátelský vztah. Nicméně takový 

rozhovor narušuje hodinu a zdržuje výklad, proto se jej učitel snaží ukončit. 

Umění říkat NE 

Tato taktika může být neobjektivní, vyznačuje se vyhýbavostí při uvádění 

argumentů pro a proti. 

Popis situace: Žáci chtějí jít za pěkného počasí místo vyučování ven, přemlouvají učitele, 

že by se mohli učit mimo školní budovu. 

Ž: Pane profesore, nemfižeme sejít učit ven? 

V: Ne. 

Z. A proč ne? 

U: Nemůžeme. 

Z: Ale na angličtinu s paní profesorkou chodíme... 

U: Řekl jsem, že ne, tak ne. 

Z. No ale proč ne... ? 

U: Ne. Vezměte si sešity... 

Učitel odmítá diskusi na toto téma, neodůvodní ale své stanovisko. Žák si je vědom, že 

hrozí nebezpečí konfliktu. 

Učitel některé asertivní taktiky používá, je-li nucen bránit se manipulaci ze strany žáků 

a nenechat se vyvést z rovnováhy. Uplatňuje se např. Ústup pomocí nové definice, při 

němž učitel znova formuluje své stanovisko (např. „Měl jsem na mysli... "); dále 

Emocionální apel na pocit solidarity, kdy se snaží poukázat na společný zájem svůj a 

žáků („My přece chceme dneska dodělat toho Šrámka, ať to máme к maturitě 

připravené."); častá je Taktika tabuizování, kdy učitel odmítá diskutovat o určitých 

bodech, které se týkají např. jeho soukromí. Učitel v těchto případech prosazuje své 

stanovisko nebo záměr, záleží vždy na konkrétních jedincích (jejich psychických 

vlastnostech, vztahu к učiteli), do jaké míry budou toto chování považovat za asertivní či 

manipulativní. 
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Ukázka učitelova asertivního chování při obraně proti manipulaci ze strany žáka: 

Jedná se o rozbor veršů z Holanovy Noci s Hamletem („že si z něho někdo vystřelil při 

mezzo rilievo lůny") 

Ž: Co to je mezzo rilievo? 

U: Nevím, co to je. 

Ž: A to nás to chcete učit, když to nevíte? 

U: Kdyby mě to zajímalo, tak si to vyhledám, ale není to důležité. 

Ž: A jak to můžete vědět, že to není důležitý? 

U: Protože to je přívlastek к tý lůně. A už toho nech. . 

Diskusi zpravidla nepřipouští učitelé s delší pedagogickou praxí a učitelé, kteří si 

od žáků udržují odstup. Začínající učitelé musí často asertivně setrvávat na svém 

stanovisku (žáci se například snaží přemluvit učitele к odložení plánovaného testu, 

zkoušení, odvést pozornost od výkladu apod.) 

3. 3. 7 ZDVOŘILOST A PROBLEMATIKA TVÁŘE 

Učitel a žáci se v rámci výchovně vzdělávacího působení stýkají pravidelně а к tomu, 

aby jejich interakce byla efektivní, je třeba, aby probíhala nekonfliktně. Základním 

prostředkem vyvarování se konfliktu a s ním související manipulace je zdvořilost. Mají-li 

komunikanti zájem na kooperativním průběhu komunikace, pak je třeba, aby každý 

komunikant bral ohledy na ostatní účastníky interakce. К tomu slouží zdvořilostní 

strategie, konvencializované v daném etniku. 

К dodržování základních pravidel zdvořilosti českého etnika by měl být každý 

jedinec veden v rodině, vychovává к nim však také škola. 

Pravidla pro zachování maximálně pozitivních vztahů mezi lidmi byla zformulována G. 

Leechem. Jsou-li v konfliktu s pravidly kooperace P. Grice, pak se často upřednostňuje 

dodržování zdvořilostních maxim (Machová - Švehlová 2001). 

Zdvořilostní maximy jsou ve školní komunikaci dodržovány jen do jisté míry: 

1. maxima taktu, šlechetnosti a velkorysosti - smyslem dialogu je, aby adresát 

měl maximální prospěch z komunikace, nároky vůči komunikačním partnerům jsou 

minimální 
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Problém ve školním prostředí spočívá v tom, že učitel nemůže být příliš velkorysý 

к chybám, jichž se dopustí žáci, nicméně může zvolit různé způsoby, jak reagovat. Na 

druhé straně má i učitel připustit, že udělal chybu. 

U: Rozumíte dobře této problematice? Pokusím se to ještě upřesnit v rámci shrnutí. 

U: Myslíš to dobře, ale pokus se svou odpověď upřesnit. 

2. maxima ocenění a uznání - mají být zdůrazňovány přednosti komunikačního 

partnera a přecházeny jeho nedostatky, vlastní přednosti mají být minimalizovány 

Někteří učitelé přesto žáky zesměšňují a urážejí, ve vyšších ročnících již necítí potřebu 

žáky chválit. 

U: Svůj referát jsi zpracovala skvěle a ty obrázky, co jsi к tomu přinesla se к tématu 

výborně hodily. 

(naproti tomu zesměšňování učitelem: A to je jako celý tvůj referát? No tak já nevím, snad 

to к něčemu bylo.) 

3. maxima skromnosti - v dialogu se nemá neúměrně prosazovat žádný 

z partnerů, je třeba omezit pozitivní sebehodnocení na minimum 

Učitel i žák mají v komunikaci prosazovat zdravé sebevědomí. Někteří učitelé využívají 

svého postavení к vlastní prezentaci, dávají žákům najevo svou nadřazenost. Tuto maximu 

porušují také žáci, kteří bývají vůči učitelům kritičtí a arogantní. (Zaznamenala jsem 

reakce na učitelovu nepřesnost nebo nevědomost: Tak vidíte. To nás to chcete učit. Vy 

nevíte? A nám za to dáváte pětky.) 

nadřazenost učitele: 

U: Když ti to řeknu já, tak to prostě uděláš, není o čem diskutovat. 

U: Jestli sis nevšimla, hovoří učitel. Ty mlč! 

4. maxima shody, vzájemné sympatie a účasti - v komunikaci má být dán 

najevo souhlas, nesouhlas a neshody mají být omezeny na minimum 

Ve školní komunikaci učitel nemůže souhlasit s chybnými a nepřesnými tvrzeními žáků, 

v rámci zachování pravidel zdvořilosti je užíváno souhlasu s výhradami. 

U: Ano, máš pravdu, jen si oprav nepřesnost v tom dělení politických stran. 
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U: V podstatě je to správně, ale je třeba zdůraznit, že ta situace vtom roce byla 

problematická. 

5. maxima fatická - mezi komunikanty má docházet к neustálému verbálnímu 

kontaktu, ke „komunikaci pro komunikaci" 

Dodržování této maximy se pro školu nehodí. 

Zdvořilost nemá vždy pozitivní vliv na průběh komunikace, často jí bývá využíváno 

jako prostředku manipulace. 

J. Hoffmannová upozorňuje na případy zdvořilosti neupřímné s negativním působením, 

která je typická pro školní komunikaci. Jedná se o zdvořilost ironickou, která je 

signalizována zejména intonačně („Pane kolego, byl byste tak laskav a přestal mi dělat 

ozvěnu? " „ Omlouvám se, že vám kazím zábavu dámy, ale mohly byste chvíli poslouchat 

můj výklad? „Nerada ruším, i když jistě s Janou diskutujete к tématu. ") Dále zdvořilost 

servilní s podlézavým chováním žáků (,,.Jé, paní učitelko, Vy máte novou sukni, ta je 

pěkná. " „Pane profesore, doporučíte mi ještě nějakou sbírku od Koláře? Když nám čtete 

ukázky, tak mě to vždycky nějak zaujme. ") nebo rodičů vůči učiteli, ale stále častěji učitele 

vůči rodičům a někdy i žákům (na soukromých školách). Učitelé s dlouholetou praxí 

mohou v důsledku rutiny praktikovat zdvořilost fiktivní, s neupřímným zájmem o své 

žáky. Výjimkou není ani zdvořilost negativní, která se projevuje chladným chováním, 

používají ji učitelé, pokud si chtějí udržet od žáků odstup (Hoffmannová 1994-95). 

Se zdvořilostí souvisí pojem tváře, který je nahrazován v odborné literatuře 

synonymem image. Každý účastník komunikace usiluje o to, zachovat si v komunikaci 

tvář. Podle P. Brownové a S. C. Levinsona má každý člověk dvě tváře, jež jsou ve 

vzájemném konfliktu: tvář pozitivní, která se vyznačuje touhou po pozitivních vztazích 

s ostatními, a tvář negativní vyznačující se touhou po svobodě. Smyslem každé tváře je 

působit na ostatní určitým dojmem (Chejnová 2005c). 

Z tohoto rozdělení tváře vyplývají dva typy zdvořilostních strategií. Jedná se o 

zdvořilost pozitivní a negativní. Pozitivní zdvořilost je reprezentována důvěrou, kooperací 

a přátelským vztahem, nejčastěji v rodině, mezi přáteli nebo kolegy. К negativní 

zdvořilosti dochází mezi neznámými lidmi a mezi lidmi s různým společenským 

postavením. Je reprezentována signalizováním respektu, užíváním titulů a vykáním 

(Chejnová 2005c). 
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Ve školní interakci fíguaijí oba typy zdvořilosti. 

Učitel ohrožuje pozitivní tvář žáka zejména odstupem a uplatňováním pravomocí, 

které vyplývají z jeho postavení ve vyučovacím procesu. Je např. povinen hodnotit práci 

žáků, což je v podstatě kritika, kterou ohrožuje pozitivní tvář žáků. Porušuje i negativní 

tvář žáka, protože vyučování je proces řízený, žák musí vyhovět pokynům učitele a 

respektovat jeho autoritu. Učitel je povinen od žáků neustále vyžadovat plnění řady úkolů, 

čímž rovněž ohrožuje jejich negativní tvář. Tvář partnera je vždy ohrožována jakoukoliv 

manipulací. 

V českém školství je vztah učitele a žáka asymetrický, je založen na vzájemném 

respektu a ohleduplnosti, vstřícnosti a ochotě к porozumění. Jak jsem uvedla v kapitole o 

oslovení (3. 3. 3), zdvořilost ve školní komunikaci je signalizována i tykáním nebo 

vykáním a oslovením žáka. Oslovení učitele je dáno společenskými konvencemi, na 

základní škole je od roku 1989 zavedeno oslovení paní učitelko /pane učiteli, na střední 

škole paní profesorko / pane profesore. 

Prostředky pro vyjádření zdvořilosti jsou verbální i neverbální. Zdvořile působí užití 

kondicionálu sloves, slovesa modální, výrazy „prosím" a „děkuji" i omluvné „promiňte", 

„nezlobte se" apod., místo imperativu se užívá otázek (často v kondicionálu a s negací). 

К pozitivnímu vztahu zdvořilosti přispívá úsměv, souhlasné přikývnutí, negativně je 

naopak interpretováno kroucení hlavou, krčení rameny, ironické úsměšky a různé 

pošklebování. 

V komunikaci učitelů s žáky se užívá těchto zdvořilostních prostředků: 

• výrazy „prosím, děkuji, promiňte" 

„prosím" - objevuje se zejména na začátku výpovědi, aby byla získána pozornost žáka, při 

napomínání se tohoto výrazu užívá s ironií signalizovanou intonací: 

Prosím vás, na to pondělí je teda připravena písemka. 

Takže prosím vás pěkně, už se zaměříme na rekapitulaci toho období. 

Prosím tě, chceš to povídat místo mě? 

Prosím vás klid. 

Tak prosím, počítejte s tím opakováním v pátek. 

Nerušte, prosím vás! 

..děkuji" - užívá se zpravidla jako reakce na žákovu odpověď nebo poděkování za 

spolupráci na konci hodiny: 
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Dobře, děkuju. (reakce na správnou odpověď) 

Přesně tak, děkuji, je to Kalvín. 

Takže nám zvoní, tak vám pro dnešek děkuju. Na shledanou. 

Nebudu vás zdržovat, čas mi vypršel. Prosím, připomeňte mi, ať se к tomu vrátím příště, 

děkuju. 

„promiňte". ..pardon" - ve svém výzkumu jsem nezaznamenala mnoho situací, kdy bylo 

třeba, aby se učitel omlouval. Pokud se spletl, uvedl informaci ihned na pravou míru: 

Pardon, ještě jsem neuvedla název sbírky. 

Já už jsem zase vynervovaná, že mám být v jídelně, promiňte. 

• oslovení - za zdvořilé je považováno oslovení ve vokativu, které bylo použito 

ve většině hodin, jež jsem analyzovala; učitelé oslovovali žáky nejčastěji křestním 

jménem, a to jak na nižších, tak na vyšších stupních gymnázia: 

Eliško, šla bys nám to napsat na tabidi? 

Kláro, co myslíš? 

• kondicionál - užívá se jej střídavě s imperativem (někdy podle atmosféry ve 

vyučovací hodině) 

Uvedl byste nějaký příklad? 

Kdo by přečetl ukázku v učebnici? 

• modální slovesa - působí zdvořileji než imperativ, objevují se kontrastní 

dvojice Můžete si napsat - Napište si. Můžete si udělat poznámku - Poznamenejte si. 

Kondicionál v negativu běžně užívaný v každodenní komunikaci je ve školní komunikaci 

nevhodný (Nemohli byste si prosím udělat poznámku ...). 

Modální slovesa používají učitelé, pokud chtějí, aby jim žáci vyhověli, nebo pokud je 

obsah tvrzení pro žáka prospěšný: 

Teď bych vás chtěl požádat o spolupráci na příští hodinu. Potřeboval bych na kazetě nebo 

CD písničku Variace na večerní téma. Nezapomeňte, kdybyste to někdo mohl přinést na 

úterní hodinu. 

Pojď, můžeš si vytáhnout jednu otázku. 

Teď bych dala prostor ještě jednou Janě, i když jste si už poznámky к Johance z Arku 

udělali. - iah té fa k výfo ц/г^ечг'роеугл'тсе. v fatd/c/o/if/v 
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• souhlas s výhradou - v mém výzkumu ne příliš často užitá reakce na žákovu 

nepřesnou nebo nesprávnou odpověď (častější byla záporná reakce nebo mlčení) 

No ale to mi neodpovídáte na otázku. 

Dobře, ale ptám se... 

• zdvořilostní fráze - vypozorovala jsem určité obraty, kterých někteří učitelé 

opakovaně užívali a které, pokud nebyly míněny ironicky (což signalizovala intonace), 

přispívaly ke kooperativnímu průběhu dialogu s žáky . 

Já bych ráda, potom až budeme diskutovat, abychom tam hledali spojitosti. 

Doporučil bych vám, abyste si připravili к maturitě jeden ohebný a jeden neohebný slovní 

druh. 

Věděli jste, že к tomu dojít musí, že jo, čtvrtletí na krku a ZSV je předmět honorovaný, 

takže potřebuju v příštím tejdnu napsat opáčko. Kdy by se vám hodilo? 

A já si dovolím pomoct opět příkladem. 

Já se omlouvám, že vám do toho v stupuju. 

Jenom si dovolím tady upozornit... 

Tak já bych začala, jestli dovolíte, (ironie) 

• otázky - jejich použití působí v dialogu zdvořileji než imperativ, často se užívá 

kondicionálu i ve větách tázacích, někdy jsou učitelem formulovány negativně (žák má 

teoreticky možnost odmítnout, ale ve školní komunikaci se to nepředpokládá) 

Vzpomeneš si? 

Hanko, on nebude čas, nebude ti vadit, když se vyjádříš písemně, viď? 

Vy když se teď na ty charakteristiky podíváte, dokázali byste je rozdělit třeba do nějakých 

skupin? 

Kdopak by měl zájem zopakovat mykénské Řecko tady před tabulí? 

Dovedli byste si vzpomenout? 

3. 3. 8 JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 

Tato kapitola souvisí se všemi předchozími kapitolami, v nichž jsem pojednávala o 

nejčastějších prostředcích manipulace užívaných ve školní komunikaci. Konflikt, humor, 
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sarkasmus, oslovení, otázky, výzvy a reakce na odpovědi, asertivita i zdvořilost jsou 

vyjadřovány prostředky jazykovými. Výjimku tvoří ironie, u níž je spojení s jazykovými 

prostředky sporné. 

V hodinách, které jsem analyzovala, používali učitelé při manipulaci tyto jazykové 

prostředky: 

imperativ -učitelé jeho prostřednictvím udílejí pokyny к většině činností, užití 

imperativu je direktivní, žáci pokynům a příkazům zpravidla neodporují 

Nejčastější jsou pokyny: Napište si. Poslouchejte. 

Dále pokyny související s nekázní: Mlčte! Nebavte se! 

Ostatní nejsou příliš autoritativní, často znějí spíše jako doporučení: 

Napište si jména autorů, kteří žili v emigraci. 

Najděte si zápis z poslední hodiny. 

To si poznačte. 

Teď přestaňte, dávejte pozor. 

Vyjmenuj májovce. 

modální slovesa - často v kombinaci s negací, jejich použitím je zmírňována 

direktivnost pokynu, jedná se nejčastěji o doporučení ve prospěch adresáta 

To měli maturanti ze zájmu přečíst, to bych předpokládala. 

Musíš ale mluvit zřetelně, к publiku. 

Nemiižeš říkat protože, když se učíš zápis. 

Takže vy si můžete udělat další poznámku. 

Měli byste uplatnit ta tři hlediska. 

Samozřejmě, že pak si miižete toho Nerudu rozdělit, jak je vám libo. 

Víc o těch vločkovcích opravdu vědět nemusíte. 

A tyhlety názvy živočišné budete muset znát. 

Pokud chcete, tak si to tam napište, ale nemusíte. 

kondicionál - patří к nejčastějším prostředkům při organizaci činnosti žáků, 

často jej bývá užito ve spojení se slovesy „dovést, dokázat, vzpomenout si", a to i ve 

větách tázacích 

Taky si můžete napsat, že v této básni odpovídá Seifert těm, kteří se ho ptali, proč 

neemigroval. 
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Tady z toho textu byste měli přijít na to, к jakému filozofickému směru to směřuje. 

Podíváte-li se na tabuli, zjistíte, kdy autor debutoval. 

Dovedli byste uvést zemi, ve které došlo к takovému významnému rozklížení těch 

stávajících hodnot a norem a podepsalo se to na té zemi tak, že tam výrazně vzrostla 

zločinnost? 

Jak byste udělali nějaké zobecnění? 

Jak byste zhodnotili tuto otázku? Jako širokou nebo jako úzkou? 

Dovedli byste si vzpomenout? 

Vzpomněl byste si na podtitul té sbírky? 

• infinitiv - není příliš frekventovaný, ale jeho užití působí asertivně a direktivně, 

často jej bývá užito v konfliktu 

Samostatná četba. Hlavně být připraveni na moje otázky. 

Sednout. A nebavit se tam už! 

• první osoba plurálu - signalizuje společnou činnost, učitel vystupuje jako 

součást třídy, ale činnosti se přitom zpravidla neúčastní. Některé situace působí komicky, 

zejména v nižších třídách gymnázia. 

Toho Palacha bychom asi nechtěli úplně označit jako fanatika. 

My jsme to tady už uváděli jako příklad. 

To si nemusíme vysvětlovat. 

A už se nebavíme a pracujeme. 

My víme, proč ke stoleté válce došlo. 

• druhá osoba singuláru na místě plurálu - pro pokyny, které jsou adresovány 

všem žákům ve třídě, nejčastěji je singuláru užito v komunikaci s mladšími žáky 

Takže dávej pozor, klid! 

Ticho, neruš! Dělej! 

Podepiš a konči. 

Nemluv nahlas! 

Nekoukej, dopisuj! 

• kontaktové a navazovací výrazy - zpravidla jsou specifické pro vyjadřování 

konkrétního učitele a v jeho projevu se opakují několikrát během vyučovací hodiny 

Tak my si uděláme takovou rekapitulaci. 
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Čili, anglický král má svrchovanost, ano? 

No a ten druhý autor? 

A teď už přistupujeme к dalšímu kmeni, a to jsou živočišné houby. 

Takže kdo nám chybí? 

Takže tím jsme si zopakovali. 

• druhý a třetí stupeň přídavných jmen a příslovcí - slouží ke srovnávání v rámci 

skupiny, učitel užívá stupňování ve snaze motivovat žáky к lepším výkonům, 

к přesnějšímu vyjadřování 

Vyjádři se lépe. 

Výborně, pane Opletale, morfémy, to bych po Vás ani nechtěl, Vy už jste vyšší kategorie. 

To Hančino vysvětlení je přehlednější. 

Možná si udělejte i vy jednoduchý nákres, z něj se vám bude potom lépe učit. 

Tak pomaleji, já to musím stíhat psát. 

Takže zmlkneme, protože první skupina to má těžší v tom, že bude začínat. 

Buďte konkrétnější. 

• srovnávání - nejčastěji je použito к usměrnění žáku, к odvrácení konfliktu 

Nechovejte se jako blázni. 

Prosím vás, jste jak ty děti z primy. 

• eliptické vyjadřování - často doprovázeno neverbální komunikací 

Šikovná, (pochvala žákyně za správnou odpověď) 

Tak na pondělí písemka, (připomenutí dohodnutého termínu) 

A židle? (pro žáky pokyn, aby před opuštěním učebny zvedli židle) 

Tak a sešit, (výzva к předložení sešitu při zkoušení) 

• podivová otázka - je jí užíváno jako výzvy к opravě žákova tvrzení nebo jako 

napomenutí při nekázni 

To má být všechno? 

Máte práci ne? Jak se může někdo nahlas bavit? 

To si ze mě děláš legraci? 
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• deminutiva - užívají se v komunikací se žáky mladšími i staršími, často jako 

prostředek к udržení pozornosti žáků, к jejich motivaci 

My к tomu za chviličku dojdeme. 

Mrkněte do atlásku. 

A úplně poslední odstaveček. 

Vy to slovíčko znáte, co znamená, když o někom řeknete, že je skeptik? 

Já budu ještě chvilinku pokračovat, pak snad se to trošinku projasní. 

A prosím vás, zatím co já budu zkoušet, tak drobná prácička pro vás. 

A ještě si napište poslední poznámečku. 

• expresivní výrazy - učitelé se použitím těchto výrazů snaží přiblížit slovníku 

svých žáků, někdy se jedná o ustálené obraty 

Jak jste hnedka veselí, když se mluví o chlastu, (při projednávání organizace maturitního 

plesu) 

Proč se chechtáte jako blázni? 

Doteď jsem byla na drátě spaném Řeřichou. 

Ve chvíli, kdy zrovna barbaři neotravovali, tak si psal tyhle ty myšlenky. 

Manipulativně působí i používání prostředků paralingválních - intonace a výšky 

hlasu, které doprovázejí především komunikaci konfliktní, ironickou a asertivní. 

V souvislosti s jazykovými prostředky považuji za důležité zmínit fakt, že učitel je 

pro žáky vyjadřovacím vzorem, a je tedy náležité, aby ve výukovém dialogu hovořil 

spisovně. Během svého výzkumu jsem se setkala s hodinami učitelů, kteří se žáky 

komunikovali spisovně i nespisovně, a také s takovými, kteří oba způsoby vyjadřování 

střídali. Spisovná čeština figurovala většinou v hodinách českého jazyka a literatury při 
yr-e chAttH 

výkladu, při diskusi se žáky často učiteléMc nespisovným tvarům. V ostatních předmětech 

učitelé mluvili spisovně nebo nespisovně podle toho, jak byli zvyklí běžně hovořit. 

Nespisovné vyjadřování přičítám snaze učitelů přiblížit se vyjadřování svých žáků i 

nedostatečné schopnosti a neochotě spisovný útvar jazyka používat. 
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3. 4 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 

I když mé výsledky nejsou získány z rozsáhlého výzkumu (výzkum probíhal pouze 

ve dvou pražských školách, celkový počet hodin pro analýzu je kolem padesáti), je možné 

konstatovat následující skutečnosti: 

Ukázalo se, že к manipulaci ve výuce lze užít všech komunikačních funkcích 

výpovědi, především pak funkce asertivní, direktivní, expresivní a satisfaktivní, funkce 

varování a funkce interogativní. 

Veškerá komunikační činnost při výuce je doprovázena manipulací v různých 

formách. 

Komunikace při výuce bývá stereotypní, stereotypní je i užívání manipulativních 

technik, ačkoliv každý učitel má svá specifika a svůj styl výuky zpravidla nemění. 

Většina pozorovaných hodin byla založena na výkladu. Součástí hodin bylo dále 

opakování, procvičování, skupinová práce, referáty, zkoušení. Z tohoto výčtu vyplývá, že 

hlavními podněty к manipulaci se žáky ve škole je vybízení к činnosti, к odpovědím, 

к diskusi. К dalším činnostem učitele patří zjišťování, zda bylo učivo správně pochopeno, 

korigování, hodnocení (eventuální pochvala, či pokárání) a určení rozsahu výpovědí žáků. 

К manipulaci často učitelé přistupují kvůli zachování kázně (nejčastěji napomenutí, rada 

nebo doporučení, někdy i prosba). 

Na průběh komunikace má vliv i typ konkrétního předmětu, vzájemný vztah učitele 

a žáka, délka praxe učitele, jak dlouho učitel učí v dané třídě, je-li třídním, věk a vlastnosti 

žáků i učitele, použité metody a struktura hodiny. 

Předměty humanitního zaměření, jejichž analýzou jsem se nejvíce zabývala, jsou 

založeny na intenzivní spolupráci učitele a žáků. Učitel ani žáci nestojí o strohý výklad, do 

vyučování je často zařazována diskuse a tvůrčí činnost žáků. 

Při spolupráci učitele a žáků hraje významnou roli jejich vzájemný vztah. Žáci lépe 

spolupracují s učiteli, kteří je respektují, nezdůrazňují svou nadřazenost a jsou tolerantní, 

otevřeněji komunikují žáci s třídním učitelem (jenž bývá jejich rádcem a zastáncem při 

problémech s ostatními učiteli, při potížích se zvládnutím učiva apod.); jeden učitel může 

mít odlišný postoj к různým žákům, vztah může být zaujatý i nezaujatý. Učitelé si všímají 
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některých žáků více než ostatních; zpravidla jde o žáky aktivní, svědomité, se smyslem pro 

humor. 

Délka praxe učitele má rovněž vliv na komunikaci se žáky. Začínající učitelé 

jednají často příliš pasivně nebo naopak manipulativně, od žáků si udržují odstup, nebo se 

naopak snaží o kamarádský přístup. Zkušenější učitelé jednají více stereotypně, 

nepřipouští diskusi mimo probírané téma, jejich přístup к žákům je vyváženější (míra 

empatie a kritiky). 

Odlišný je přístup к žákům různých věkových kategorií, liší se oslovením, 

formulací otázek, užitím jazykových prostředků. 

Žáci ochotně spolupracují s učitelem v hodinách, které mají organizovanou 

strukturu a spád, a jejichž obsahem je problematika jim blízká. Oceňují také střídání 

různých způsobů práce (jako např. práce skupinová, či naopak samostatná, projektové 

vyučování). 

Učitel vystupuje nejčastěji v roli manipulátora „kata", méně „oběti" a „zachránce". 

Využívá přitom všech tří manipulativních strategií, a sice blokády (kritiky, posměšných 

poznámek), prosazovací strategie (působení na emoce, pochvaly, ponižování, 

vyhrožování) i sabotáže (urážení, arogance). 

Není možné popsat všechny manipulativní taktiky učitelů, je jich nekonečné 

množství, a navíc se často prolínají. Nejčastější taktiky jsou následující (opět používám 

terminologii A. Edmiillera a T. Wilhelma): 

• Útok na osobu (manipulátor zpochybňuje charakterové vlastnosti partnera) 

• Emocionální apely (manipulátor působí na city partnera, nejčastěji se jedná o 

apel na bázeň, férovost, soucit, pocit solidarity) 

• Taktika garance (manipulátor zaručuje své stanovisko) 

• Taktika tabuizování (manipulátor se chce v diskusi vyhnout určitým tématům) 

• Taktika evidentní skutečnosti (manipulátor argumentuje tvrzeními typu „každý 

přece ví...") 

• Autoritativní taktika (manipulátor se odvolává na autority) 

• Útok na nestrannost (manipulátor podsouvá skryté motivy) 

• Taktika černého vidění (manipulátor poukazuje na negativní výsledky; pokud 

se řetězí, jedná se o Taktiku skluzavky) 
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Taktika černobílého vidění (manipulátor předstírá existenci pouze alternativ 

buď/anebo). 

(Edmüller - Wilhelm 2003) 
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4. ZÁVĚR 

Téma Manipulace ve školní komunikaci jsem zpracovala na základě teoretických 

poznatků z odborné literatury. Formou přímého pozorování komunikace ve vyučování 

jsem shromáždila výzkumný materiál, jejž jsem vyhodnotila a zobecnila. Vznikly tak 

tematické skupiny, které jsem doplnila konkrétními příklady z výzkumu. 

Ve školní komunikaci převažuje dialog, který iniciativně vede učitel. Svou řídící roli 

si však ne vždy zcela uvědomuje. Učitelé neuvažují nad tím, že by jejich jednání mohlo 

být manipulativní, manipulativní strategie používají mimo volně, za účelem dosažení 

výchovně vzdělávacích cílů. 

Manipulace má vliv na atmosféru ve vyučování, působí na vývoj vzájemných vztahů 

účastníků komunikace i na jejich výkonnost. 

Nechat či nenechat sebou manipulovat je volba každého člověka. Možnosti reakce 

žáků na manipulaci ze strany učitele jsou však omezené. Nejčastěji žáci reagují pasivním 

ústupem nebo předstíraným neporozuměním. Kladení otázek za účelem neutralizace 

manipulace vede ke konfliktu, ignorování učitele ani přinucení к opakování jeho tvrzení 

před další osobou není možné. 

Učitel může svou pozici ve výchovně vzdělávacím procesu posílit dodržováním 

zásad zdvořilosti a kooperace, nebo oslabit nevhodně volenými komunikačními taktikami. 

Učitel má nad žáky moc, ta by však neměla být důvodem pro vykonávání učitelského 

povolání. 

Problematika manipulace ve školní komunikaci zasluhuje bezesporní pozornost i 

v budoucnosti. Bylo by možné sledovat i manipulaci žáků s učitelem, manipulaci 

neverbální, eventuálně rozdíly v manipulativních postupech žen a mužů. 
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6. PŘÍLOHY 

Pracovní list 1 - instrukce pro učitele 

POJMENOVÁNÍ TYPU MANIPULÁTORA 

CÍL: 

Žáci se seznámí s diferenciací tří typů manipulátorů a dokáží je od sebe odlišovat. 

NÁVRH NA POSTUP PRÁCE S PRACOVNÍM LISTEM: 

Nejprve je třeba žáky upozornit na odlišné taktiky tří typů manipulátorů a vysvětlit, čím se 

každý typ vyznačuje (manipulátor „kat" vyvolává v adresátovi strach a obavy; manipulátor 

„oběť" působí na city adresáta; manipulátor „zachránce" vzbuzuje dojem, že je pro 

adresáta užitečný). 

Každý žák dostane pracovní list se zadáním a pokusí se určit, o který typ manipulátora se v 

jednotlivých výpovědích jedná. Poté se zamyslí, zda mu některý typ svým jednáním 

připomíná někoho z okolí, např. rodiče, učitele, sourozence, kamaráda. Následuje společná 

kontrola výsledků a diskuse. Učitel by měl upozornit žáky na to, že manipulátor může 

všechny tři strategie libovolně střídat. 

Doba trvání záleží na tom, jak se rozvine diskuse. Diskusi řídí učitel. 

Řešení: 1) b, 2) a, 3) b, 4) c, 5) c, 6) a, 7) b, 8) a, 9) c, 10) b. 
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Pracovní list 1 - zadání pro žáky 

POJMENOVÁNÍ TYPU MANIPULÁTORA 

1) Následující výpovědi byly užity s cílem manipulovat s vámi. Přiřaďte ke každé 

výpovědi, o jaký typ manipulátora se jedná: 

a) manipulátor „kat" 

b) manipulátor „oběť" 

c) manipulátor „zachránce" 

1. Je mi strašně líto, když tohle slyším po tom všem, co jsem ti obětovala. 

2. Jestli neuděláš, co ti říkám, budeš opravdu litovat, ale už bude pozdě. 

3. Tolik jsme se s tatínkem snažili, abys mohl dělat, co tě baví. Teď se nám takhle 

odměníš? 

4. Vím, že máš obavy, že přípravu ke zkoušce nezvládneš. Ale na mě se můžeš jako 

vždycky spolehnout, pomohu ti. 

5. Důvěřuj mi, pokaždé si vím rady. 

6. Vážně nejsi к ničemu, zase jsi odpověděl špatně, ostatně jako obvykle. 

7. Přivedeš mě do hrobu! 

8. Musíš to udělat tak, jak ti říkám já. 

9. Vím moc dobře, co je třeba udělat. 

10. Bez tebe jsem v koncích. Nevím, co bych si počala nemít tě. 

2) Zamyslete se nad jednáním osob ve svém okolí. Jaké manipulativní postupy 

používají např. vaši rodiče, učitelé, sourozenci, kamarádi? 
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Pracovní list 2 - instrukce pro učitele 

REAKCE NA MANIPULACI 

CÍL: 

Žáci dokáží aplikovat vhodnou reakci na odhalenou manipulaci podle vztahu 

к manipulátorovi. 

NÁVRH NA POSTUP PRÁCE S PRACOVNÍM LISTEM: 

Nejprve je třeba žákům připomenout tři způsoby reakcí na odhalenou manipulaci (tj. 

jednání pasivní, asertivní a manipulativní). Je nutné zdůraznit, že reakce závisí na vztahu, 

jaký má oběť manipulace к manipulátorovi. 

Každý žák dostane pracovní list se zadáním, zvolí způsob reakce a popíše jej. Následuje 

společná diskuse nad zvolenými řešeními. Je možné jednotlivé situace „zahrát" formou 

krátkých scének před tabulí, popřípadě i předvést vždy všechny možnosti řešení. Doba 

trvání záleží na tom, jak se rozvine diskuse. Diskusi řídí učitel. 

Řešení: U každé výpovědi připadají v úvahu všechny tři možnosti. Záleží na tom, jakou 

reakci žák zvolí ve vztahu к osobě, která s ním manipuluje. 
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Pracovní list 2 - zadání pro žáky 

REAKCE NA MANIPULACI 

1) Následující výpovědi byly užity s cílem manipulovat s vámi. Nejprve se zamyslete, 

které zosob, s nimiž se pravidelně stýkáte, jednají podobně. Vyberte, jakým 

způsobem budete reagovat a reakci popište. 

a) pasivně (únikem) 

b) asertivně 

c) manipulativně 

1. To jsem si mohla myslet, zase sis neuklidil, já jsem to říkala. 

Reakce: 

2. Víš, já jsem vždycky věřila, že oceníš, co pro tebe dělám. Teď je to snad poprvé, co tě o 

něco žádám já. 

Reakce: 

3. Jestli neuděláš, co ti říkám, tak už se neuvidíme. Ani mi nezkoušej volat, s tebou jsem 

skončil. 

Reakce: 

4. Pětka jako vždycky. Od tebe snad ani není možné čekat jiný výsledek. 

Reakce: 

5. Jestli mi dnes nepůjčíš svůj foťák, tak mě o nic nikdy nežádej, to ti říkám rovnou. 

Reakce: 

6. Buď se zlepšíš ve všech předmětech, nebo skončíš s fotbalem. 

Reakce: 
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Pracovní list 3 - instrukce pro učitele 

ROZPOZNÁNÍ APELU NA EMOCE 

CÍL: 

Žáci zvládnou odlišit od sebe jednotlivé emoční apely. 

NÁVRH NA POSTUP PRÁCE S PRACOVNÍM LISTEM: 

Učitel může ve spolupráci se žáky nejprve objasnit jednotlivé taktiky vysvětlením pojmů 

bázeň (vyvolání obav, strachu), férovost (apel na čestnost, poctivost), soucit (pocity 

slitování, vcítění). Žáci budou odlišovat tyto tři způsoby frekventované manipulativní 

strategie. Každý žák dostane pracovní list se zadáním a rozhodne, o jaký apel se jedná. 

Následuje společná kontrola výsledků, případně diskuse. Doba trvání záleží na tom, zda 

v úvodu budou vysvětlovány pojmy, a na délce diskuse. Diskusi řídí učitel. 
Řešení: 1) c, 2) b, 3) c, 4) a, 5) b, 6) a, 7) b, 8) c, 9) a. 
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Pracovní list 3 - zadání pro žáky 

ROZPOZNÁNÍ APELU NA E M O C E 

Působení na city je častým způsobem manipulace. Rozhodněte, o jaký apel se 

v jednotlivých situacích jedná: 

apel na soucit 

apel na bázeň 

apel na férovost 

1. Ty přece vždycky chceš rozhodnout spravedlivě. Očekávám tedy, že se postavíš na mou 

stranu. 

2. Já za tebe nechci rozhodovat, ale uvědom si, co se může všechno stát. 

3. Vím, že by bylo proti tvému přesvědčení odmítnout. 

4. Všechno bych zvládla sama, ale s těmi problémy, které mám v poslední době, nedokážu 

vůbec nic. 

5. Klidně tam jdi, ale pak se nediv, když to špatně dopadne. 

6. Ty si vždycky poradíš, taky jsem taková bývala, ale po všem, co jsem prožila, se mi 

nikdo nemůže divit. 

7. Přesně takto se zachoval můj kamarád. Poté ho vyhodili z práce, žena se s ním rozvedla, 

syna teď vůbec nevídá. Ale jak myslíš. 

8. Nebudu ti radit, ty přece sama dobře víš, jak by se zachoval každý slušný člověk. 

9. Určitě spěcháš, ale já jsem tu pořád sama. Od té doby, co dědeček zemřel, mě nikdo 

nenavštíví. Hlavně, abych se dovolala pomoci, kdybych na dvorku upadla. 
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Pracovní list 4 - instrukce pro učitele 

MANIPULATIVNÍ JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 

CÍL: 

Žáci si uvědomí, které jazykové prostředky jsou silně manipulativní. 

NÁVRH NA POSTUP PRÁCE S PRACOVNÍM LISTEM: 

Každý žák dostane pracovní list a přepíše jednotlivé výpovědi podle zadání. 

Učitel vždy vybere žáka, který přečte své řešení a vysvětlí, v čem se liší původní výpověď 

a výpověď upravená. Učitel může na tabuli zapisovat, které jazykové prostředky jsou 

typické pro manipulaci (modální slovesa, negace, imperativ, komparativ a superlativ 

adjektiv, ironie, sarkasmus apod.) 

U tohoto úkolu je dobré dát prostor dotazům, protože každý žák vyřeší úkol jinak. Doba 

trvání bude závislá na počtu dotazů. 

Možná řešení: 

1. Buď prosím opatrný, když se dotýkáš té vázy, je to památka po babičce. 

2. Bylo by fajn, kdybys mi knihy přinesla zítra, pokud ti to vyjde. 

3. Ano, částečně jsi na mou otázku odpověděl, pokus se ještě svou odpověď rozšířit. 

4. Byl to jiný typ filmu, než jaké upřednostňuji. 

5. Moc by mě potěšilo, kdybys к nám přišel na návštěvu, rádi si prohlédneme 

fotografie z tvé dovolené. 

6. Mohl bys mi večer zavolat, když budeš mít čas? 

7. Nezlob se, ale půjčím ti peníze, až mi vrátíš, co mi dlužíš. 

8. Písemná práce nedopadla moc dobře. 
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Pracovní list 4 - zadání pro žáky 

MANIPULATIVNÍ J A Z Y K O V É PROSTŘEDKY 

V následujících výpovědích jsou užity jazykové prostředky, které působí 

manipulativně a mohou vést ke konfliktu. Vyznačte je a věty přepište tak, aby 

manipulativní působení bylo zmírněno. 

Některé situace jsou pro upřesnění vysvětleny v závorkách. 

1. Nesahej mi na tu vázu! (na návštěvě u přítelkyně) 

2. Musíš přinést mé knihy hned zítra. 

3. A to má být všechno? (ve škole při zkoušení) 

4. To je nejhorší film, co jsem kdy viděl, (po shlédnutí filmu, který doporučil kamarád) 

5. Musíš přijít a ukázat nám fotografie z dovolené. 

6. Zavolej mi večer! 

7. Nepůjčím ti už ani korunu! (kamarádovi, který si stále půjčuje peníze a vrací je se 

zpožděním) 

8. Horší výsledky snad ani být nemohly, (hodnocení písemné práce učitelem) 
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7. SOUPIS ZKRATEK 

aj. = a jiné 

apod. = a podobně 

atd. = atak dále 

AV ČR = Akademie věd České republiky 

eds. = editors 

FF = Filozofická fakulta 

kol. = kolektiv 

MU = Masarykova Univerzita 

např. = například 

PedF = Pedagogická fakulta 

roč. = ročník 

s. = strana 

SPN = Státní pedagogické nakladatelství 

tj. = to jest 

tzv. = takzvaný 

U = učitel 

UK = Univerzita Karlova 

Ž = žák 
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8. ANOTACE 

Základní údaje: 

Irena Nejtková 

Manipulace ve školní komunikaci 

Praha 

87 str. 

Popis obsahu: 

Práce Manipulace ve školní komunikaci se věnuje zkoumání konkrétních 

manipulativních postupů, které používají učitelé při komunikaci se svými žáky v rámci 

výchovně vzdělávacího procesu. 

Teoretická východiska tvoří charakteristika pojmů, souvisejících se zkoumanou 

problematikou. Na základě těchto obecných poznatků jsou popsány nejužívanější 

manipulativní postupy učitelů, které jsou doloženy příklady z konkrétního výzkumného 

vzorku. 

Manipulace je v této práci vnímána i pozitivně, jako druh pomoci učitele žákům ve 

výchovně vzdělávacím procesu. 

Die Arbeit „Manipulation bei der Schulkommunikation" befasst sich mit konkreten 

Manipulationsstrategien, die die Lehrer bei der Kommunikation mit ihren Schülern im 

Rahmen des Erziehungsprozesses nutzen. 

Die theoretischen Ausganspunkte werden durch die Charakteristik der Begriffe 

representiert, die mit der untersuchten Problematik zusammenhängen. Aufgrund dieser 

Erkenntnisse werden die häufigsten Manipulationsstrategien der Lehrer beschrieben, zu 

den konkrete Beispiele aus dem Forschungsmaterial eingeführt werden. 

Manipulation wird in dieser Arbeit auch positiv aufgefasst, wie eine Möglichkeit der 

Hilfe des Lehrers den Schülern im Prozess des Erziehens und der Ausbildung. 
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