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ABSTRAKT

Teoretický rámec diplomové práce je vzhledem k zaměření studie zacílen na strukturu, dimenzi 
a socializaci osobnosti žáka, pojetí kázně ve škole a skupinovou dynamiku. Současná vývojová 
fáze žáků 7. třídy předurčuje kapitoly o dospívání a výchovných problémech. Diplomová práce 
podrobně vymezuje charakteristické rysy agresora i oběti šikany, příčiny agresivity i úzkosti. 
Bohaté zdroje prevence a léčby skupiny zasažené problémovým chováním nebo šikanou jsou 
uvedeny v závěru teoretické části. Praktická část je vypracována formou případové studie, po-
mocí analýzy a komparace etopedické, speciálně pedagogické a pedagogické diagnostiky zís-
kává data o narušení a dynamice sociálních vztahů mezi žáky 7. třídy základní školy waldorf-
ské, o kohezi a klimatu třídy. Výsledky studie slouží jako podklad pro realizování preventivního 
programu. 

KLÍČOVÁ SLOVA

charakter, empatie, kázeň, socializace, skupinová dynamika, klima školní třídy, šikana, agresor, 
oběť, diagnostika, prevence



ABSTRACT

The theoretical frame of  the dissertation is, with regard to the topic of the study, aimed at 
the structure, dimension and socialization of student´s personality, conception of behavioral 
patterns at school as well as group dynamics. The current development phase of students in  the 
7th grade is dealt with in the chapters concerning the processes in adolescence and educational 
problems. The dissertation describes in detail characteristics of both the agressor as well as the 
victim of bullying,  causes of agresivity and anxiety.

The theoretical part of the dissertation is concluded by rich sources of how to prevent and cure  
groups who have to face problematic behaviour or bullying. The practical part of the disserta-
tion has a form of case study, with the help of analysis, comparison of ethopedic and special 
educational and educational diagnostics.Data  have been gathered concerning the disruption 
and dynamics of social contacts among 7th grade students of waldorf school. Cohesion and 
climate in the class are dealt with here. The results of this study offer the basis for a realization 
of  a preventive programme. 

KEYWORDS

character, empathy, discipline, socialization, group dynamics, climate in the class, bullying, 
agressor, victim, diagnostics, prevention
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1 Úvod

Diplomová práce (DP) se ve své teoretické části zabývá zkoumáním příčin konfliktního soužití 
žáků na základní škole waldorfské (ZŠW), snaží se posílit teoretické znalosti a kompetence 
autorky k vnímání, mapování a diagnostikování vztahů mezi žáky, které jsou v závěru využity 
k vypracování preventivního programu pro žáky sedmé třídy. 

Teoretická část DP se předně věnuje artikulaci doby, proměně sociálního klimatu, kdy nejenom 
vzrůstající dysfunkčnost rodin, ale i anonymita města, technizace, změna tempa života a po-
kles mravní angažovanosti ovlivňují výchovně-vzdělávací proces. Dále vymezuje temperament 
a charakter, morální vývoj žáků, rozvoj empatie, svědomí a sebepojetí, podrobněji školní kázeň, 
ovlivnění socializace žáků, školní třídu jako vrstevnickou skupinu a vliv vrstevníků na vývoj 
žáků.

Ve zkoumané třídě s problémovým chováním žáků vyvstalo podezření na šikanu. Šikana je 
definována jako porucha vztahů, je vždy záležitostí celé třídy, z tohoto důvodu se DP zabý-
vá skupinovou dynamikou, konformitou, normami, skupinovou kohezí a následně se věnuje 
i možné léčbě skupiny. Popisuje žáka ve vývojovém stádiu dospívání, utváření klima školní 
třídy, zaměřuje se na vybrané výchovné problémy ve škole, vymezuje obsah pojmů agrese 
a agresivity.  Podrobný popis negativních jevů, agrese a šikany je částečně vyvážen pozitivními 
a posilujícími výchovnými náměty. Poslední část nastiňuje diagnostické a výzkumné metody 
použité v DP, zejména zjišťující klima ve třídě a sloužící k zachycení signálů šikany, dále so-
ciometrii, pozorování a rozhovor.

Vliv rodiny a učitele na vývoj osobnosti žáka je zřejmý, ale vzhledem k rozsahu a zaměření DP 
a rovněž konkrétním podmínkám ve třídě, studie na tato data rezignuje.  

Formou případové studie DP ve své praktické části analyzuje příčiny problémového soužití 
žáků v 7. třídě ZŠ pomocí komparace výsledků diagnostiky klimatu třídy dotazníkem MCI, 
etopedické diagnostiky pomocí dotazníku Guess Who a diagnostiky vzájemných sociálních 
vztahů a jejich dynamiky pomocí sociometrického dotazníku SO-RA-D, jenž poskytne údaje 
o kohezi, struktuře a emoční atmosféře skupiny, dále zúčastněným pozorováním, rozhovorem 
a analýzou dokumentů školy. Diagnostika dává přehled o hierarchii pozic žáků ve třídě, ukazuje 
na rozsah narušení vztahů ke spolužákům, ověří přítomnost problémového chování. Výzkum je 
realizován formou sociálně-psychologické diagnostiky, zkoumá se třída jako sociální systém, 
oblast sociálních vztahů a jejich vliv na žáka a následně formou pedagogické diagnostiky. Stu-
die je zasazena do kontextu vývoje soužití žáků na 1. stupni, kde autorka působila jako asistent 
pedagoga. Výzkum má rovněž prvky školní etnografie, zúčastněným pozorováním se snaží 
proniknout k jevům ovlivňujícím klima i k podstatě sociálně psychických skutečností, neboť 
klima třídy se obtiskne do sociálních vztahů a vazeb i do chování žáků. 

Praktická část je zakončena souhrnnou analýzou a závěry. Poslední část je věnovaná realizaci 
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intervence a preventivního programu pro žáky 7. třídy.

Sedmá třída se nachází v  nejsložitějším a nejtěžším vývojovým obdobím dospívání, hledání 
identity, ztráty jistoty, v této době je velmi těžké třídu diagnostikovat a realizovat intervenci, ale 
právě v této době narůstá význam cílené prevence, neboť se v této konkrétní třídě k vývojové 
krizi přidává i krize způsobená vlivy okolí.
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2 Artikulace doby – kontext vzdělávání   

Jak determinují životní podmínky v srdci Evropy výchovu a vzdělávání žáků městské školy? 
Technické a sociální změny ovlivňují podmínky dětství a dospívání, podle Pelikána (2007) by 
měly vyvolat změnu pojetí výchovně-vzdělávacího procesu, neboť ovlivňují socializaci i cha-
rakter dětí. Na měnící se kontext socializace upozorňují i Výrost a Slaměník (2008), nastávají 
změny v chápání vztahů v rámci skupin, kulturního kontextu a norem. Podle Koláře (2011) je 
prosazována morálka svobodné tržní soutěže i do sociálních vztahů, viditelná je „ztráta soli-
darity se slabými, uvolnění a ochladnutí rodinných vztahů a trávení neúměrného množství času 
nekulturní pasivní zábavou“ (Říčan, 1995, s. 94). Trh má podle McLuhana (2000) totalitní 
sklon k sociálnímu inženýrství, trh miluje mládež, vytváří „životní vzory“, za děti se nejvíc 
utrácí, touha po zisku vytěsňuje mravní normy.

Mizí specifická forma dětství, podle Jasperse (2008) jsou děti co nejdříve dospělé, se zájmy do-
spělých, mizí dětské hry venku, „mladí dnes nedovedou sledovat vyprávění, ale reagují na dra-
ma. Nesnesou popis, ale milují krajinu a akci“ (McLuhan, 2000, s. 80).

Atributem postmodernity je podle Baumana (2002) fragmentarizace, která nahrává prozatím-
nosti, „absenci přesně vymezené identity“ (2002, s. 35), dochází k prudkému růstu anonymity 
v městských aglomeracích kde absentují sociální struktury, což přináší stálý pocit nejistoty, 
osamění a nenaplněnosti, následuje rozptýlení v rozmarech, výstřednostech a podivínství. Chá-
trá mravní angažovanost, protože pochybujeme o hodnotách, a kde není norma, není snadné 
určit perverzi. Městský kontext je podle Fantiniho a Weinsteina (1968) obrazem depersona-
lizace, velkoměsto je stresující pro běžného člověka, pro vyvíjející se nebo oslabený dětský 
organismus se stres násobí. V městském shonu ubývá podle Lorenze (1997) kontaktu mezi 
generacemi, v důsledku toho nedochází k řádnému přenosu tradic, Jaspers (2008) upozorňuje, 
že mizí tradice, ale „bez vědomých dějin, bez kontinuity svého pobývání nemůže člověk zůstat 
člověkem“ (2008, s. 54). Giddens (2010) varuje, že „způsoby života vytvořené modernitou nás 
zcela bezprecedentním způsobem odvedly od všech tradičních typů sociálního řádu“ (2010, s. 
13), dynamičtější růst nutí ke stálým inovacím, radikální rozchod s tradicí a příklon ke globál-
ním trendům utvářejí životní styl. 

Klíčový je dnes vztah k novým informačním technologiím, podle Saka (2007) explozivní tech-
nologický rozvoj proniká do všech oblastí společnosti a způsobuje erozi morálního systému, 
dalším důsledkem jsou změny v trávení volného času, kyberkultura se podílí na socializaci, 
dochází k „virtuálnímu produkování emocí“ (2007, s. 250), k technizaci jednání a prožívání, 
mezilidské vztahy mohou být nově zprostředkované technikou. „Rychlost transformací je pa-
radoxní konstantou kyberkultury“ (Lévy, 2000, s. 25), „stupňující se životní spěch zprůmysl-
něného a zkomercionalizovaného lidstva“ (Lorenz, 2003, s. 42) zrychluje tempo doby, mění 
temporalitu času, civilizace nemá čas odreagovávat agresivní jednání.  Interaktivní digitální 
sítě podle Lévyho (2000) produkují kognitivní přetížení, stres z komunikace, kolektivní blbosti 
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pomluvy, izolaci a závislosti na síťové navigaci nebo virtuálních světech. Internet podle Spit-
zera (2014) lidi ohlupuje, je nástrojem anonymity, v jejímž důsledku lidé více lžou, rozvíjí se 
cyber mobbing (kyberšikana), „mladí nevědí, co se může říkat a co ne, málokdy totiž s někým 
mluví“ (2014, s. 104). Děti, které tráví na internetu v průměru 29,2 hodiny týdně, redukují ak-
tivity v reálném světě, což dlouhodobě způsobuje chronickou únavu, sociální regres, úzkosti, 
poruchy prokrvování pohybového aparátu a digitální demenci, neschopnost „využívat duševní 
výkony v plném rozsahu“ (tamtéž, s. 266), myslet a jednat v přítomném okamžiku, řešit náročné 
životní situace.  

Dnes je běžný způsob myšlení ontologický redukcionismus, „měření a počítání jsou pak po-
važovány za jediné vědecky legitimní způsoby lidského poznání“ (Lorenz, 1997, s. 59), rovněž 
Pelikán (2007) upozorňuje, že redukcionismus může být příčinou absence hledání smyslu, pro-
tože k vědomostem se přistupuje strukturálně, chybí komplexnost.  

2.1 Cíle vzdělávání, vymezení etopedie

Určení a pojetí cílů výchovně vzdělávacího procesu je klíčové v každé době, cíle jsou kon-
kretizovány v školském dokumentu Bílá kniha (2001) a školském zákoně z 24. září 2004. 
Nejobecnějším cílem je rozvoj a socializace osobnosti, osvojování morálních, sociálních, du-
chovních hodnot, rozvoj žádoucích vztahů k druhým lidem prostřednictvím rozvoje klíčových 
kompetencí a zaměřením se na celostní rozvoj osobnostních vlastností. Ve školském zákoně 
(z. 561/2004) jsou cíle konkretizovány v paragrafu 2 například jako zásady rozvoje názorové 
snášenlivosti a rozvoje mravních hodnot. Cíle výchovy zmíněné v materiálu Hlavní směry stra-
tegie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (leden 2013) se zaměřují na spojení 
znalostí s občanskými a společenskými postoji, především formováním sebedůvěry i důvěry 
v druhé lidi. Cíle WHO se rovněž zaměřují na schopnost uspokojivé socializace, která je před-
pokladem zdraví. 

Skalková (in Sak, 2007) říká, že industriální společnost, které je přizpůsoben obsah vzdělávání, 
se mění v informační, ve které potřebujeme umět komunikovat a morálně rozhodovat v každo-
denních situacích. Školy by měly dát větší prostor pro emoce, hudbu a všechny druhy umění, 
vyvážit konzumní životní styl, zařazovat výchovu ke zdravému životnímu stylu, kultivovat 
osobnost, hodnotové orientace, učit lidské solidaritě, schopnosti empatie, poctivosti, statečnos-
ti a sebeovládání. Koncepce odrážející vývoj společnosti musí přinášet kategorie dobra a zla, 
humanismus, to přináší i nové nároky na učitele, na jejich pedagogické, pedagogicko-psycholo-
gické i psychologické znalosti, výuka je spjata se sociálně afektivním kontextem, proto je nutné 
umět pracovat s klimatem ve třídě (Skalková in Sak, 2007).

Etopedie jako subdisciplína speciální pedagogiky se zabývá edukací a reedukací mládeže so-
ciálně narušené a obtížně vychovatelné, s deficity v chování a sociálním styku, Průcha (2009) 
zdůrazňuje, že k cíleným a odborných zásahům v etopedii je nutný multioborový přístup peda-
gogických, psychologických a sociálních věd, odborná diskuse nad prognózou souvisí s multi-
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faktoriální dimenzí etiologie poruch emocí a chování a multifaktoriálním přístupem v jejich ná-
pravě. Edukační realita je součástí sociální reality, a musí být prozkoumána i ze sociologického 
pohledu, sociálním klimatem školy, školními fobiemi, delikvencí a agresí mládeže se zabývá 
sociální pedagogika.  

Se sociální pedagogikou etopedie těsně koresponduje, neboť otázky ústavní, náhradní výchovy 
a poradenství v této oblasti musí mít potřebný sociální rozměr (Kraus, 2008). Edukace žáků 
s poruchami emocí a chování vyžaduje rovněž podle Vojtové (2008) spolupráci a propojení spe-
ciální a sociální pedagogiky, která vede k zvyšování efektivity intervence.  Etopedie je zaměře-
ná na výchovu sociálně ohrožené a narušené mládeže, předchází rizikovým faktorům, hledá jak 
motivovat k jinému chování, třemi cílovými skupinami etopedie jsou žáci v riziku, s problémy 
v chování, s poruchami chování. 

V současnosti etopedie příčinu vzniku poruch emocí a chování vidí „v kombinaci faktorů osob-
nostních a sociálních“ (Vojtová, 2008, s. 18), proto zdůrazňuje prevenci posilováním identity, 
kladného a adekvátního sebehodnocení posilováním kompetencí dítěte v sociálních vztazích, 
„kvalitu sociálních vztahů považuje za základní kámen úspěchu reedukace (rehabilitace) nežá-
doucích návyků a způsobů chování“ (tamtéž, s. 20) v rodině a ve školní třídě. 

Je žádoucí posun paradigmatu etopedie, dát důraz na prevenci rizikových faktorů poruch emocí 
a chování v edukačních přístupech.
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3 Struktura osobnosti

Cílem práce je zkoumat školní třídu. Chování a interakce ve skupině jsou determinovány osob-
nostními dispozicemi žáků.

3.1 Temperament a charakter

Povahový rys osobnosti, označující psychickou vlastnost „je utvářen především jeho tempera-
mentem a charakterem“ (Dvořáček, 2005, s. 193), které ovlivňují a kontrolují kooperativnost, 
morální usuzování a jednání, míru empatie a svědomí, hodnotovou orientaci, postoje ke svo-
bodě a kázni, vztah k ostatním lidem a další. I když nalezneme v povahovém vybavení člověka 
rozdíly a s věkem i změny, jsou přesto povahové rysy dány již při narození. Podle Pelikána 
(2007) jsou projevy citů ve spojitosti s vrozeným temperamentem člověka, který určuje intenzi-
tu reakcí a jejich pozitivní nebo negativní orientaci. Čáp a Mareš (2007) do temperamentových 
vlastností řadí i přizpůsobivost k novým situacím, biorytmus – spánek. Temperament vypovídá 
o tom, jak snadno emoce vznikají, jak jsou silné, jak se projeví a s jakou rychlostí se střídají, 
určuje převažující náladu a utváří tak celkový životní pocit, proto je spjat s charakterem.

Cloninger (1993 in Čáp, Mareš, 2007) vypracoval psychologický model temperamentu, jehož 
dimenzemi jsou například impulzivní rozhodování, vyhýbání se poškození, unavitelnost, sklon 
k pesimistickému anticipování budoucnosti, závislost na souhlasu druhých a vytrvalost bez 
ohledu na frustraci a únavu. Podle výzkumu psychologa Kagana z Harvardské univerzity exis-
tuje „temperament ostýchavý, smělý, optimistický a melancholický“ (in Goleman, 1997, s. 207), 
vnější projevy citových stavů v sociální interakci souvisejí rovněž podle Hrabala st. a Hrabala 
ml. (2002) s temperamentem, extravert je otevřený, spontánní, snadněji vytvoří interpersonální 
vztah, introvert nevyužívá svých sociálních potencialit, zůstává izolovaný nebo neoblíbený.  

3.2 Charakter jako integrující faktor osobnosti

„Pro souhrnné označení skupiny schopností a postojů, které vytvářejí emoční inteligenci, exis-
tuje dávné slovo: charakter“, který je podle Etzioniho, sociálního teoretika z Univerzity George 
Washingtona, „jakýmsi psychickým svalem, který je nezbytný pro etické chování“ (in Goleman, 
1997, s. 270), pro regulaci emocí a vůlí vědomě usměrňované jednání. Charakter utváří a roz-
víjí podle Golemana (1997) především sebeovládání a míra motivovanosti. 

Podle Dvořáčka (2005) se charakter skládá z poznávací části, motivačně emoční části a z ná-
vyků, je tudíž tvořen poznáním, postoji, hodnotovými orientacemi, návyky a sociálními doved-
nostmi jako je schopnost empatie a ohleduplnosti, označuje morální i volní stránku osobnosti, 
je spojením cítění, myšlení a vůle.

Pelikán (2007) vymezuje charakter jako strukturovaný systém vlastností spojovaný s některými 
aspekty osobní morálky, se životním zaměřením osobnosti, světovým názorem, „interní konzis-
tence a integrace osobnosti, která je typická pro charakter, souvisí také s osobním očekáváním“ 
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(2007, s. 73), s tím jací chceme být, jestliže se dostaneme do rozporu s vlastním očekáváním, 
máme výčitky svědomí. Svědomí je „označení subsystému morální kontroly a autoregulace“ 
(Čáp, Mareš, 2007, s. 165), ovlivňuje míru uspokojení při souznění nebo porušení morálních 
zásad, souvisí s ním svědomitost a se svědomitostí vytrvalost. Vývoj charakteru probíhá od út-
lého dětství podle morálních vzorů, které vymezují hranice chování, utváří se působením vý-
chovy v rodině, škole a působením sociálních podmínek. S charakterem souvisí postoje indivi-
duální osobnosti k pravdě, spravedlnosti a toleranci k jiným názorům.

Čáp a Mareš (2007) zmiňují, že morální charakter kontroluje chování podle morálních norem, 
je propojen s temperamentem, s motivací i s intelektem, tedy se schopnostmi. Cloninger (1993 
in Čáp, Mareš, 2007) vypracoval rovněž psychologický model charakteru, jeho dimenzemi jsou 
například sebedeterminace, kontrola vlastního chování podle hodnot a cílů, kooperativnost, 
pomoc druhým a opak agresivita, soucítění, hodnotové orientace překračující jedince a nábo-
ženské postoje. 

Charakter člověka určuje „především to, co ho frustruje, a v druhé řadě intenzitu, s jakou bude 
na frustraci reagovat“ (Fromm, 1997, s. 78), charakterové rysy jsou často nevědomé, nedají se 
odkrýt běžnými testy, nutí člověka chovat se určitým způsobem. Charakter se podle Fromma 
(1997) formuje tradicemi, sociálním podmiňováním, rozvoj charakteru tudíž záleží na pod-
mínkách k výchově ve společnosti. Mnoho rysů osobnosti se vyznačuje temperamentovými 
i charakterovými momenty. Rysy charakteru se formují životem ve společnosti na podkladě 
biologických předpokladů. 

3.3 Emoce, emoční inteligence

Emoce jsou z větší části vrozeny, city ovlivňují psychiku a jsou stimulem jednání, termín emoč-
ní inteligence (Goleman, 1997) označuje vlastně charakter, emoce v sociálních vztazích souvi-
sejí s motivací a hodnocením druhých, city aktivují potřeby, partneři ve vztahu tak získávají sta-
bilní emocionální zabarvení, jsou buď sympatičtí, nebo nesympatičtí (Hrabal, st., Hrabal, ml., 
2002). S intenzitou emoce narůstá emocionální myšlení a klesá vliv racionálního uvažování, je 
ovlivněn autonomní nervový systém, který reguluje hladinu inzulínu v krvi i výšku krevního 
tlaku a komunikuje s buňkami imunitního systému, proto mohou negativní emoce ohrožovat 
zdraví a kladné ho posilovat. Podle Golemana (2006) má každá interakce emocionální podtext, 
emoce se na nás přenášejí jako virus (nakažlivost smíchu, zívání) a ovlivňují naše fyziologické 
reakce. Při stresu imunitní systém přestane fungovat, proto izolace a ignorace v mezilidských 
vztazích zhoršuje zdravotní stav. Teenageři mají dnes často projevy psychických chorob jako je 
deprese, úzkost, výskyt poruch přijímání potravy a potíže se soustředěním i agresivitou. Depre-
se vyvolává sklíčenost a osamělost, neschopnost navazovat sociální kontakty, citová ochablost 
je důsledkem moderního životního stylu. „Bylo dokázáno, že oblíbenost třeťáka mezi spolužáky 
na základní škole předpovídá jeho psychické zdraví v osmnácti letech“ (Goleman, 1997, s. 239), 
proto je klíčové rozvíjet emoční dovednosti a schopnost odpoutat pozornost od negativního.
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Koukolík (2006) ukazuje, že emoce jsou v mozku regulovány systémem prefrontální kůry, před-
ní cingulární kůry, amygdaly, jádry mozkového kmene, některými oblastmi mozečku, „mož-
nost, že impulzivní agrese a násilné chování jsou důsledkem dysfunkce tohoto systému, dokládá 
řada studií“ (Koukolík, 2006, s. 250), neboť důsledkem poškození především orbitofrontální 
kůry je narušení impulzů, dochází pak k výbuchům agrese a poruše citlivosti v interpersonál-
ních vztazích. Toto poškození získané do osmi let může mít za následek opakované agresivní 
a antisociální chování, nepřítomnost empatie a zralého morálního uvažovaní (Price et al., 1990; 
Eslinger et al., 1992; Anderson et al., 1999 in Koukolík, 2006).

Mozek má podle Golemana (1997) dva paměťové systémy. Prvním je amygdala, centrum lim-
bického systému a centrum emoční paměti, smyslu pro citové zabarvení událostí, která doká-
že převzít velení i nad racionálním myšlením a podrobit si ho. Druhým je hippocampus pro 
pamatování faktů. Do emoční inteligence patří například schopnost sám sebe motivovat, ne-
vzdávat se při obtížích, odložit uspokojení, zabraňovat úzkosti, mezi aspekty těchto schopností 
patří sebevědomí, zvídavost, umění ovlivňovat dění, sebeovládání (přizpůsobit se, sebekontro-
la), pracovat a rozumět si s ostatními, komunikovat (vyjadřovat myšlenky, pocity, představy) 
a schopnost spolupracovat (nalézt rovnováhu mezi vlastními potřebami a potřebami ostatních). 
Dětem s poruchou učení, chybí vždy některý z prvků emoční inteligence.

Čáp a Mareš (2007) upozorňují na důležitost kladného emočního vztahu matky k dítěti a rovněž 
dalších významných druhých i skupiny, neboť sociální komunikace je procesem realizace osob-
ních vztahů, silně ovlivňuje psychofyziologický stav dítěte a také vývoj jeho osobnosti, záporné 
emoční projevy zhoršují výkon i chování dítěte a mají vliv na jeho vývoj. Jako zátěž dítě poci-
ťuje i sledování zátěže druhého, vytváří si vzorce k vyrovnání se se zátěží, které spolupůsobí 
při formování rysů jeho osobnosti. Emotivita antisociálních osobností a deprivantů se zastavuje 
v raných obdobích, deprivantem je podle Koukolíka a Drtilové (2001) člověk, který nedosá-
hl lidské normality z biologických, psychologických nebo sociokulturních důvodů, ve vztahu 
k normalitě je „zmrzačen“, nepovedený v citové a hodnotové oblasti, přitom může být sociálně 
přizpůsobený, úspěšný a subkriminální.

Sociální inteligence hraje velkou roli ve vrstevnické skupině, skládá se z toho co „cítíme“ 
a co „děláme – aktivity“. Cítění se týká vnímání, cítění neverbálních emocionálních signálů, 
naslouchání s plnou pozorností, porozumění citům druhého, znalosti jak sociální svět funguje. 
Aktivita znamená hladce interagovat a ovlivňovat situaci na neverbální úrovni, starost o potře-
by druhého, aktivní jednání a účinná sebeprezentace. Při neschopnost řešit sociální problémy 
se dostavuje deprese a různé poruchy. Neumíme zastavit neverbální signály o tom, co cítíme, 
a přitom schopnost kontrolovat nebo i maskovat emoce je často klíčem k sebeprezentaci, zna-
mená to umět se chovat podle situace, musí se kombinovat sebekontrola s empatií a sociální 
kognicí. Znakem sociální inteligence je zájem o druhého, chceme druhému pomoct, zmírnit 
lidské utrpení, upřednostnění kooperace (Goleman, 2006).
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3.4 Empatie 

Empatie je poznávání partnera přenášením citových stavů, zrcadlením výrazu tváře, soucítění 
je „jeden z vrozených základních způsobů emocionální komunikace“ (Hrabal, st., Hrabal, ml., 
2002, s. 130), má podíl na oblibě a náklonnosti ve vztahu, předpokládáme, že sympatickému 
člověku jsme i my sympatičtí. Empatie je podle Výrosta a Slaměníka (2008) identické prožívá-
ní, redukce nepříjemného stavu, mého i toho druhého, obsahuje aspekt prosociální i egoistický. 
Pelikán (2007) popisuje empatii jako fenomén vzájemného chápání, je předpokladem k altruis-
mu, který „je pak podstatou osobní morálky“ (Pelikán, 2007, s. 149) a lítost umožní obětavost. 
Dle Rogerse (1998) je empatie procesem vstupu do světa druhého a zabydlení se v něm, do-
časné žití života druhého bez hodnocení, předsudků, a bez ztráty dimenze jako by, „empatický 
způsob bytí je možné naučit se od empatických lidí“ (Rogers, 1998, s. 132), empatie eliminuje 
odcizení, je oproštěna od diagnostikujícího postoje, má hojivý účinek.

Pomoc druhému vyvolává emocionální odezvu, cítíme se kompetentní, ale kontagiozita jako 
citová nakažlivost může být i negativní ve formě davové psychózy, proto je snahou vycho-
vávat k imunitě vůči těmto vlivům. Emoční spoluprožívání rovněž dle Čápa a Mareše (2007) 
umožňuje altruistické a prosociální chování, rozvoj empatie závisí na modelu empatické matky, 
emoční a sociální inteligence „zahrnuje charakter a všechny morální aspekty osobnosti, jejího 
života a vývoje“ (Čáp, Mareš, 2007, s. 344), které se formují procesem socializace a interakce 
s prostředím a autoregulací. 

Empatické prožívání umožňuje dle Koukolíka (2014) tvorbu nedestruktivních vztahů, dochází 
jakoby k „rezonanci strun na hudebních nástrojích“, předpokládá se, že „empatie je činnost 
systému zrcadlových neuronů“ zrcadlících stav druhého. Prožitek, ale i pouhé pozorování výra-
zu hnusu z čichového vjemu, aktivuje podle Koukolíka (2014) stejné korové oblasti, vciťování 
má zřejmý neurobiologický podklad.  

Schopnost empatie může být porušena při infantilním autismu, u lidí s antisociální poruchou 
osobnosti, lidí postižených posttraumatickou stresovou poruchou, při poruchách chování dět-
ského věku, u závislých na drogách a alkoholu, při psychopatii. Mechanismus tlumení agrese 
na člena skupiny mají psychopati narušený, protože „smutný nebo ustrašený výraz ve tváři 
oběti jejich agresi netlumí“ (Koukolík, 2014, s. 302).    

Podle Golemana (1997) je klíčem k chápání emocí druhých schopnost projevovat a rozezná-
vat vlastní city, schopnost porozumět neverbálním projevům, gestům a výrazům tváře, protože 
devadesát procent emočních sdělení je neverbálních. Nejempatičtější lidé mění i fyziologické 
reakce podle stavu druhého. Ti, kteří nemají schopnost rozpoznávat neverbální komunikaci, trpí 
dyssemií. 



18

3.5 Morální vývoj 

Ke konkretizování problematiky morálního vývoje se užívá termín postoje, které se postupně 
formují, některé se označují jako názory. Postoje vyjadřují sounáležitost i odlišnost s určitými 
osobami a skupinami, usnadňují rozhodování. Morální postoje se osvojují v dětství, interakcí se 
společenským prostředím, podle pozitivních modelů, osobních vztahů, stylu výchovy ve škole 
i v rodině (Čáp, Mareš, 2007). Jedním z  výsledků citových vztahů mezi dítětem a rodiči „je 
zrod zvláštních citů morální závaznosti neboli svědomí“ (Piaget, Inhelderová, 2010, s. 110). 

Z motivu uvědomělé pohnutky, ve kterém se odrážejí potřeby, zájmy a mravní normy, se po-
stupně vytváří podle Pelikána (2007) v každé prožité situaci stav, jenž je vyjádřením vlivu situ-
ace nebo spíše pocitem, poté dochází ke generalizaci a následně k upevnění postoje, osobnostní 
vztahy s trvalejší hodnotou vznikají na bázi těchto generalizovaných postojů.

„Interiorizovaná norma se stává přesvědčením, zásadou, morálním principem a uplatňuje se 
při rozhodování a způsobu jednání a chování“ (Výrost, Slaměník, 2008, s. 288), při chování 
v souladu s ní zažívá člověk pozitivní emoce, zvýšené sebehodnocení, ale v případě, že není 
zvnitřněna, pak nedodržení normy neznamená negativní sebehodnocení.

Ten kdo umí rozlišovat dobré a zlé, se podle Koukolíka a Drtilové (2001) ještě nemusí podle 
toho chovat, morální uvažování nemusí být totožné s jednáním. Frankl říká, že (1994, s. 67) 
„k morálnímu chování není člověk puzen, nýbrž se k němu v každém případě rozhoduje“, mrav-
ně se chová kvůli oddanosti k nějaké věci, kvůli člověku nebo Bohu, kdyby se choval mravně 
kvůli svému svědomí, stal by se farizejem. 

Vnitřní ctnosti, kterým se všichni mají učit, jsou dle Komenského (1871) opatrnost (nabývat 
ponaučení o všech věcech), středmost (mírnost v jídle a pití), udatnost (přemáhání sebe samých, 
krocení žádostí, vášní, naslouchat starším) a spravedlnost (aby žádnému neškodili, neuráželi, 
milovali a mluvili pravdu).  

V sedmi až osmi letech má spravedlnost stejnou funkci, jako „ekvivalentní normy koherence 
v oblasti poznávacích operací, takže na úrovni kooperace a vzájemného respektu vystupuje 
do popředí paralela mezi poznávacími operacemi a strukturací morálních hodnot“ (Piaget, 
Inhelderová, 2010, s. 114), morální vývoj probíhá v závislosti s vývojem poznání, ve chvíli kdy 
dítě dokáže vyčerpávajícím způsobem a systematicky kombinovat předměty, umí kombinovat 
i hypotézy (tvrdit nebo popírat). V meziosobních vztazích se morální autonomie objevuje mezi 
sedmým a dvanáctým rokem, například pojem sociální spravedlnost získává adekvátní citovou 
hodnotu až okolo dvanáctého roku a později, adolescent je již schopen zabývat se i nadosobní-
mi hodnotami. Vývoj morálních postojů, řešení morálních principů závisí na zdokonalujícím se 
poznání, význam má decentrace, pohled z jiného hlediska než svého, důležitý je i vztah k dru-
hým lidem (Piaget, Inhelderová, 2010). 

Výchova vždy probíhá a je nerozlučně spjata se sociálním prostředím, probíhá zde osvojování 
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norem i pěstování smyslu pro mravní povinnost, výchova je podle Dvořáčka (2005) záměrné 
působení na socializaci, mravní normy jsou praktickým řešením situace, vytvářejí řád a harmo-
nii, jsou vyjádřené etickým principem konat obecné dobro a omezovat utrpení, jež je v souladu 
„s principem lidství – s hodnotami přátelství, manželství, rodiny, výchovy dětí“ (2005, s. 186), 
mravní hodnoty se formují podle toho, co společnost považuje za důležité. V  konfliktních so-
ciálních situacích je řešení závislé na celé osobnosti jedince, na sebepojetí a na jeho praktické 
životní zkušenosti, častěji nabídne pomoc ten, kterému někdo v životě pomohl. Morální cítění 
„je podmínkou morálního rozvoje osobnosti“ (tamtéž, s. 197), nejdříve city příchylnosti k mat-
ce, k nim přistupuje empatie, city altruistické, dále svědomí, pocit viny a cit pro spravedlnost. 
Řešením konfliktů a interakcí mezi členy rodiny se rozvíjí nejen soucítění a norma spravedli-
vosti, ale i prožitky solidarity a přijetí skupinových norem, vyvíjí se postupně morální vyspělost 
především překročením egocentrismu, „uplatňování nadindividuálních hledisek v interindivi-
duálních vztazích je výrazným symptomem morální dospělosti“ (Hrabal st., Hrabal ml., 2002, 
s. 116).
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4 Dimenze osobnosti

Ze studia psychické deprivace odvodil Matějček (2005) pět základních psychických potřeb, 
mezi něž patří „potřeba náležité stimulace, potřeba určitého řádu v přijímaných podnětech 
(říkáme jí „smysluplný svět“), dále potřeba životní jistoty, potřeba pozitivní identity a potřeba 
otevřené budoucnosti“ (2005, s. 155), pozitivní identita znamená přijetí sama sebe, kdo jsem 
já, kam patřím, jakou mám životní historii, vlastní přijetí je podmínkou pozitivního přijetí dru-
hých. 

Integrující vlastnosti osobnosti shrnul Pelikán (2007) do klíčové sedmičky: hledání a nalézá-
ní smyslu existence, adekvátní sebereflexe, zaujetí aktivní životní pozice (orientace ve světě, 
v nových situacích), výchova charakteru a zaměření osobnosti (vnitřně přijaté hodnotové prefe-
rence, vytvoření osobní životní pozice, světového názoru), potřeba pozitivní emocionality (nad-
hled), smysl pro odpovědnost (poskytnutí svobody rozhodování), citovost – citlivost k ostatním 
lidem (tolerantnost, přátelskost, soucit, prosociální chování). 

Model lidské osobnosti podle McCrae a Costa (1992, in Koukolík, Drtilová, 2001) má pět zá-
kladních rozměrů lidské osobnosti: extraverze a introverze, neuroticismus a emoční stabilita, 
svědomitost a autoritářství, otevřenost a absorpce, přátelskost a agresivita.  

4.1 Sebepojetí 

Při vstupu do školy se stává z dítěte žák, tam se seberealizuje, je nucen ke konformnímu jed-
nání, formuje se jeho školní já, Bláha, Šebek (1988, in Lašek, 2001) zdůrazňují, že tato role 
žáka vzniká interakcí s druhými, sociálním srovnáváním, podle něhož si tvoří sebeobraz, kdo 
jsem, co umím i čím chci být, „když se uplatnění nedaří, objevují se frustrace, stresy a agrese“ 
(Lašek, 2001, s. 15). Z prožitků ve škole se formuje vysoké nebo nízké sebevědomí a tomu od-
povídající sebeúcta jako stálý citový vztah k sobě.  „Uchování hodnoty vlastního já je pro děti 
a mládež často klíčovou potřebou“ (Helus, 2007, s. 59), proto je důležité vytvářet podmínky 
úspěšného učení a posilovat sebehodnocení při výchovně-vzdělávacím procesu. Podle Hrabala 
st. a Hrabala ml. (2002) existují dvě kategorie základních lidských sociálních potřeb, potřeba 
přiblížení, afiliace, láska, družnost a potřeba sebeuplatnění, sebeprosazení se. 

Sebepojetí implikuje strukturu sebereflexe i její kognitivní aspekt, sebehodnocení je spíše 
emoční, i když pocity od sebepojetí nejdou zcela oddělit. Seberegulace pak zahrnuje vliv sebe-
pojetí i sebehodnocení a strategie sebeprezentace (Výrost, Slaměník, 2008).

Pelikán (2007) říká, že sebereflexe je základem sebevýchovy, je poznáním svých potencí, v ob-
dobí puberty jde o hledání identity, „pubescenti, i adolescenti na první pohled projevují nezá-
jem o to, co o nich soudí jiní, ale ve skutečnosti sbírají nenápadně poznatky z dílčích referencí 
a z nich si vytvářejí jakousi mozaiku o svém Zrcadlovém Já“ (2007, s. 51), na hodnocení dru-
hých jsou velmi citliví. Sebereflexe souvisí s IQ, prostorovou orientací, aspirační úrovní, slovní 
fluencí, flexibilitou a koreluje s osobnostními vlastnostmi, tedy kdo má adekvátní sebereflexi je 
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citlivější, senzitivnější, s kritičtějším vztahem k sobě, občas s vnitřním napětím.  

Vysoký stupeň sebezaměření  odpovídá rozumné míře sebeúcty, odpovědnosti, důvěry k lidem, 
schopnosti odložit uspokojení. Ochota spolupracovat je u lidí společensky snášenlivých, em-
patických, respektujících práva ostatních, nízká ochota spolupracovat provází všechny druhy 
poruch osobnosti. (Koukolík, Drtilová, 2001). 

Podle Rogerse (1998) cílené směřování života a jeho aktualizační tendence probíhá v „já“ člo-
věka, pokud je umožněna kongruence, soulad s pravým „já“, je dána šance k projevům se-
beaktualizace, přijmutí sebe sama, takový jaký jsem, pokud dojde k inkongruenci, nesouladu, 
nasazuje si „já“ člověka masky a fasády.

Člověk se podle Heluse (2007) zajímá o sebe sama, chce vědět kým je, chce dát životu smysl 
seberealizací, aktualizací pravého já, „sebepojetí souvisí samotným svým vznikem se sociálním 
začleněním osobnosti“ (2007, s. 56), jedinec si vytváří si vztah k sobě v interakcích se zobec-
něným druhým a tím budujeme „zobecněné sebepojetí, autonomizujeme své vztahy k sobě sa-
motným“ (tamtéž, s. 57). Sebepojetí a sebeřízení (autoregulace) se skládá z komponent sebe-
poznání, sebecitu a sebehodnocení, které se propojují a přechází jedna v druhou. Sebepoznání 
jsou poznatky o vlastnostech, schopnostech, vybavenosti pro převzetí určitých závazků. Sebecit 
jsou citově angažované pocity ze sebe sama, pocit hanby, sebedůvěry, sebejistoty, sebeúcty. 
Sebehodnocení jsou soudy o sobě samotném, porovnávání s druhými, s normou, úsilí, práce 
na sobě, ze sebehodnocení se rodí autoregulace, při zlepšení sebehodnocení se vyvíjí sebeúcta 
i sebejistota. Kdo na sobě nepracuje, stagnuje, nesouladem je deprivován, opovrhuje sám se-
bou, dochází k vnitřní krizi a narušení osobnosti. 

Pravé „já“ je vnitřním základem sebe sama, naše jedinečnost, neopakovatelnost, „člověk je 
bytostí, která se svým „já“ jakožto já sama ujímá díla svého růstu. Jde mu o sebeaktualizaci“ 
(Helus, 2007, s. 61). Podle Learyho (in Hrabal st., Hrabal ml., 2002) se sebeuplatnění projeví 
v sociálním kontaktu formou dominance nebo podřízení se, kombinace dominance a submisi-
vity vede ke kooperaci, hostilita a submisivnost vedou ke kritičnosti, dominance v kombinaci 
s hostilitou vedou k ráznosti.  

Podle Vágnerové a Klégrové (2008) bývá neschopnost sebeovládání zdrojem potíží i konfliktů, 
vyskytuje se spolu s nedostatečným rozvojem sociálních dovedností, projevuje se neschopností 
například reagovat na stres jinak, než agresí. Sebehodnocení závisí dle Čápa a Mareše (2007) 
na úspěchu v činnosti a hodnocení druhých, na psychofyziologickém stavu, vnějších podmín-
kách, sociálních vlivech, aktivnosti nebo pasivnosti, je ovlivněno reakcí druhých na fyzický 
zjev, tělesné rozměry a tvary, vzrůst, barvu vlasů a další. 
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5 Kázeň 

Kázeň má vztah k normám, k tomu co je potřebné, správné a přípustné, ve školní třídě je nut-
ností akceptovat normy, respektovat školní řád. 

Jestliže žák poslechne příkaz autority a změní chování, pak se jedná jen o poslušnost (Výrost, 
Slaměník, 2008), která nemusí být vždy v souladu s jeho morálními hodnotami. Formou re-
alizovaných odměn a trestů učitel motivuje i modifikuje, podle Čapka (2010), chování žáků 
k nalézání mantinelů. Odměna, pozitivní korekce pomáhá socializaci v sociální skupině, je-li 
očekávání učitele zaměřeno pozitivně, ovlivní žákovo pozitivní sebepojetí, „umění trestat není 
uměním mstít se, ale uměním účinku trestu na ostatní, aby se ono postihované chování ve třídě 
neopakovalo“ (2010, s. 77). Kázeň je jeden z faktorů třídního klimatu. Při nekázni je důležité 
promyslet její příčiny, umět jasně vysvětlit chybu (zlobení) a považovat ji za součást sociálního 
učení, vybrat přiměřený trest a důsledně dohlédnout na jeho splnění (Čapek, 2008). 

Je důležité, aby se kázeň dála z vlastní vůle, aby její naplňování bylo příjemné, aby žákovi schá-
zela, západní pojetí ctností předpokládá, že dodržování kázně musí být bolestivé, přitom v káz-
ni je nutná autonomie, jakákoli konvenčnost je špatná. Praxe každého umění podle Fromma 
(1967) předně vyžaduje kázeň, „nikdy neudělám nic dobře, nedělám-li to ukázněně“ (1967, s. 
82), bez kázně je život chaotickým, schází mu soustředěnost.

Už v Informatoriu školy mateřské píše Komenský (2007) jak děti cvičit v ctnostech, a to pří-
kladem ustavičným, poučováním včasným rozšafným, slovy milými, kázeň docílíme nejdříve 
rozumným okřiknutím, jestliže se napraví, hned zase pochválit, jestliže je žák zavilý, pak přijde 
na skutečné trestání metličkou, ale zahanbení má bolet víc než rána. Nejdůležitější ctností je 
středmost jako základ zdraví a matka všech ctností. Podle Komenského (1871) nemá být kázeň 
ve škole o nepochopení nebo nezapamatování, zůřivé trestání má být pro nepobožnost, oplzlost 
a rouhání, pro zpouru proti poručením preceptorovým, což pokoru a poslušenství podvrací a pro 
pýchu a zúmyslnou lenost neb závist, která prospěchu hbitému v uměních překáží. Trest nesmí 
podle Dvořáčka (2005) snižovat důstojnost žáka, kázeň je „synonymum osobní odpovědnosti 
jedince vůči sobě i vůči světu, dosažení smyslu odpovědnosti je jedním ze základních znaků psy-
chické zralosti individua“ (2005, s. 203). Kázeň ve škole znamená dle Bendla (2004) pro žáka 
ochranu před šikanou a násilím, naplňuje potřebu bezpečí, jistoty, umožňuje mu zdravý vývoj.  

Kázeňské metody jsou podmíněny dobou a stavem společnosti, náboženstvím, klimatickými 
podmínkami. 
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6 Socializace a sociabilita osobnosti  

Základním úkolem výchovy je sociabilita osobnosti žáka, je to komplex dispozic, činností 
a vztahů jedince v sociálním útvaru, „úroveň morální vyspělosti je z diagnostického hlediska 
součástí sociability“ (Hrabal st., Hrabal ml., 2002, s. 109). Dyadické (dyáda = dvojice) interak-
ce mohou být pozitivní či negativní, dominantní či submisivní, kladné či záporné. Nejvýznam-
nějším prvním sociálním vztahem je dyadická interakce matky s dítětem, rodinné způsoby ře-
šení konfliktů jsou modelem pro vztahy jedince k lidem a k chování ve skupině. Úroveň vztahů 
a norem je integrovaná do celku osobnosti. Při retardaci vztahových dispozic, při nemožnosti 
naplnit potřebu identifikace s mateřskou osobou v raném věku, je nevyvinuta nebo oslabena 
schopnost vytvářet sociální vztahy, tímto narušením vznikají morální a povahové deformace 
a sociální defekty. 

Socializace je dlouhodobý proces, ve kterém se jedinec učí zvládat své role a normy chování 
také ve třídě a vrstevnických skupinách, „sociální role je odzkoušený a funkční vzorec chová-
ní…jenž odráží očekávání ostatních členů skupiny“ (Braun, 2014, s. 63). Školní třída je vý-
jimečnou sociální skupinou, uskutečňuje se v ní uspokojení ze vztahů a činností, uspokojuje 
potřebu žáků někam patřit. 

Socializace je proces přizpůsobení se (Výrost, Slaměník, 2008), je zodpovědná za rozvoj osob-
nosti. Skupinová afiliace je základem pro vnitroskupinové preference, vnitroskupinové soupe-
ření o status a formování dyadických vztahů. 

Socializaci jedinec přijímá a zároveň se na ní podílí (Piaget, Inhelderová, 2010), je procesem 
utváření člověka začleňováním do mezilidských vztahů, do společných činností, do společen-
sko-kulturních poměrů, promítá do utváření vlastností. Edukace je podle Heluse (2007) rovněž 
komplexním začleňováním do společnosti, funkční socializace se projeví v „personalizovaném 
jedinci“, který si vytyčuje smysluplné cíle, dovede je do konce, je tvořivý, s vnitřní harmonií, 
nadhledem, a rovněž pospolitostí, schopností hlubokých vcítivých vztahů a nakonec transcen-
dencí, pak je člověkem přesahu, vidí svůj život v kontextu nadřazených hodnot, pro které je 
schopen oběti.

Sociabilita je možnost člověka být společenskou bytostí, je tendencí vytvářet osobní přátelské 
vztahy a vztahy vůbec, komunikovat a spolupracovat s druhými, jejím předpokladem je empa-
tie a schopnost kompromisů. Sociabilita se proměňuje s proměnou tradiční společnosti, dochází 
k proměně vazeb tváří v tvář, od úplných k neúplným rodinám, singles. Sociabilita je výsledek 
sociálního zrání (vývoj vztahu jedince ke společnosti), je procesem přenosu kulturního dědictví 
na nastupující generaci. Dnes dochází ke změně technologie sociálního zrání „prostřednictvím 
virtuální reality v kyberprostoru“ (Sak, Saková in Sak, 2007, s. 255), který se stává referenční 
sociální entitou, žáci se zde pohybují již od útlého dětství, jde nově o dvě sociální zrání, „pro-
střednictvím virtuální reality, ale vztažené k přirozenému světu, v druhém proudu o sociální 
zrání vztažené k virtuální realitě“ (tamtéž, s. 255), roste generace on-line, roste čas věnovaný 
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ICT na úkor jiných aktivit, narůstá pocit osamocení, při kterém není naplněna potřeba sociabi-
lity. Spitzer (2014) uvádí výsledky studie, ve které dívky, které spolu mluví přímo, mají úspěš-
nější sociální vztahy, časté využívání sociálních sítí počet reálných přátel zmenšuje, způsobuje 
zakrnění sociálních kompetencí, osamělost, „to má za následek větší stres a narůstající ztrátu 
sebeovládání…brání naplněnému životu ve společenství“ (2014, s. 116).

Bio-psycho-sociální model člověka určuje, že cokoli se stane v biologické podstatě našeho 
organismu se může projevit v duševním životě a to pak v sociálním chování a naopak, sys-
tematické násilí může změnit stavbu a činnost mozku zrovna tak jako jakékoli další kulturní 
vlivy (Koukolík, F., Drtilová, J., 2001), výsledkem poškozujících informací na vstupu může být 
patologické chování.
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7 Školní třída jako sociální vrstevnická skupina 

Sociální skupina se skládá z členů skupiny, kteří mají své role a podskupin, které tvoří koalice 
na základě obdivu a sympatie. Skupina má své cíle a hodnoty, normy, má sdílené vědomí nebez-
pečí, své jasné nepřátele, styl řízení, tradice i zvyklosti, jejichž sdílení dává pocit identity a tvoří 
skupinovou atmosféru. „Centrálním termínem skupinového dění je termín dynamické interde-
pendence (tzn. měnlivé, vyvíjející se závislosti) těchto komponent mezi sebou navzájem“ (He-
lus, 2007, s. 23), u skupiny dochází též k emergenci, vyvěrání skupinových vlastností a výkonů.

Vrstevnické skupiny charakterizuje věková a názorová blízkost, souhlasné jednání, vyznačují 
se bezprostředními kontakty, silným pocitem příslušnosti ke skupině, touhou po samostatnosti, 
patří k referenčním skupinám, s nimiž se jedinec identifikuje. Osobnostní nevyhraněnost nahrá-
vá silné konformitě oblékání, vyjadřování a hodnotové orientace. Zvláště na druhém stupni má 
školní třída velkou autoritu a každý žák zde touží mít dobrou pozici, odlišní se stávají terčem 
útočného jednání. Kritériem chování je požadavek a hodnoty skupiny (Kraus, 2008).

Třída je skupina formální, střední, označuje se pojmem žákovský kolektiv, vykazuje také prvky 
neformální skupiny jako jsou citové vazby mezi členy. Ve škole musí žák zvládnout dvě soci-
ální role, roli žáka a roli člena sociální skupiny, očekává se od něj „být přátelský, nestranit se 
ostatních, být veselý, vtipný, štědrý, ochotný pomoci atd.“ (Dvořáček, 2005, s. 249). Role je 
spojena se statusem a rozdělením pozic, ve třídě vznikne žebříček postavení, podle statusu má 
žák i míru prestiže (uznání), outsider má neuspokojenou potřebu uznání, trpí pocity méněcen-
nosti. Vysoká prestiž je ovlivněna rysy osobnosti, mají ji většinou fyzicky zdatné děti, aktivní, 
dominantní, s přirozenou autoritou, starší, inteligentnější, se sympatickým vzhledem, obleče-
ním. Selhání adaptace přináší frustraci a deprivaci, vytvářejí se obranné mechanismy k odstra-
nění pocitů úzkosti jako je agrese, regrese, kompenzace, racionalizace, projekce nebo únik. 
„Skupinová interakce je velmi významným fenoménem, který ovlivňuje formování osobnosti 
jedince a měla by být v popředí pozornosti všech výchovných pracovníků“ (tamtéž, s. 255).

Vztahy mezí žáky slouží k uspokojování sociálních potřeb pozitivního vztahu (afiliace) a presti-
že. Potřebu pozitivního vztahu uspokojují hledáním vřelých vztahů, přátelství, pocitu sounále-
žitosti. Začlenění se projevuje pozitivními vztahy a potřebu prestiže, tendencí dosáhnout vyso-
kého sociálního hodnocení, převahou nad druhými, zaujímáním vůdcovské pozice, podílením 
se na rozhodování, zaujímáním vysokého sociálního statusu (Vykopalová, 1992).

Školní třída je specifickou vrstevnickou skupinou, dítě má roli spolužáka, je zařazeno do určité 
třídy bez výběru. Žákovo sebeprosazení ve třídě a školní prospěch jsou stejně důležité, dítě 
touží být akceptováno a přijatelně hodnoceno, přitom vrstevnické hodnocení nemusí být objek-
tivní. Podle míry obliby a prestiže získávají žáci postavení buď neformálního vůdce s velkou 
prestiží a vlivem nebo pozici hvězdy, kterou charakterizuje velká oblíbenost, dále pozici přija-
telného spolužáka s průměrným vlivem i oblíbeností, ti kteří nevynikají, se dostávají do pozice 
neoblíbeného, odmítaného a přehlíženého, většinou se něčím odlišují, působí nepříjemně, mají 
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nižší sociální inteligenci, problémy s přiměřeností reagování, nedovedou řešit konflikty. Od-
mítaní žáci jsou neoblíbení, bez vlivu, mohou být agresivní, mají téměř vždy deficit v oblasti 
sociálních kompetencí (Vágnerová, Klégrová, 2008). 

„Narušování vzájemných vztahů nám žáci sami signalizují poměrně zřídka; spíše to bývají je-
jich rodiče či pedagogové. Objeví se ve výstupech diagnostiky třídy“ (Braun, 2014, s. 94), ztráta 
koheze třídy se projeví vytvořením podskupin, vysokou absencí žáků, neúčastnění se školních 
projektů.  
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8 Skupinová dynamika

Skupinová dynamika je souhrnem vzájemných sil i protisil, skupinových interakcí ve skupině, 
utváří jí především cíle, identita, skupinové hodnoty a normy skupiny. Normy jsou vytvořená 
doporučení a žádoucí chování, role je vlastně očekávané chování, normy mohou určovat posta-
vení některých členů, „s normami je komplementární konformita jako podřízení (přizpůsobení) 
se normám“ (Výrost, Slaměník, 2008, s. 325), odvíjejí se od skupinových cílů a hodnot, nejsou 
součtem individuálních norem. Mezi žáky ve třídě je normou a znakem sociální zralosti nežalo-
vání. Konformitu ovlivňuje skupinová koheze, čím je vyšší, tím větší a mocnější je vliv skupiny 
na jednotlivce a také snadněji odolává tlaku jedince (Výrost, Slaměník, 2008). Ustanovené nor-
my ve třídě se podle Koláře (2011) obtížně mění, jsou většinou určovány agresorem, skupina 
má tendenci nejen ke konformitě, ale i závislé poslušnosti k autoritě, poddáváním se tlaku, je 
vyřazena schopnost rozlišit dobro a zlo, většinový postoj legalizuje násilí, ospravedlňuje ho, 
„norma zákazu „bonzování“ však bývá překračována zřídka“ (Kolář, 2011, s. 136).

Konformita podmiňuje chování i názor členů skupin, některé věci pak dělají jen kvůli sociál-
nímu tlaku. Deutsch a Gerard (1955, in Výrost, Slaměník, 2008) předpokládali, že konformita 
je složena ze dvou potřeb: potřeby mít pravdu a potřeby být oblíben. Jsme-li nejistí, hledáme 
jistotu u druhých, být oblíben znamená snadnější navazování interpersonálních vztahů, neoblí-
bení jsou odmítáni a trestáni. Normativní sociální vliv je zřetelný ve chvíli, kdy se žák bojí, že 
ztratí oblibu nebo chce obliby a uznání dosáhnout, má strach z odlišnosti, nechce být považován 
za podivného, zvláštního.

8.1 Struktura skupiny

Skupina se formuje pomocí sociálních interakcí, strukturu skupiny spoluvytváří komunikační 
síť mezi členy, ve které má vůdce skupiny většinou hlavní postavení. Struktura skupiny je vět-
šinou hierarchická, členové mají určité funkce, mají svou pozici vůči ostatním a status (práva 
a povinnosti) a také roli, která je dána vztahy, „neformální struktura skupiny je dána interper-
sonálními výběry a preferencemi jejich autorů, tedy dimenze sympatie, antipatie a indiference“ 
(Kožnar, 1992, s. 30). Struktura se diferencuje vývojem. Role je určena osobností nositele, má 
svou sociální hodnotu vyjádřenou prestiží a má na ni vliv agresivita, pasivita, závislost, osob-
nostní rysy. 

Podle Výrosta a Slaměníka (2008) jsou role stabilizované vzorce chování a třída je trsem po-
dobných rolí a pozic, status jedince je daný vztahy s ostatními, rozdělení moci se může měnit, 
ale nízký status se mění těžko, „členové skupiny odhadují sílu každé osoby podle vzhledu a cho-
vání“ (2008, s. 324). Pozice žáka ve třídě je ukazatelem zdatnosti v sociálních interakcích, úda-
je o pozicích a rolích jedince a o struktuře třídní skupiny lze získat pomocí metod sociálně psy-
chologické diagnostiky, zejména sociometrickými technikami (Slavíková, Homolová, Doležel, 
2007). Ve skupině existují podle Hrabala (2003) tři kategorie pozic „status podle kompetence 
a dvě ryze sociálně psychologické podle podílu na řízení a podle intenzity interindividuální 
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komunikace, tj. pozice podle vlivu a pozice podle „obliby“ (popularity)“ (Hrabal, 2003, s. 16).

Postavení žáka závisí na vnějších faktorech, jimiž jsou postoje učitelů k němu, rodinné zázemí, 
fyzický vzhled, doba, po kterou je členem třídy a na vnitřních faktorech, jimiž je emoční in-
teligence, kreativita, sebedůvěra, inteligence, komunikativnost, aktivita (Braun, 2014). Pozice 
podle vlivu je status, hodnost, rang a závisí na osobnostních charakteristikách, obliba se projeví 
tendencí k opakovanému kontaktu ostatních s oblíbeným jedincem, projevuje se přátelstvím 
nebo nepřátelstvím. U skupin s nízkou soudržností (kohezí) se často tvoří podskupiny, je to 
přirozené, že žák má ve třídě 1–3 přátelské vztahy a celkem 5–7 intenzivních vztahů.  Prokaza-
telné je působení celé třídy na sociální a morální vývoj každého i na jeho pozdější život. Třída 
je článkem v řetězu socializačních  útvarů, učí řešení konfliktů, podřizovat se, vést, vytvářet 
interindividuální pozitivní vztahy, čím více členů skupiny, tím roste počet druhů vztahů žáka 
k ostatním, také se zvyšuje počet ambivalentních i neutrálních vztahů, menší třídy se proto pro-
žívají jako kohezivnější. Skupinotvorné tendence mají spíše chlapci, i jejich interindividuální 
vztahy bývají pevnější, dívčí skupiny se rozpadají do podskupin častěji (dyády, triády). As-
pekty pozice žáka ve třídě se hodnotí podle kompetence, zdatnosti, výkonnosti, vlivu a obliby 
(srov. Braun, 2014). Školní výkonnost (známky) nepomáhá k dosažení vlivu a obliby, ale špat-
né známky spíše snižují pozici žáka ve třídě, k vlivu a oblibě přispívá fyzická zdatnost a také 
estetické výkony (Hrabal, 2003).

Klíčovou charakteristikou skupiny je koheze, „soudržnost je tím vyšší, čím je v podskupinách 
více lidí, kteří mají sympatii (necítí antipatii) ke členům druhých podskupin; kohezi také zvy-
šuje integrování izolovaných jedinců do podskupin skupiny jako celku“ (Helus, 2007, s. 251), 
soudržnost působí facilitačně na realizaci vzdělávacích cílů, ovšem jen pokud je pozitivně ori-
entována. 

Skupinová koheze se vyznačuje soudržností, vzájemnou podporou, akceptováním, důvěrností, 
porozuměním, dovoluje otevřenější projevy nepřátelství a konfliktů, ve snaze je vyřešit. Je to 
pocit stmelení, jednoty, to jak „drží“ spolu, bez koheze je skupina nefunkční. Míra kohezivity 
souvisí s úrovní rozvoje skupiny, usuzuje se z ní pevnost a stabilita skupiny. Ve skupině se 
zákonitě tvoří menší podskupiny, spojí se ti, co jsou si sympatičtí, mohou být i v opozici vůči 
ostatním, mají tendence k uchovávání tajemství, podporují se navzájem, snaží se o kohezi pod-
skupiny, vytváří si své vlastní normy. Vztah ostatních k podskupině může být spojen se závistí, 
žárlením nebo rivalstvím, může však dojít i ke konfliktu uvnitř podskupiny nebo s ostatními. 
V podskupinách probíhají intenzivní interpersonální vztahy (Kožnar, 1992). 
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9 Žák ve vývojovém stádiu dospívání 

Období pubescence (12–15/16let) je biologickým mezníkem vzhledem k pohlavnímu dozrává-
ní, dochází k zvýšené produkci mužských i ženských hormonů, celkovým somatickým změ-
nám, změně proporcí, vývoji pohlavních znaků a sexuálního cítění. Je i sociálním mezníkem, 
přechod na druhý stupeň znamená nejenom konec dětství, ale představuje velkou emoční zá-
těž, dochází k poklesu sebejistoty, nárůstu rozpačitosti, k otřesení vnitřní představy o sobě. 
Je to období dramatických změn, bouřlivého růstu, s kterým souvisí zhoršení nervosvalové 
koordinace a zvýšená unavitelnost. Rozvíjí se hypoteticko-deduktivní uvažování, žák již anti-
cipuje budoucnost, vzrůstá potřeba seberealizace, které jsou do cesty kladeny překážky v po-
době emoční lability, impulzivnosti, citlivosti ke kritice, podrážděnosti a vztahovačnosti. Tyto 
vývojové předurčenosti mají vliv na soustředění a psychický stav žáka. Žák si klade otázky 
„kdo je“, představuje si, kým by chtěl být, bývá k sobě kritický, zabývá se sám sebou formou 
introspekce. Mění se jeho vztah k autoritám, nechce se již jen podřizovat, dochází k odpoutání 
a snížení závislosti na rodině, identitu nalézá ve skupinové identitě, konformita přináší „značné 
uspokojení, jistotu, kladné hodnocení, na jehož podkladě lze budovat sebehodnocení, které bylo 
otřeseno změnami dospívání“ (Čáp, Mareš, 2007, s. 278). Od pubertálního období je určující 
uvolňování závislosti na bezprostředních a nejbližších, odvracení se od rodiny je nutným před-
pokladem k rozvoji vlastní sociální identity, nebezpečné by bylo zůstat v závislosti na rodině. 
V pubertě často vyvolává napětí a konflikty nově se objevující sexuální přitažlivost.

Hlavními potřebami žáka v tomto období je také potřeba emočně stabilního a vzájemně uspo-
kojujícího osobního kontaktu, prostoru pro vlastní iniciativu, respektu k jeho osobnosti, potřeba 
sociálních vzorů, vlastního sebeurčení a seberozvoje (Ptáček, Kuželová, 2013).

V dospívání se zvyšující kritičnost k normám odráží v potřebě uplatnit svůj názor, formální au-
toritu pubescenti neuznávají, mají sklon „k experimentaci překračující běžné sociální normy“ 
(Vágnerová, Klégrová, 2008, s. 466), potřebu si dokazovat svou nezávislost, dochází k zpo-
chybňování sociálních norem. Rizikové jsou občasné asociální nebo i antisociální činnosti, 
akcentace vlastního uspokojení, ale i typický pubertální negativismus, především okouzlení 
problematickou a nekonformní skupinou (Vágnerová, Klégrová, 2008).

Matějček (2005) doporučuje ptát se pubescenta na zážitky, seznámit se s jeho přáteli a hlavně 
pubescenta nepomlouvat, „největšími vychovatelskými ctnostmi v tomto období je asi zdrženli-
vost, trpělivost a optimistický výhled do budoucna“ (2005, s. 288), s humorem a bez posměšků 
jednat s dítětem. Úsudky dospívajících jsou citově zabarvené, ukvapené, bystré a kritické, ale 
nepodložené životními zkušenostmi, nastává nový příliv fantazie, který je spojen s denním sně-
ním. Pubescent musí mít příležitost něco samostatně dělat, do čeho moc nemluvíme, získává 
tím autonomii a odpovědnost (Matějček, 2005).

Třída v období puberty se stává velmi křehkou a ohroženou, sociální a morální změny žáka 
se promítají do vývoje třídy, roste svébytnost jednotlivých žáků, nastupuje nepokryté kritické 
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hodnocení učitele, sílí potřeba rovnocenného partnerství, vztahy mezi žáky se transformují, 
vznikají neformální skupiny, členové mají hierarchii moci, mezi žáky existují vztahy nadřaze-
nosti a podřazenosti (primadona, šplhnoun, ušláplý). Třída v tomto období nebývá kohezivní, 
může se zde vytvořit tlupa s predelikventním zaměřením na agresi a šikanování, nějaký žák je 
odmítaný, i když není „důvod“ v jeho vlastnostech. Mimořádně závažný dopad má obava z vy-
loučení a izolace i skutečné vyloučení nebo zavržení skupinou, naopak dobré zařazení přináší 
spokojení, pocit jistoty (Hrabal, 2003). 
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10 Klima školní třídy 

Lašek (2001) uvádí, že klima třídy vzniká interakcí sociálního mikroprostředí školní třídy 
a žáka, „subtilního přediva sociálních vazeb, emocí, prožitků, snů a zklamání“ (Lašek, 2001, s. 
4), osobních kontaktů. Klima tvoří trvalejší sociální i emocionální naladění žáků, atmosféra tří-
dy je krátkodobé naladění, je měnlivá, může se změnit i během jedné vyučovací hodiny, klima 
je skupinový jev, který tvoří žáci a zároveň na ně zpětně působí. U okamžité atmosféry třídní 
klima může nebo nemusí působit.

Determinanty klimatu jsou typ školy, její zaměření, školní řád, zvláštnosti vyučovacích před-
mětů a pedagogických situací (dílny, praxe), zvláštnosti učitelů, školních tříd i žáků. Klima 
má i své prvky, které na sebe působí navzájem, například přidružení ke skupině, soutěživost, 
třenice, klikaření, zkoumání sebe a okolí, kohezívnost. Klima na žáka působí, „je sociálně 
psychologickým skupinovým jevem“ (tamtéž, s. 46), psychosociální klima klade důraz podle 
Mareše a Ježka (2012) na subjektivní pohled žáků, skupinek a učitele, na to, co nelze zvnějšku 
pozorovat, v němž se vzájemně ovlivňují determinanty a prvky klimatu. 

Školní třída je představována učebnou, subjektivně prožívaným prostředím, které vymezuje 
klima i atmosféru ve třídě, má aspekty architektonické (vybavení, tvar, velikost učebny), hygie-
nické (kvalita osvětlení, úklidu, větrání), ergonomické (tvar nábytku, umístění technických za-
řízení), akustické (úroveň hluku, ozvučení prostoru), estetické (barevnost stěn, výzdoba učeb-
ny). Klima třídy je jev trvající několik měsíců nebo i let, sociálně konstruovaný, sdílený aktéry 
klimatu, je ovlivňováno celkovým klimatem školy (Mareš, Ježek, 2012). 

Školní třída se stává „opravdovým generátorem sociálních interakcí a vazeb“ (Čapek, 2008, 
s. 125), klima prožívají a tvoří učitelé a žáci. Chce-li škola naplnit své cíle, musí podle Čepka 
(2010) vytvořit vhodné klima pro práci a pro možnost vytvoření pozitivních sociálních vazeb 
mezi žáky i učiteli, rys klimatu je velmi obtížně zjistitelný, je to něco neuchopitelného, téměř 
nepopsatelného, měření jsou pouze pokusy. Rodič není přímý tvůrce klimatu, ale velmi do něj 
zasahuje, vnáší své názory a připomínky. 

Žáci se ve školní třídě společně řadu let vyvíjejí a socializují. Vývoj třídního kolektivu probíhá 
ve třech fázích: prekohezní stadium (1. – 3. třída), stadium prvotní koheze (4. – 6. třída) a ko-
hezní stadium (7. – 9. třída), v posledním stadiu se dokončuje vývoj vztahů, stabilní hierarchie 
i vztahová síť je vytvořena, kvůli vlivu může vznikat napětí i konflikty. Školní klima ovlivňuje 
koheze (soudržnost), pocit sounáležitosti, chuť pomáhat, účastnit se činností, to jak se žáci mají 
navzájem v oblibě, naplnění potřeb žáků (Braun, 2014). Dobré sociální klima určuje dobrou ká-
zeň, „nezbytnou podmínkou úspěšného vyučování je pocit bezpečí a jistoty dětí“ (Bendl, 2003, 
s. 13). Sociální klima školní třídy je mnohotvárné a složité, ovlivňuje osobnost žáka, může být 
pro žáka i frustrující, reakce na frustraci jsou útočné nebo únikové (záškoláctví, absence), agre-
se je však nejčastější. 
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Psychosociální klima třídy působí nejen na spokojenost žáků, ale ovlivňuje i učení a výkon. 
Učitel by měl umět klima pozitivně ovlivňovat, pracovat s žáky jako jednotlivci a zároveň se 
třídou jako sociální skupinou, je vhodné identifikovat hvězdy, protože mají vliv na jednání 
a hodnotovou orientaci skupiny jako celku, přes hvězdy se dá působit na celou třídu, vytvářet 
příležitosti ke spolupráci, projevovat bytostný osobní zájem o rozvoj žáků, motivovat žáky 
k přejímání odpovědnosti za své vzdělávání a vést je k sebehodnocení (Helus, 2007). 

Učitel, který nezná klima ve své třídě, nemůže podle Krause (2008) vědomě diferencovat a in-
dividualizovat přístup k jednotlivým žákům.

Diagnostikou klimatu se zabýváme podle Hadj Moussové (2002) vždy, když se jedná o problé-
movou třídu, při podezření na šikanu, „diagnostika sociálního klimatu je užitečná v případě, 
kdy je na základě sociometrických šetření zřejmé, že je nutno začít pracovat s celou třídou“ 
(2002, s. 203), „diagnostika sociálních vztahů je nástrojem pro intervenci ve skupině“, „pomoc 
jednotlivci je nemyslitelná bez znalosti sociálního kontextu, ve kterém se jeho problémy proje-
vují“ (tamtéž, s. 206). 
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11 Výchovné problémy 

Výchovné problémy jsou nápadné odchylky chování, mohou být jednorázové nebo opakované, 
objevují se u dětí vyrůstajících v nefunkčních rodinách, projevují se přestupky proti školnímu 
řádu, agresí k vrstevníkům, zvířatům, poškozováním věcí, lhaním, krádežemi. Pokud se proje-
vy opakují dlouhodobě, označují se jako poruchy chování, mohu být i projevem osobnostních 
zvláštností (úzkostnost, emoční labilita), mohou souviset s dysfunkční rodinou (frustrace, de-
privace), se situací ve třídě. Nevhodné chování může souviset s emoční deprivací, hledáním ná-
hražkového uspokojení s disharmonickým vývojem osobnosti nebo s hledáním identity (Braun, 
2014).

„Některé dřívější projevy chování žáků označované jako nekázeň prakticky vymizely (rouhání 
se, projevy bezbožnosti), jiné přežívají dodnes (šikana, vulgárnost, drzost)“ (Bendl,  2004, s. 
42), rvačky, krádeže, poškozování věcí, pomluvy, bojkotování práce ve skupině, provokování, 
svádění na druhé. Vybrané faktory podílející se na neukázněném chování jsou vrozená agre-
sivita, temperament, absence smyslu života, skupinová dynamika třídy a sociální inteligence 
(Bendl, 2004).

Rušivé chování vzbuzuje pozornost druhých, rušení mluvením, přerušování pedagoga, šaško-
váním, děláním hluku, šumu, hraním si s předměty (Čapek, 2008). 

11.1 Agresivita – Agrese a úzkost

Agresivita je dispozice k jednání, které poškozuje a ovládá jinou osobu se záměrem ublížit, 
pedagog musí podle Čapka (2008) pochopit motivy a poznat druh agresivního jednání a podle 
nich zasahovat.

Při ohrožení a při frustraci seberealizace ve skupině vzniká u jedince úzkost, která je součástí in-
trapsychického napětí, projevuje se „jako agrese a vyvolává skupinovou tenzi“ (Kožnar, 1992, 
s. 155), dochází k propojení intrapsychické a skupinové dynamiky. Tenze může mít i pozitivní 
napětí, je pak optimální tenzí, je-li však spojená s negativními emocemi vzniklými z omezení 
potřeb, vyvolává ve skupině antipatie, agresivitu a konflikty.

„Agrese je chování, které má za následek ublížení, poškození, nebo k němu vede, směřuje“ 
(Výrost, Slaměník, 2008, s. 267), má cílevědomý charakter, slouží k uspokojení potřeb, k do-
sahování cílů. Teorií vzniku agrese je mnoho, integrativní teorie (Genn, Anderson) udává kom-
plexnější pohled na agresi, kdy osoba s predispozicí k agresivnímu jednání v podobě osobnost-
ních charakteristik, naučených vzorců chování a vlivem dědičnosti reaguje na podnět ve formě 
bolesti, útoku, frustrace, protože podnět vyvolal vzpomínky a odpovídající psychický stav (Vý-
rost, Slaměník, 2008). Agrese se podle Koláře (2011) vyznačuje nepoměrem sil a samoúčelnos-
tí převahy agresora nad obětí.

Fromm (1997) rozeznává u člověka dva rozdílné typy agrese, obrannou „benigní“ k přežití 
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jedince a „maligní“ (zlou) agresi – krutost a destruktivitu, sklon zabíjet a mučit bez příčiny, pro 
potěšení, která škodí i útočníkovi a je jednou z možných reakcí na psychické nebo existenční 
potřeby (potřeba něco způsobit, někým pohnout).  Maligní agrese má kořeny v lidském cha-
rakteru jako „druhé přirozenosti“ člověka, je náhradou za jeho slabě vyvinuté instinkty, právě 
„lidské vlastnosti činí člověka tak nelidským“ (1997, s. 131).  Vášně jsou silnější než pudy (po-
hnutky) zakořeněné ve fyziologických potřebách, můžou vyjadřovat pokus dát životu smysl. 
Strachu se můžeme zbavit agresivním chováním, při útoku mizí obavy. V případě, že člověk 
nemůže tvořit, mít na někoho vliv, uniknout z vězení své izolovanosti, tak může pocitu nicoty 
a neschopnosti uniknou aktem ničení života (Fromm, 1997).

Náhodné ublížení se nepovažuje za agresi, násilné chování je agrese s cílem poškodit i usmrtit, 
„všechny případy násilného chování jsou agrese, mnohé případy agrese nejsou násilné chová-
ní“ (Koukolík, 2006, s. 241). Vyšší frekvence násilného chování se u mužů plně rozvíjí v puber-
tě, klíčové jsou vztahy v rodině, třetina dětí zneužívaných v dětství, v dospělosti zneužívá nebo 
zanedbává vlastní děti nebo trpí psychopatickou poruchou, ženy například hraniční poruchou 
osobnosti, „těžké, opakované násilné chování v dospělosti tedy má zřetelný vztah k poruše cho-
vání v dětství a dospívání, k ADHD a autistickým rysům“ (tamtéž, 2006, s. 249). Agrese může, 
říká Koukolík a Drtilová (2001), souviset s opoziční poruchou v dětství, antisociální poruchou 
v dospívání, kterou často doprovází porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Opoziční 
porucha v dětství se projevuje výbuchy vzteku, napadáním lidí, vzdorovitostí, nekázní, zlost-
ností a mstivostí, jde většinou o dědičnou zátěž, bývá doprovázena ADHD nebo vývojovými 
poruchami (dyslexie). 

Koukolík (2014) upozorňuje v knize Mozek a jeho duše, že „centrum agrese“ neexistuje, agre-
si tlumí sociální učení a to odlišně u chlapců a dívek, dívky jsou spíše nepřímo agresivní.  
Psychopatické chování i agrese může být důsledkem poškození čelních laloků, poškozením 
očnicové a přilehlé kůry mozku je narušené rozhodování, protože se přestanou aktivovat pocity 
předvídající odměnu a trest, důsledkem je „necitlivost“ k sociálním situacím, jedinec se rozho-
duje bez ohledu na následky (Koukolík, 2014).

Agresivita je „útočnost, postoj nebo vnitřní pohotovost k agresi“ (Martínek, 2009, s. 9), schop-
nost mobilizovat síly k boji, dosáhnout cíle, vzdorovat těžkosti, je dispozicí k agresivnímu jed-
nání, ale nemusí se projevit agresí. Útočnost se záměrem ublížit je tedy projevem agresivity. 
Agresivita je z 60 % dědičná, ve spojení se skrytou agresivitou matky, která přenáší odpověd-
nost za trestání na otce, formuje dítě, které obvykle ostatní snadno vyprovokují k výbuchu 
vzteku, dítě pak zlobí a mlátí, je potrestáno a stává se z agresora bezbrannou obětí. Pokud se 
agresivita sloužící k dosažení cíle vyplácí, tak toto chování dítě neopouští. Agresivita může být 
zapříčiněná organickým poškozením mozku, „jedinci pak reagují agresí v případech, kdy je 
narušena anticipace následků“ (tamtéž, s. 16), takové děti mají velké potíže s kontrolou agrese.

Agrese může být fyzická aktivní přímá – bití oběti, ponižování, šikana; fyzická aktivní nepří-
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má agrese – najme si na bití někoho jiného a sám jen přihlíží; fyzická pasivní přímá – ničení  
pomůcek, rozlámání tužek, znehodnocování pokusů, zničení výrobku; fyzická pasivní nepřímá 
– odmítnutí splnění požadavku – neuvolní místo, nepomůže spolužákovi; verbální aktivní pří-
má – nejčastější ve škole, urážky, znevažování, slovní ponižování, vulgarity; verbální aktivní 
nepřímá – rozšiřování pomluv o druhém v prvním stadiu šikanování, psychické ubližování, 
posměch, pomlouvání oblečení, účesu, špatné napovídání, intriky a legrácky proti spolužákovi; 
verbální pasivní přímá – naprostá ignorace druhého, neodpovídá, nebaví se s ním, je  nevidi-
telný – také souvisí s ostrakizací; verbální pasivní nepřímá – nezastane se, svádí na jedince 
všechno, častá agrese ve škole (Martínek, 2009).

Slovní agresivita využívá verbálních podnětů, snaží se vyvolat pocit strachu formou citového 
odmítnutí, nepřátelskými poznámkami, výhružkami. Pasivní agresivita se zdržuje přímého po-
škození, ale má také poškozující následky. Přímá prostá agresivita se projevuje bitím, štípáním 
škrcením, mučením, vyhrožováním, nepřímá agresivita způsobuje škodu žalováním, ponižová-
ním, kdy oběť ani nemusí vědět, kdo je agresor (Stankowski, 2004).

Agresivita je „obyčejně spojena se sklonem překračovat i další pravidla: ničit věci ze zlomy-
slnosti nebo pro zábavu, nerespektovat soukromé vlastnictví a podvádět“ (Říčan, 1995, s. 33), 
vytváří se v předškolním věku, roli hraje temperament i způsob výchovy, poškozující je citový 
chlad, ponižování, lhostejnost, prudké výbuchy citů a nenávisti spojené s krutými tělesnými 
tresty, nadávkami, tolerancí k násilí a pochvalou za násilné jednání. Říčan (1995) provedl vý-
zkum rodinných vztahů u agresorů do 12 let a zjistil, že měli nepřátelské, chladné otce brzdící 
autonomii svých dětí. Agresory mohou být děti, kterým se rodiče nevěnují, nemají na ně čas, 
rozmazlují je penězi. 

Agresivita sama o sobě není podle Matějčka (2005) špatná, špatné je její zaměření a použití, 
dítě se má učit své agresivní tendence ovládat, zušlechťovat je a tříbit, při zkoumání psychic-
ké deprivace dětí v dětských domovech společně s Langmeierem zjistil, že se tam vyskytuje 
skupina dětí s „náhradním uspokojováním základních psychických potřeb, a to především ne-
uspokojené potřeby životní jistoty a pozitivní identity“ (2005, s. 170), tyto děti měli některé 
typické rysy osobnosti, trápily druhé i zvířata, byly sobecké, narcisticky se shlížely samy v sobě 
a přitom byly zbabělci, byly otroci a otrokáři zároveň. 

Agresivita u dětí je většinou součástí jiných diagnostických kategorií, může se projevit jako 
manifestace maskované deprese, následek dlouhodobého zanedbávání, zneužívání či týrání, 
může být projevem poruchy chování u vývojově nezralých dětí s hyperkinetickým syndromem, 
důsledkem rozvíjející se alkoholové nebo drogové závislosti, projevem psychické poruchy 
nebo se ukázat jako „premorbidní symptom vyvíjejícího se psychotického onemocnění“ (Ří-
čan, Krejčířová, 2006, s. 246), kdy lze v chování dítěte pozorovat nápadnosti, bizarnosti, silné 
pocity strachu a úzkosti, které podmiňují agresivní postoj. Mezi faktory podmiňující agresivitu 
dětí patří mužské pohlaví, opakovaná a časná traumatizace, snížená sociální kompetence, nízká 
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sociometrická pozice, snížené sebehodnocení následkem pocitu odmítnutí, emoční nezralost 
a egocentrismus, nízká frustrační tolerance, vysoká závislost na vrstevnické skupině, nedosta-
tečná interiorizace norem. V rodině podmiňuje agresivitu malá koheze vztahů mezi členy, vyso-
ká úroveň konfliktů a hostility, nedostatečná citová saturace, nedůsledný a permisivní výchovný 
styl, averzivní reakce na prosociální chování, nedostatek dohledu, nízká hodnota přisuzovaná 
vzdělávání, slabé náboženské zaměření, nižší ekonomická úroveň a nižší vzdělání matek, vý-
skyt psychickým poruch u matek, intergeneračně přenášené vzorce kriminálního chování. Mezi 
nepříznivé prognostické znaky vývoje agresivity patří velmi časné agresivní chování již v před-
školním věku, nedostatečný rozvoj empatie (brutalita), desensitizace (násilí v rodině, médiích), 
řada různých disociálních a antisociálních prvků (lže, toulá se, je vulgární), přítomnost poruch 
nálady, poruch chování, agresivní jednání jak v rodině, škole i ve vrstevnické skupině (Říčan, 
Krejčířová, 2006).

Proč se k agresi připojují ostatní žáci? Zimbardo (2005) uvádí deset kroků k vytvoření pastí 
zla, jimž podlehnou dobří lidé, například lež poskytne ospravedlnění k agresivním prostřed-
kům, jsou-li pravidla používána ke zdůvodnění bezduché poslušnosti, mění-li se sémantika 
činu – ubližováním vlastně pomáhám druhému, rozptýlením odpovědnosti, slepou poslušností 
k autoritě. Destruktivní chování také vyvolává anonymita, která je maskou odosobnění, do-
chází k potlačení svědomí, smyslu osobní odpovědnosti a mravnosti, „kulturní moudrost tudíž 
předepisuje, že pro změnu obyčejných neagresivních mladíků na bojovníky, kteří mohou zabíjet 
na povel, je klíčová změna jejich vnějšího vzhledu“ (Zimbardo, 2005, s. 49).  

Agresivita a násilí narůstají, stávají se závažným sociálním problémem, „odvrhnutí, ponižová-
ní, pokořování mladších vyplývá ze záměru uvolnění napětí, pozvednutí vlastního sebehodnoce-
ní“ (Stankowski, 2004, s. 108), projevuje se vulgárními nadávkami, pokořováním, zesměšňo-
váním, vydíráním, narušováním tělesné nedotknutelnosti, sexuální i lidské důstojnosti.  Účelem 
agrese je působit bolest, účelem násilí je vynutit si žádoucí chování a činit škodu, oba tyto soci-
ální jevy se objeví v každé věkové skupině, způsobují škody psychického, tělesného, sociálního 
rázu, působí bolest, destrukci, ztrátu hodnot. Agresivní děti mají často nedostatky v mravním 
myšlení a empatii, nevyznají se v chování druhých, chlapce často dráždí projevovaná slabost, 
projevy agrese u chlapců jsou méně trestané než u dívek (Stankowski, 2004).

Agresivní chování je spojeno s omezováním práv druhých, jde o nepřijatelný způsob uspokojo-
vání potřeb materiálních nebo seberealizace, často je prostředkem k dosažení společensky pro-
klamovaného cíle, ve školním prostředí se objevuje jeho forma – šikana (Fischer, Škoda, 2008).

11.2 Poruchy chování

Problémové chování se podle Vágnerové a Klégrové  (2008) vyznačuje nepřiměřeností a ná-
padností chování ve škole, interpretuje se ve vztahu k věku a vývojové úrovni dítěte. Problémo-
vé chování může být signálem narušeného nebo odlišného socializačního vývoje, projevem níz-
ké úrovně sociálních kompetencí a schopnosti jednat v souladu s pravidly skupiny, kdy jedinec 
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nemá sociální dovednosti umožňující žádoucí adaptaci na školu. Mezi poruchou chování a nor-
mou je celá škála rušivých, ale ne ještě patologických projevů (Vágnerová, Klégrová, 2008). 

Je důležité, zda dítě chápe podstatu norem a zda je schopné se ovládat. Poruchové chování je 
dle Fischera a Škody (2008) nerespektování norem, kdy dítě chápe normy, ale neřídí se jimi, 
není neschopné navázat přijatelné sociální vztahy, má nízkou empatii, egocentrismus, zploště-
lou emocionalitu, uspokojování vlastních potřeb má na prvním místě a chybí mu pocit viny 
a svědomí. 

Při poruše chování dítě nerespektuje sociální normy, má nepřiměřený vztah k lidem, je ne-
schopné přiměřené sociální orientace (necítí vinu), toto chování přetrvává alespoň 6 měsíců. 
Poruchu chování lze diagnostikovat až ve středním školním věku. Poruchy chování u dětí (F 
91) určuje „opakované porušování morálních norem a věku přiměřených sociálních očekává-
ní“ (Říčan, Krejčířová, 2006, s. 242).

Při sociální klasifikaci poruch chování, „se orientuje na charakter konfliktu se sociálním pro-
středím“ (Vojtová, 2008, s. 66), jedná se pak o poruchu chování se sociálním základem (diso-
ciální chování), o asociální poruchu chování a poruchu chování antisociálního rázu, delikvenci 
(dětská delikvence, prekriminalita – do 15 let, juvenilní delikvence pro 15–18let). Při školské 
klasifikaci poruchy chování vyplívají buď z konfliktu, lhaní, krádeže, záškoláctví nebo jsou 
spojeny s násilím, agresí, šikanou, loupeží nebo se závislostmi, toxikomanií a gamblerstvím. 

Při dimenzionální klasifikaci se poruchy chování člení na poruchy chování (verbální, fyzická 
otevřená agrese, ničení věcí, vzdorovitost, odmítání autority, negativismus), osobnostní a psy-
chické problémy (úzkostné chování, uzavřenost, stydlivost, izolace, sociální uzavřenost), dále 
na nevyzrálost (roztržitost, pasivita, lenost, snění) a socializovanou agresi (skupinová agrese, 
loupež, záškoláctví, identifikace s delikventní skupinou). Existuje široká škála definic poruch 
chování, klasifikace poruch chování dle WHO a „zařazení dítěte do některé z daných medi-
cínských kategorií není podkladem pro indikaci vzdělávání ve speciálně pedagogickém rámci, 
nejsou to kategorie, které by ukazovaly na speciální vzdělávací potřeby dítěte“ (tamtéž, s. 65). 

Ve školní praxi je nezbytné rozlišit žáky s problémem v chování a s poruchou v chování. Při 
problému v chování žák o svých problémech ví, chce je odstranit, neporušuje normy úmyslně, 
konflikt se sociálním okolím souvisí s vývojem, pomáhají zde pedagogická opatření, žák musí 
být schopen chápat podstatu norem.  Při poruše chování, žák nepřijímá normy, dlouhodobě je 
ignoruje, nepociťuje vinu a potřebuje speciální péči. 

Riziko vzniku poruchy chování v dětství a dospívání ovlivňuje, zda má biologický, adoptivní 
rodič nebo sourozenec antisociální poruchu chování, je-li rodič závislý na alkoholu, má-li afek-
tivní poruchy, schizofrenii, ADHD, měl-li sám poruchu chování v dětství a dospívání, „na vzni-
ku poruchy chování se tedy podílejí genetické vlivy. Kromě nich se uplatňují i vlivy prostředí“ 
(Koukolík, 2014, s. 297). Antisociální porucha osobnosti se diagnostikuje až od 15 let, nespadá 
do období docházky na ZŠ. 
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Při psychologicky podmíněné poruše chování dochází k „hledání náhradního uspokojení při 
ztrátě nebo opakované frustraci“ (Říčan, Krejčířová, 2006, s. 241), především uspokojení po-
třeby pozornosti a uznání. Poruchy chování mohou vznikat v důsledku hledání vlastní identity 
v dospívání, disociální chování má jasný vztah k dlouhodobé citové deprivaci dítěte. Poruchy 
chování na bázi disharmonického vývoje osobnosti se projevují neschopností navazovat vřelé 
vztahy k druhým lidem, děti neznají pocity viny, agresivita je zaměřená na okamžité uspokojení 
vlastní potřeby, jsou podmíněny rovněž těžkou citovou deprivací v útlém věku, proto i terapie 
není prognosticky nadějná. Porucha chování jako volání o pomoc je poruchou adaptace v akut-
ní tíživé situaci, dítě je úzkostné či depresivní. Porucha chování jako projev závažné psychické 
poruchy se vyznačuje depresemi, schizofrenií. Při rodinně podmíněných poruchách chování, 
sami rodiče nemají dostatečně zvnitřnělé morální normy a povzbuzují je k přestupkům.  Od po-
ruch chování se musí odlišit porucha přizpůsobení, která vzniká jako důsledek závažných trau-
matických zážitků, životních změn a také adolescentní krize s vývojovou krizí identity, při 
kterých jsou poruchy chování přechodné (Říčan, Krejčířová, 2006, s. 244).

Jedinci s poruchami chování mají malou stabilitu v chování, negativní naladění k druhým, pro-
vokují je, nejsou oblíbení, mají negativní vztah i k sobě, malé sebevědomí, považují se za smo-
laře, jsou impulzivní, neumí se radovat z drobných úspěchů (Vojtová, 2008).

Poruchy chování, které tkví v osobnosti, může mít neurotický jedinec s menším sebeovládá-
ním a zkratkovitými reakcemi nebo psychopatický jedinec a trvalými povahovými odchylkami 
a abnormální strukturou osobnosti, jedinec sociálně nepřizpůsobivý v důsledku závislosti a na-
rušení sociálních vztahů, pobýváním ve výkonu trestu nebo ústavní výchovou a jedinec s nižší 
úrovní rozumových schopností, sugestibilní, který vede konzumní způsob života. Psychickými 
faktory vzniku poruch chování je například potřeba nadměrné stimulace (nuda), potřeba uspo-
kojení bezpečí, sounáležitosti a lásky, seberealizace nežádoucím chováním (ocenění), zneuží-
vání psychoaktivních látek, vyšší anonymita ve velkých městech a nedostatečná sociální kont-
rola na sídlištích průmyslový měst. 

Pro vývojové poruchy chování (dle MKN – 10 F90–98 – lži, krádeže, záškoláctví, vzdorovitost, 
šikana, krutost, trápení zvířat, agresivní poruchy) „jsou charakteristické spíše disociální proje-
vy. Často souvisejí s negativním psychosociálním prostředím, s neuspokojivými vztahy v rodině, 
se školním selháním“ (Fischer, Škoda, 2008, s. 133). „Bez znalosti příčiny můžeme poruchy 
chování, které jsou jejím důsledkem, těžko ovlivňovat“ (tamtéž, s. 131), rovněž dle Gajdošové 
a Herényiové (2006) učitelé musí vědět, „jaké faktory se podílí na jejich vzniku, jaké projevy 
chování jsou pro ně charakteristické, jak je lze odstraňovat a řešit a co je nutné dělat v případě 
násilí, agresivity a šikany“ (Gajdošová, Herényiová, 2006, s. 193). Spolupráce odborníků je 
nezbytná.
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11.3 Šikana 

Šikana je forma agrese. Příčiny agrese determinují biologické i sociální vlivy. Šikana je agre-
sivní projev se záměrem ohrozit, ublížit, zastrašovat, ponižovat, „šikana je závažnou agresivní 
poruchou chování vyskytující se v sociálním prostředí“ (Čapek, 2008, s. 72), přispívá k ní nuda, 
strach, asociální jedinci ve třídě, 1. a 2. stupeň šikany lze zvládnout působením pedagogů. 
Šikana není záležitostí jednotlivců, je těžkou poruchou vztahů ve skupině, asistuje při ní vět-
šina, která pasivně přihlíží trápení oběti. Hlavním rysem šikanování je, že jí chybí zřejmý účel 
a „oběť jednání vnímá a prožívá jako hrubý zásah do osobní integrity“ (Braun, 2014, s. 98). 

Šikanu charakterizuje Říčan (1995) jako vřed, který „nelze odstranit chirurgickým zásahem…
jen léčbou celého organismu“ (1995, s. 11), neexistuje na ni jednotný recept, každá třída vyža-
duje jiný přístup a postup, zůstává dlouho utajena, většinou se odehrává o přestávkách, v šat-
nách, na WC, tam kde není dozor, „existuje plynulý přechod mezi nevinným škádlením a suro-
vým posměchem, mezi trochu hrubší legrací a vážnou brutalitou, mrzačící tělo i duši“ (tamtéž, 
s. 13), šikany i agrese přibývá, silní ubližovali slabým vždycky, ale ve škole byla lepší kázeň. 
Novým jevem je nemotivované násilí, krutost bez prožitku vzteku či nenávisti. 

Podle Martínka (2009) je šikana variantou agresivního chování, „poslední výzkumy ukazují, 
že na našich školách prošlo šikanou 41% dětí – toto je varující signál“ (2009, s. 109) přesto 
pedagogové stále některé situace zlehčují s odůvodněním, že šlo jen o „hru“. Proto je důležité 
umět rozlišit šikanu a teasing, teasing je nevinné škádlení, šikanu může připomínat, ale pedagog 
jasně vidí, že například dívkám není škádlení od chlapců nepříjemné, odvolávat se hned na ši-
kanu je riskantní, vyvolává totiž obrannou nebo útočnou rodičovskou agresi. 

Šikana je dle Bendla (2003) psychotraumatizací v skupině, znakem je radost z ponižování lid-
ské důstojnosti, nepoměr sil, opakování, jejím cílem je úmyslně sužovat, obtěžovat, pronásle-
dovat, zlomyslně týrat druhého. Šikana je tak stará jako škola, rozlišit co už je a co není, je 
nesnadné. Šikana narušuje osobní prostor žáka, je patologickou formou mezilidského soužití, 
je to již asociální chování, agresivní násilí, je i jednou z forem syndromu CAN. I drobné ob-
těžování (schovávání propisek) je nepříjemné a záludné tím že se týká maličkostí, učitelé to 
většinou neřeší (Bendl, 2003).  

Pro vztah šikanování je podle Koláře (2011) „příznačná naprostá asymetrie sil, kdy mocnější 
zneužívá slabšího a pošlapává jeho práva. V tomto smyslu je šikanování zákeřná a často smr-
telná choroba skupinové demokracie“ (2011, s. 17), virus zasahuje skupiny i dyády. Šikanování 
je rozbujelou sociální a morální nemocí, která poškozuje zdraví, příčinou traumatizace dětí, fe-
noménem zla, může dojít až do fáze dokonaného šikanování, tj. stadia totality, kdy normy násilí 
přijmou všichni a šikana se stává skupinovým programem. I méně pokročilé šikany mohou být 
předstupněm smrti skupinové demokracie, protože působí škody v celé skupině a křiví vztahy. 

Mapování šikany je složité, protože součástí je protiúzdravný a zakrývající systém, který je 
utvářen všemi, pokročilá stádia šikany ve skupině starších dětí jsou málo přístupná výzkumným 
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metodám.  Důležité je zachytit šikanu včas.  Při některých šikanách fungují nesmírně složité 
a ovlivňující se mechanismy. Mezi nejnápadnější projevy patří fyzická agrese a používání zbra-
ní (škrcení, sušení, bití, kopání, stříhání vlasů, ušpinění), slovní agrese a zastrašování zbraněmi 
(vyhrožování mučením, zabitím, vysmívání slabostem, neúspěchu, vtipkování, ironie, posmí-
vání, urážení rodičů), krádeže, ničení a manipulace s věcmi (braní peněz, svačin, mobilu, ni-
čení věcí, schovávání věcí), násilné a manipulativní příkazy (líbat boty, jíst brouky, klanět se), 
zraňování izolací, oklikou a „uměleckými“ výtvory (ignorace, nereagují na pozdrav, prosbu, 
odsednou si, nadávky, kruté básně – sem patří všechny formy psychické šikany a kyberšikana). 

Většinou se tyto projevy nedějí v přítomnosti pedagoga, jsou tedy nepřístupné vnějšímu po-
hledu, učitel musí rozpoznat varovné signály a skryté volání o pomoc. Není to možné zjistit 
prostým dotazováním se žáka, musíme také znát typy agrese a příbuzné fenomény zla. Důležité 
je rozlišit i nepravé formy agrese jako je běžné strkání, vrážení, házení papírků, šeptání, strkání 
do vody, musí se zasadit do kontextu, někdy jsou důležité, jindy ne. 

Mechanismus proměny v nemocnou skupinu dělí Kolář (2011) do pěti stádií s typickou kon-
stelací postojů k násilí, dochází k postupnému křivení vztahů, postojů, norem a hodnot a každé 
stadium má jiný způsob zásahu. 

Při prvním stádiu, rozvoji zárodku šikany se identifikují a vyčleňují okrajoví členové, rodí se 
ostrakismus, jde především o psychické ubližování, odmítání komunikování, legrácky, když 
je k nim vybrán jednotlivec na tzv. sociometrickém chvostu, obětní beránek, outsider, omega, 
marginalizovaný jedinec, hrozí riziko dalšího negativního vývoje. Martínek uvádí, že znakem 
ostrakismu (původně střepinové hlasování v Athénách) je vyčlenění z kolektivu, významným 
rysem je náhlé zhoršení schopnosti soustředit se, spolužáci neodpovídají na pozdrav, odsedají 
si, tváří se štítivě, pomlouvají, osočují, obviňují oběť, posílají hanlivé SMS, provokují, urážejí 
rodiče, vysmívají se slabostem, nadávají, vysmívají se chybě, šíří pomluvy, vtipkují, zesměš-
ňují nebo mají ironické poznámky na oběť. Ubližují buď z nudy, touhy po zábavě, snaží se 
uniknout nějakému tlaku, kompenzují snížené sebevědomí.

Při druhém stádiu dochází k přitvrzování manipulace a výskytu fyzické agrese, žáci často po-
užijí destruktivní způsob řešení, stoupá napětí (scapegoating) a soudržnost se upevní na účet 
obětního beránka, který slouží k odreagování nepříjemných pocitů, „nastupuje převažující lid-
ská strategie skrýt vlastní strach a zároveň využít strachu druhého“ (Kolář, 2011, s. 48).

Při třetím stadiu nastává klíčový moment vytvořením „úderného“ jádra agresorů, parazitní 
novotvar šikany začíná bujet a programově směřuje k ovládnutí skupiny, oběť je již osvědčený 
objekt ostrakizování a skupina je rozdělena na podskupiny a „kliky“, které bojují o vliv. 

V čtvrtém stadiu většina přijímá normy agresorů, rakovinový nádor šikanování vyřazuje imu-
nitní systém a ujímá se vlády ve skupině, i mírní žáci se chovají krutě. Martínek (2009) říká, 
že oběť se smiřuje s rolí, nebrání se, objevují se i prvky posttraumatické stresové poruchy for-
mou změněné sebepercepce (je to jeho vina), změnou afektivity (nadměrné afekty, autoagrese), 
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alterací ve vnímání pachatele (identifikace s agresorem, odplácí stejně), anxietou, poruchami 
chování, ustrašenosti, fóbií, poruchami paměti nebo problémy se separací. Dalšími varovnými 
signály ze strany oběti jsou projevy nesoustředěnosti, lekavosti, oběť sedí sama, ztrácí věci, 
zapomíná domácí úkoly, bojí se odpovídat, čeká před třídou, chodí sama do školy, vyhýbá se 
tělesné výchově, je často terčem vtipů, má časté absence, ostatní ji okřikují, napovídají špatně. 
Příznakem mohou být nenadálé změny v chování nebo prospěchu, v tu chvíli je dobré provést 
zaměřené pozorování a více se žáky komunikovat (Martínek, 2009).

„Šikana způsobuje oběti silný sociální stres“ (Bendl, 2003, s. 35), ohrožuje somatické i psy-
chické zdraví, následkem může být posttraumatická stresová porucha nebo těžký duševní stres. 
Stresové hormony způsobují zvýšený sklon k úzkostnosti, depresivní ladění, poruchy spánku, 
svalové tenze, soustředění a podráždění. Šikana je poruchou chování, deviací v oblasti sociali-
zace, má mnoho příčin od genetických předpokladů agresorů po vliv psychických a sociálních 
faktorů, „svůj podíl na vzniku šikany má také malá stimulace k vytvoření pozitivních životních 
cílů“ (tamtéž, s. 57).

V pátém stádiu nastává totalita neboli dokonalá šikana, nemocná je již celá skupina, někdy do-
chází k prorůstání parastruktury násilí s oficiální školní strukturou, „zbytky lidskosti jsou zasuty, 
vytěsněny alternativní identitou, přijímají ideologii násilí, v níž není místa pro soucit s utrpením 
a kde zcela chybí pocit viny“ (Kolář, 2011, s. 52), jestliže je vůdce sociometrickou hvězdou 
s výborným prospěchem, pedagogové ho ještě ochraňují. 

Přímé známky šikany jsou posměch, kritika, příkazy, honění, strkání, šťouchání, kopání, rvač-
ky, nepřímé se projevují i tím, že žák je sám o přestávkách, nejeví zájem o ostatní, do mužstva 
je volen jako poslední, vyhledává blízkost učitelů, před třídou je ustrašený, působí smutně až 
depresivně, má poškozené, rozházené, zašpiněné věci, má odřeniny, modřiny, škrábance. Za ši-
kanovaným dítětem nechodí návštěvy domů, není zváno na návštěvy, nemá kamaráda, často 
ani jednoho, nechce chodit do školy, prosí o odvoz autem, usíná s pláčem, má neklidný spánek, 
bývá apatické, žádá o peníze, často ztrácí věci, je nečekaně agresivní, projevuje zlobu, stěžuje 
si na bolesti hlavy a břicha (Říčan, 1995).

Psychická šikana se objevuje většinou u dívčí šikany a šikany tělesně postižených, je nepří-
má (pomluvy) i přímá formou verbální agrese, zraňování slovem, izolací, formou nepřímého 
násilí, poškozováním věcí a je především typická svou neviditelností i v totalitním stádiu, kte-
ré se projevuje odmítáním, vysmíváním, pokořováním, zraňováním, psychickým „lynčem“, 
„průraznost a krutost psychického násilí si v ničem nezadá s dopady té nejbrutálnější agrese“, 
„existují dívky, které jsou v tomto druhu tortury „umělkyně“, dělají to s úsměvem, v kamarád-
ském převleku a své šípy míří na nejcitlivější místa „živého terče““ (Kolář, 2011, s. 58). Dívky 
se stávají obětí psychické šikany častěji, převažuje psychické násilí, podvádění, manipulace, 
je to skrytá sociální agrese, dobře se maskuje, obtížně dokazuje a ještě obtížněji se dokazuje 
motiv ublížit, neboť metody jsou rafinované, často od nejlepší kamarádky, častěji se vyskytuje 
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závislost agresorky a oběti formou hry na kamarádství (závislostní vztah), přátelství „je často 
typické hierarchizovanými klikami a podskupinami, skrytým bojem o sílu statusu“ (tamtéž, s. 
82), záviděním oblečení, úspěchu, přebíráním kluka. Nepřímá šikana je rafinované trýznění, 
obzvláště mezi děvčaty, často se vyskytuje zároveň s přímou šikanou.

Duševní krutost, snaha ranit city druhého a pokořit ho, nepoužívá podle Fromma (1997) fyzic-
kého násilí, ale slov, toto duševní utrpení může být větší než tělesné utrpení.

Z formy šikany poznáme podle Koláře (2011) vnější obraz šikany, určuje se podle typu agrese, 
prostředků týrání, věku, typu školy, způsobů řízení školy, genderu, specifických vzdělávacích 
potřeb aktérů šikanování, podle těchto aspektů se vyvine léčba. Je dobré vědět o typech šika-
ny co nejvíce, například dívky šikanují často své kamarádky, chlapci častěji ty, kteří nepatří 
do skupiny kamarádů. 

Kyberšikana je moderním způsobem psychického šikanování, „je to záměrné násilné chová-
ní prostřednictvím moderních komunikačních prostředků, především prostřednictvím internetu 
a mobilu“ (Kolář, 2011, s. 83), je propojena s klasickou školní šikanou, i když se děje v mi-
moškolním prostoru, obsahuje symbolickou agresi, která způsobuje psychické trauma, roz-
leptávání identity, opuštěnost, poníženost, bezvýznamnost. Kyberšikana se odehrává v kyber-
prostoru, v prostoru domova, pronásledování může probíhat bez odpočinku 24 hodin denně, 
agresor má možnost světového publika, anonymitu útoku (falešná identita). I jednorázový útok  
pak působí opakovaně, nejde vymazat. Důležité je umět zajistit stopy v kyberprostoru. 

Zřídka se vykytují i šikany ohrožující život, léčba takových případů vyžaduje využití poplacho-
vého plánu a krizového scénáře, aby se zabránilo skupinovému násilí.

Protiúzdravný a zakrývající systém neboli komplot velké šestky (oběť, agresor, spolužáci, ro-
diče agresora, rodiče oběti, pedagogové) uvnitř instituce disponuje mechanismy, které obracejí 
vniveč snahu vyšetřovat a léčit šikanu, účinně brání vyšetřování tím, že od oběti nelze získat in-
formace, lže o tom, co se stalo, protože má strach z pomsty, rovněž agresoři lžou, „obrátí prav-
du naruby“, popírají, překrucují. Ostatní mají strach vypovídat, nechtějí „bonzovat“, zároveň 
rodiče agresorů chrání své děti bagatelizováním situace, svalují vinu na oběť, obviňují školu 
ze spiknutí, naopak rodiče oběti se bojí věc řešit, bojí se o zdraví dítěte, skryjí ho, nedovolí vy-
šetřování, mají nedůvěru, izolují se a nakonec i pedagogové chrání vůdce agresorů především 
v případě, že jde o úspěšné, ale charakterově zakrnělé žáky (Kolář, 2011).

Předpokladem řešení šikany je podle Bendla (2003) připuštění možnosti její existence, odvaha 
obětí ji oznamovat, ochota okolí vyšetřovat, odborná erudovanost učitelů, vyvarování se pod-
cenění situace a přímé konfrontace. 

Mezi motivy šikany patří touha po moci, touha ovládat druhé, druhý je nám vydán na milost 
i nemilost, je zde motiv krutosti a potěšení z utrpení druhého i motiv zvědavosti, experimento-
vání, „uplatňuje se tady ve zvláštní zvrácenosti duch moderní vědy, která odmítá respektovat 
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jakékoli tajemství“ (Říčan, 1995, s. 30), motivem je často i nuda související se zvědavostí 
a touha po silnějších a vzrušujících zážitcích. Převaha síly agresora se může projevit v množ-
stevní podobě, ve formě psychické nebo mentální síly, „má s inteligencí společné pouze to, že 
čím inteligentnější člověk, tím promyšlenější a skrytější je“ (Martínek, 2009, s. 111), obvykle 
se postupně rozvíjí a má dlouhodobý charakter, ale ne vždy musí jít o tento proces, jednorázová 
šikana může být nebezpečnější.  

Dle Martínka (2009) jsou ve třídě agresoři a oběť a potom neutrální jádro, které situaci neřeší, 
ale pedagogovi podají nejobjektivnější informace, při zjišťování faktů se neobrací na sociomet-
rické hvězdy nebo žáky s výborným či špatným prospěchem, ale na průměrné. Jádro se tvoří 
ovlivňováním ostatních, na agresora se nabalují další spolužáci, agresoři mají hlídače, kteří 
hlídají, jestli někdo nejde, ostatní přihlížejí, nikdo se nezastane. Oběť se bojí „bonzovat“, vy-
hledává přítomnost učitele, rozhovor s obětí vedeme formou otevřených otázek na bezpečném 
místě, kde není viděna spolužáky. 

Spisovatel a učitel Golding (1993) barvitě a jasně konturuje ve svém díle Pán much, jak snad-
no a rychle šikana vzniká, jak se vyvíjí i jaké tragické následky může mít, „vrazili do Čuňase 
a popálili ho a Čuňas začal ječet a poskakovat. Bouře smíchu okamžitě sblížila Ralpha s partou 
chlapců a všem se ulevilo. Čuňas se opět stal terčem všeobecného posměchu a kdekdo se cítil 
příjemně a normálně“ (1993, s. 157), šikana uspokojovala nutnost uniknout ze strachu a napětí, 
poskytla pocit spojení s ostatními, Čuňas se od ostatních lišil vytříbenou mluvou, jako jediný 
nosil brýle a nerad manuálně pracoval. 

11.4 Agresor

Agresor se nedá podle Čapka (2008) jednoznačně charakterizovat, šikanovat může kdokoliv, 
i motivy jsou rozmanité. Podle Brauna (2014) je agresor často sociálně pružný, vůdce třídy, 
impulzivní, krutý, oblíbený, tělesně zdatný (srov., Kolář, 2011), může být bezproblémovým 
žákem, nadprůměrně inteligentní, s nedostatkem empatie, s touhou ovládat druhé, může se do-
konce pro získání obdivu vrstevníků trestem za šikanu chlubit. Někdy agresor svou výřečností 
získá k agresi spolužáky a sám oběti neubližuje, většinou disponuje také věrným nohsledem, 
který se k němu připojuje ze strachu. Kolář (2011) upozorňuje, že agresor se od ostatních neliší, 
nejsou to nemocní sadističtí psychopati, nejsou ničím výjimečně nápadní, ale jsou egoističtí 
a nemají pocit viny, úctu k člověku, svědomí, trest chápou jako křivdu, nemají náhled na nemo-
rálnost svého jednání, neumí reflektovat svůj čin, mají touhu po moci, sobeckou a sebestřednou 
orientaci, „nejde tedy o problém psychopatologie, ale o problém duchovního rozměru člověka 
a jeho morálky“ (2011, s. 119). Duchovní vývoj agresora je zanedbán, „duchovním rozměrem 
chápeme ve shodě s Franklovou logoterapií možnost člověka svobodně volit svůj cíl, smysl 
a své životní hodnoty“ (tamtéž, s. 122), je to schopnost umět překročit vlastí zájem. Bohužel 
duchovní a mravní handicap není na překážku vzdělanosti, tvořivosti, vysoké inteligenci a vůli 
k úspěchu, může se pojit se zakrnělým charakterem a neláskou k sobě samému. Agresor umí, 
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podle Koláře (2011), potlačovat strach, zneužívá strachu druhých, umí potlačit nejistotu při 
konfliktech, jeho temperament mu umožňuje reagovat „silně“, je neschopen tvůrčí spolupráce, 
je nezralou osobností a v rodině častěji strádá citovou deprivací nebo subdeprivací. Agresor 
chce upoutat pozornost, získat obdiv, zažít pocit vzrušení, nenudit se, zkouší, co kdo vydrží, 
závidí, žárlí, oplácí, chce něco velkého vykonat, potřebuje překonat osamělost a najít nouzovou 
formu vztahu. Agresoři chrání vlastní sebeúctu prostřednictvím obranných mechanismů ega, 
popřením, vytěsněním, odmítají se vidět nelítostně, racionalizují, že oběť provokovala, klamou 
sami sebe, že je oběť bila a žádají tvrdé potrestání oběti, projikují  vlastní chování na druhé. 
Svou sebeúctu chrání agresoři také prostřednictvím morální vyvázanosti, ovládají sebeobelhá-
vající triky, mravní sebeklamy vyřazující svědomí, přenášejí odpovědnost, zkreslují důsledky, 
vymyslí si morální ospravedlnění, použijí výhodné srovnávání, přehlížení a prvky dehumani-
zace oběti, tím že jí zbaví statusu lidské bytosti, potom nevyvolává soucit ani sympatii (Kolář, 
2011).  

Agresor kolem sebe šíří atmosféru strachu, dělá akce, které části třídy imponují, rozezná snad-
nou oběť, pětina trpí pocitem méněcennosti, ale většinou jsou sebejistí a neúzkostní, „raný du-
ševní vývoj mnoha z nich byl poškozen nevhodnou výchovou“ (Říčan, 1995, s. 32). I Martínek 
(2009) upozorňuje, že se ještě „nesetkal s případem, kdy by v rodinné atmosféře u agresora 
bylo naprosto vše v pořádku“ (2009, s. 136), hrubý agresor zažívá doma většinou to samé, je 
tvrdě trestán bitím podle nálady rodiče. Agresor má touhu dominovat, bezohledně se prosazo-
vat, sklon vidět agresi proti sobě, snadno se uráží, umí mísit pravdu a lež, svědomí má zakrnělé. 
Agresor může být ostatním sympatický, zvláště v případě dívek, které používají hlavně nepří-
mou šikanu, protože „k úspěchu v intrikách je potřebná určitá míra popularity“ (Říčan, 1995, 
s. 39). Maladaptovaný žák bude mít jinou hierarchii hodnot, oploštělou citovost, nefungující 
sebekontrolu, často je mezi nimi agresor s nízkým sebevědomím (Braun, 2014). „Pro agresora 
se stane ovládání, znásilňování a lámání vůle obětí slastí“ (Kolář, 2011, s. 39), dávku slasti 
potřebuje zvyšovat, experimentovat s ní, i skupina si zvykne na šikanu jako na drogu, musíme 
počítat s odvykacími potížemi, abstinenčním syndromem a recidivou.

Kultivovaný agresor se chová slušně k učitelům, pomáhá, je sociometrickou hvězdou, nikdy 
neubližuje oběti sám, má pomahače, kteří plní příkazy, často si ho učitel vybere za pomocníka 
při řešení šikany, doma má tvrdou výchovu, vojenský dril, jeho svobodná vůle je pošlapána 
a ve škole dochází ke kompenzaci.  Agresor srandista je učitelům příjemný, vždy tvrdí, že je to 
sranda, doma má volnomyšlenkářskou výchovu s bezbřehými hranicemi. Agresor spouštějící 
ekonomickou šikanu má nadbytek materiálních věcí, chybí mu opravdové rodičovské souznění, 
majetek agresorům slouží k rozvrstvení třídy a manipulaci s druhými (Martínek, 2009). 

Šikanování je nebezpečné i pro agresora, fixuje si své chování, stoupá riziko budoucí krimi-
nalizace a zároveň šíří morální infekci na ostatní, agresoři z řad dospívajících se často stávají 
v budoucnu členy „marginálních sociálních skupin a mají v dospělosti zpravidla více konfliktů 
se zákonem než ostatní“ (Bendl, 2003, s. 36).
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Nesmí se zapomenout na zvláštní skupinu dětí, kteří jsou agresoři i oběti zároveň. 

11.5 Oběť 

Oběť je často nahodile vybraná, zvýšeně zranitelná, je na ní viditelná bojácnost, při konfliktu 
zpanikaří, je přehnaně sebekritická, nedokáže se vzepřít ústrkům, k dospělým se chová buď 
snaživě, vtíravě nebo halasně, pedagog v tom případě nemusí rozeznat nejistotu. Oběť se liší 
od skupinové normy vzhledem, tělesným handicapem jako je obezita, neobratnost, dále naivi-
tou, nízkým socioekonomickým statusem rodičů nebo může morálně převyšovat ostatní. Oběť 
podle Brauna (2014) může být kdokoliv, ale většinou jsou to ti neoblíbení, osamělí, něčím 
odlišní, zranitelnější, se sníženou sebedůvěrou, tišší, plaší, citliví, pasivní, neschopní vzbudit 
a udržet sympatie. Podle Říčana (1995) oběť může být nový žák, může mít nějakou přednost, 
být přemýšlivým a ušlechtilým dítětem s dobrým vztahem k učiteli nebo může mít tělesnou sla-
bost, nápadnost ve zjevu, vzhledovou vadu, nedostatek půvabu, odpudivý zjev i projev, rasově 
se odlišovat, považovat se za hloupého a podřizovat se. Takové dítě snadno ztratí sebekontrolu, 
je bázlivě opatrné, neschopné se přidružit, poskytnout citovou odezvu, může mít také protivné 
chování, odmítavý vztah k násilí ve sportech, čímž ostatní dráždí. Oběti měly asi i láskyplnou 
výchovu, jen nebyly vedeny k samostatnosti a neví jak se prosadit v kolektivu. Osobnost oběti 
je charakterizována sklonem k depresi, pochybám o sobě, pocity méněcennosti.

Martínek (2009) si myslí, že oběť setrvává dlouhou dobu pod ochranitelskými křídly matek, 
jsou to hlídané, doprovázené děti, jejich aktivita je ubíjena, mají protektivní výchovu, která 
provokuje spolužáky nebo to může být učitelské dítě, kterému ostatní nevěří. 

Rizikovými jsou podle Brauna (2014) izolovaní žáci nezapadající a nevstupující do referenč-
ních skupin, a takzvané „šedivé dítě“ je přehlížené, pro ostatní nečitelné, nezajímavé, není 
na něj brán zřetel při rozhodování. 

Mezi obětí a agresorem může existovat nesvobodný závislostní vztah, nelátková závislost agre-
sora a oběti, někdy může jít o silnou formu závislosti formou identifikace s agresorem, ke kte-
rému má oběť sympatie a obdiv, čímž podporuje a urychluje svou destrukci. Okolí mate, že se 
agresor a oběť kamarádí, ještě skrytější a častější je to u dívek, oběť má radost, že mu někdo 
věnuje pozornost (Kolář, 2011). Naproti tomu Říčan (1995) udává, že kamarádit se s outside-
rem je neprestižní, někdy i nebezpečné. Odchod oběti bez vyšetřování šikany znamená triumf 
agresora, je poškozena mravní výchova a demokracie celé třídy. Přihlížející mají posléze špatné 
svědomí, že nepomohli, „šikana je pro ně školou konformity a zbabělosti“ (Říčan, 1995 s. 39).

Matějček (2005) vyzdvihuje, že „daleko větším psychologickým, psychoterapeutickým, peda-
gogickým…problémem je právě ona oběť než onen agresor“ (Matějček, 2005, s. 170), možná je 
dnes i více potenciálních obětí bez schopnosti agresi vzdorovat a bránit se, než dříve, nápadně 
často jsou to chlapci kypří, neklukovští, se zvláštními zájmy, přemoudřelí, často velcí sobci bez 
obliby, více dráždiví, mohou to být jedináčci nemající zkušenost se sourozeneckou konkurencí 
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i solidaritou nebo úzkostně vedení a zatížení ambicemi dospělých.

Při řešení šikany se soustředění upíná na agresory, kteří se dostávají do péče poradenských 
zařízení, pomoc oběti spočívá v zastavení šikany a potrestání agresorů, avšak na pomoc, léč-
bu a podporu oběti se často zapomíná (Martínek, 2009). U oběti dle Bendla (2003) hrozí, že 
bude ubližovat v dospělosti druhým, konzumovat návykové látky, nebo jednat neeticky, proto-
že nevěří v právo a ochranu. Oběť může mít celoživotní následky, psychosomatické poruchy, 
deprese, úzkostné poruchy, posttraumatickou stresovou poruchu, neurózy, poruchy v sociál-
ní adaptaci, sebehodnocení, narušené sebepojetí, oběť je šikanou silně stresována, „chronický 
stres poškozuje poznávací funkce“ (Koukolík, 2014, s. 308), „na ranách je nejbolestnější po-
hana, která je provází“ (Frankl, 1994, s. 22).

Žáci se dělí na ty, co umí skrýt své slabosti, vyvolat strach v druhých a tím skrýt svůj a na žáky, 
kteří ukazují své slabosti, které by chtěli skrýt, obě skupiny se potřebují navzájem, hrají hru se 
strachem (viz Pán much).

Někdy je oběť zároveň agresor a účastní se šikany druhých, vždy jsou tito žáci výrazně neob-
líbení.

11.6 Léčba šikany

Kolář (2011) doporučuje pro celkovou léčbu 1. a 2. stáda šikany, kdy se negativní proces teprve 
rodí, je rozptýlený a nemá kořeny, programy pro budování bezpečného klimatu dále progra-
my osobnostní a sociální výchovy, pro celou třídu je důležité usmíření a reflexe šikany. Pro 3. 
stádium doporučuje základní intervenční program, při 4. – 5. stádiu je přínosné rozbít původní 
skupinu vyloučením agresorů a vytvořit novou konstelaci skupiny. 

Pro plán terapie je důležité zorientovat se v systému sil i vztahů prostřednictvím skupinové, 
dynamické, testové a diferenciální diagnostiky a podle výsledků sestavit základní mapu šikany 
a plán programu terapie.  Mezi formy dynamické diagnostiky patří pozorování, povídání, ovliv-
ňování skupiny při modelových situacích (nácvik něčeho), pohybové sociogramy, arteterapie, 
hry s morálním nábojem, obyčejné pozorování prvního vytváření kruhu ve třídě se zaměřením 
na neverbální projevy dětí.  Cílem testové diagnostiky je získat co nejvíce informací o vzta-
zích mezi žáky, zmapovat vztahy, osvědčily se dotazníky SO-RA-D, Braunovy dotazníky B3 
a B4, Dotazníky specifických sociálních rolí (DSSR) – metody Hádej kdo a Peer nomination. 
Administrace a analýza dotazníků vyžadují zácvik a supervizi, neboť interpretovat výsledky 
je náročné. Z testů zjistíme kdo je obětí, kdo šikanuje, úlohu jednotlivých žáků, jestli jsou 
ve skupině silné pozitivní osobnosti, které normy převažují, postoje k šikanování. Hypotézy 
a výsledky musíme ověřit a promyslet, například v 4. a 5. stádiu dochází k obrácení výsledků 
(Kolář, 2011). 

Základem cesty k léčbě šikany je podle Koláře (2011) rovněž vypracování školního programu 
proti šikanování a ucelená prevence. Při alarmujících signálech využijeme depistážních nástro-
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jů, například dotazník o šikaně nebo „Hádej kdo“ pro odhad závažnosti, četnosti agresivních 
projevů, počtu obětí a agresorů. U počáteční a obvyklé šikany to zvládne učitel sám, nelze ji 
však podceňovat, tvoří podhoubí pro rozvoj pokročilejší šikany, aby byl zákrok úspěšný, musí 
se pracovat s překvapením formou metodické kamufláže, nepodcenit žádný detail a promyslet 
kroky dopředu. Nejprve zjistíme míru závažnosti pomocí rozhovorů s informátory, obětmi, 
svědky, hovoříme s více žáky, ale jen s některými o šikaně, aby nemohli vyhodnotit nebo rekon-
struovat, co kdo řekl, dále s pedagogy, konzultujeme s dalšími učiteli, domluvíme spolupráci 
s rodiči. Vyšetřujeme tajně s cílem ochránit oběť, zajistíme zvýšený dozor, bezpečné příchody 
a odchody do školy. Rozhovory s obětmi vedeme formou spíše otevřených otázek, s účastí, se 
zájmem, podporou, snažíme se sekundárně netraumatizovat, zachováváme diskrétnost, aktivně 
nasloucháme, projevujeme soucit, lásku, povzbuzení, zrcadlíme pocity. Umění rozhovoru se 
nedá teoreticky naučit, nutný je nácvik a supervize. Teprve potom mluvíme s agresory, po-
soudíme, zda se mohou usmířit, „přitlačíme ke zdi“, je dobré, když svou výpověď sepíší, aby 
se předešlo komplikacím s rodiči, vyšetřování musí být taktické, nezbytným prostředkem je 
deduktivní myšlení, musíme odpovědět na základní otázky (kdo, kdy, kde), nejlépe zaskočit 
agresora a nestresovat oběť. Podle závěrů z rozhovorů rozhodneme, jestli je vhodná realizace 
metody usmíření nebo spíš vnějšího nátlaku pomocí výchovné komise a práce se skupinovou 
dynamikou. Metoda vnějšího nátlaku používá k zastavení agrese trest a strach, musí obsahovat 
individuální nebo komisionální pohovor (i s rodiči agresora), výchovná komise může udělit 
důtky, podmínečně vyloučit žáka/y, snížit známky z chování, přeložit na jinou školu, iniciovat 
pobyt v diagnostickém ústavu, může rovněž umožnit IVP. Potrestání agresorů musí probíhat 
před celou třídou, aby všichni viděli, že škola umí ochránit slabé. Metoda usmíření a proměny 
vztahů mezi obětmi a agresory se dá využít v 1. a 2. stádiu, při malém počtu násilníků a u dětí 
mladšího školního věku. Při rozhovoru s rodiči oběti je informujeme o opatřeních, snažíme se 
navázat spolupráci. Na třídní schůzce informujeme ostatní rodiče. Zaměříme se na práci s celou 
třídou a snažíme se budovat systematicky a trvale kamarádské vztahy, změnit vztahy ve třídě, 
můžeme pozvat profesionály ze SVP, PPP, OS – Společenství proti šikaně (Kolář, 2011). 

Obětem nabídnout možnost pravidelného setkávání, stanoví se ochránci, pokračuje se v aktiv-
ním sledování situace, oběti se umožní péče v odborném zařízení.

Intervence probíhá řízeným společným hledáním nápravy, podporováním schopnosti vcítit se 
do druhého, dobrovolným odčiněním škod, snaží se změnit vztahy k lepšímu, učitel může pro-
jevit pochopení a podporu i agresorovi, což je v kontrastu s chováním jiných autorit a tato „ne-
očekávaná důvěra a laskavě pevný postoj k agresorovi může někdy vést ke zlomu nebo alespoň 
otřesu agresivních postojů“ (Kolář, 2011, s. 197), u agresorova nohsleda je nutné podpořit jeho 
autonomii a sebevědomí. Nezbytná je systematická práce se skupinovou dynamikou v rámci 
primární prevence, která umožňuje emočně korektivní zkušenosti jednotlivců.
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11.7 Prosociální chování

Prosociálním chováním nazýváme jakýkoli akt ve prospěch druhého, je to pomoc projevující se 
upozorněním, vyslechnutím, darováním, sympatií a porozuměním, podporou, nabídkou spolu-
práce, „motivační zdroje prosociálního chování je třeba hledat ve vlivech prostředí a výchovy“ 
(Výrost, Slaměník, 2008, s. 287), osobnostní vlastnosti mají menší význam, nejzákladnějším 
vlivem je rodičovská výchova a modelové chování dospělých, které slouží jako napodobující 
vzor. Prosociální chování se vysvětluje teorií sociálních výměn „náklady – zisk“, teorií o nor-
mách chování a o empatii, není zatím žádná samostatná teorie prosociálního chování. Při vyšší 
kohezi skupiny je pomoc a prosociální chování pravděpodobnější. 

Prosociální chování je formou lidské kooperace, „vzájemné kooperaci odpovídala aktivace ob-
lastí mozku, které se aktivují při zpracování odměny“ (Koukolík, 2006, s. 41), tato neuronální 
síť tedy podporuje reciproční altruismus a nesobecké chování, které však má „neurobiologický 
korelát“ (tamtéž, s. 349), neboť již malé děti ve věku 14–18 měsíců pomáhají druhým otevřít 
skříňku, aniž by za to byly odměňovány. 

Prosociální vlastnosti a postoje se podle Matějčka (2005) tvoří a rozvíjí v předškolním věku, 
jde o základní rozvoj souhry, soustrasti, soucitu, zábavy, prvních přátelství a pak pokračují 
i ve školním věku.



49

12 Intervence

Intervencí ve školní třídě se míní ovlivnění procesu vnějším zásahem, konkrétně je to podle 
Vojtové (2008) souhrn aktivit zaměřených na rizikové faktory, je to plán řešení problému s re-
spektem ke konkrétní životní situaci, jsou to rovněž pedagogická opatření. Mezi úkoly interven-
ce patří vytváření sebeúcty, posilování pozitivních sociálních vztahů, schopnosti orientovat se 
ve svém chování a posilování odolnosti. Cílem intervence je vytvoření jiných způsobů chování 
žáka, k dítěti přistupujeme v osobnostním, sociálním, edukačním kontextu, učitel s pomocí 
interdisciplinárního týmu pomáhá žákovi budovat nové postoje a životní perspektivu. Pravidla 
intervence jsou „1. Co není rozbité, nespravovat. 2. Když se pozná, co funguje, má se to častěji 
užívat. 3. Když něco nefunguje, mají se hledat jiné postupy“ (Vojtová, 2008, s. 120). 

Práci se školní třídou jako sociální skupinou a socializačnímu působení školního prostředí se 
podle názoru Valentové (in Hadj Moussová, 2004)věnuje pozornost méně často. Třídní učitel 
má být schopen řešit sociální kontext školních problémů žáka, má možnosti požádat poraden-
ského pracovníka o odbornou podporu a posouzení nejvhodnějšího postupu při práci s třídou. 
Pedagogicko-psychologických intervencí ve třídě je celá řada, „složitost a různorodost školních 
situací ukazuje, že nelze předložit jednotný preventivní a intervenční program práce se třídou“ 
(Valentová in Hadj Moussová, 2004, s. 68), důraz se klade na učitele, schopnost porozumět 
sociálním situacím, pedagogickou improvizaci, na osobnostní předpoklady vedení sociální sku-
piny, umění naslouchat žákům, řešit konflikty, komunikační schopnosti, orientaci ve vlastním 
chování, celoživotní vzdělávání v oblasti pedagogického a poradenského vedení tříd, na tech-
niky změny sociálního klimatu ve třídě. Důležitá je dovednost učitele restrukturalizovat třídu 
při nežádoucím vývoji sociálních vztahů, umění rozkrytí sítě sociálních vztahů, „mezioborový 
přístup předpokládá teoretické znalosti z psychologie školní třídy, znalost diagnostických po-
stupů v poznávání školní třídy jako skupiny i schopnost využití prvků skupinového poradenství 
v intervenčních postupech“ (2004, s. 71). Třídní učitel se podílí na změně klimatu třídy, spolu-
pracuje s poradenskými odborníky, navrhuje komplexní individuální psychologické vyšetření 
odmítaných a problémových žáků v PPP, poradenský pracovník doporučuje pedagogicko-psy-
chologická a další opatření.

Intervenci v problémové třídě má dělat výchovný poradce či školní psycholog, třídní učitel 
má působit hlavně preventivně. Intervenční práce započne sociometrickou technikou, získá-
ním údajů o vývoji třídy a působení třídních učitelů, o studijních výsledcích třídy, je vybrá-
na skupinka žáků na sociální „špičce“, kterou tvoří pozitivní vyrovnané typy (5 až 7 žáků), 
s nimi se diskutuje situaci ve třídě, snahou je vytvořit nové jádro třídy, které by se distancovalo 
od projevů, které ohrožují třídu. Kontaktujeme rodiče pozitivního jádra, aby rovněž rodina vy-
tvořila vědomě zázemí pro podporu restrukturalizace třídy. Samotná práce se třídou se skládá 
z třídních diskusí, citlivých dělení žáků do skupin, pravidelných setkávání s novým jádrem 
třídy, z třídnických hodin, kde je snahou navodit ovzduší skutečné důvěry a seznámit žáky 
s demokratickým výchovným stylem řízení, může dojít ke vzniku třídní charty, která formuluje 
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pravidla chování. Stále více roste významu sociálního učení před dosud preferovaným učením 
kognitivním (Valentová in Hadj Moussová, 2004).

Ke změně klimatu ve třídě podle Hrabala (2003) pomáhá změna pozice žáka, například výbě-
rem do třídní reprezentace, kde se učí užívat svěřenou moc nebo úpravou zasedacího pořádku, 
změnou blízkosti a distance, posazujeme méně sociálně zdatné žáky k sociálně vyspělým žá-
kům. 

Diskusí s oblíbenými a vlivnými učitel může dosáhnout posunu v percepci ohroženého žáka 
nebo vzniku nadhledu nad situací. Pozitivní je mlčenlivé spolupůsobení třídy na vyhasínání 
nežádoucího chování, to znamená nepřipojit se, neodpovídat na nežádoucí chování, kromě pří-
padu, kdy čin ohrožuje žáka. Metody intervence umožňují navozování změn v sociálně psy-
chické realitě, transformaci skutečnosti, jsou to „terapeutické metody sociálně psychologického 
charakteru, u nichž jde o obnovu sociálního „zdraví“, o vytvoření, přetvoření či odstranění 
nevhodných a patologických sociálních dispozic a indispozic“ (Hrabal, 2003, s. 120) pomocí 
skupinové terapie nebo například sociodramatem. „Při pedagogické praxi budoucích učitelů, 
která je vlastně druhem tréninku, se dosud jen zřídka věnuje potřebná pozornost analýze učitel-
ských sociálních dovedností vystupujícího studenta“ (tamtéž, s. 123).
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13 Prevence 

Motto: „Výchova k soucitu a prosociálnímu chování souvisí s viděním světa a ostatních lidí 
v něm“ (Pelikán, 2007, s. 152), „málokdo píše o normální výchově a o pozitivních cestách utvá-
ření lidských osobností. A ta je právě základem prevence negativního chování mladých lidí“ 
(tamtéž, s. 96).

Kapitola se věnuje zdrojům prevence agrese a šikany, uvádí zdroje podpory, nápady jak praco-
vat s žáky, se skupinovou dynamikou, aby se třída stala bezpečným místem poznávání, setká-
vání a kooperace žáků.

13.1 Výukové metody

Čapek (2008) je přesvědčen, že prevencí nevhodného chování je aktivizující způsob výuky 
pomocí edukačně suportivních výukových metod, při kterých ve třídě panuje nestresující at-
mosféra, respekt k žákovi, víra v jeho schopnosti, kdy chyba je součástí učení, ve třídě probíhá 
rovná a korektní komunikace a spolupráce žáků, výuka se zaměřuje na užitečnost, což podporu-
je budoucí orientaci žáka ve světě. I podle Bendla (2003) zajímavá výuka a atraktivní program 
vylučuje agresivní chování, dává důraz na proces poznávání, osvědčuje se používání problémo-
vé, aktivizující formy výuky (diskuse, projekty, hry, inscenační metody).

U agresorů je vhodné budovat sebevědomí (srov. Čapek, 2008), jejich osobní perspektivu, na-
učit je relaxační techniky, pěstovat u nich empatii, strategické je získat vůdce agresora na svou 
stranu. Žáky preventivně chráníme proti vlivu mediálního násilí, informujeme je o problema-
tice šikany, kultivujeme chování a mravy využíváním obsahů vyučovacích předmětů (výchova 
k rytířskosti), využíváme kooperativní učení pro rozvoj sociálních dovedností, patronát a spo-
lupráci s rodiči. 

Důležitý je aktivní boj proti šikaně, která je záležitostí celé skupiny, budovat demokracii ve tří-
dě, zdravý žákovský kolektiv, oceňovat a chválit, pomoc žákům vytvářet perspektivu, zavrhovat 
čin ne agresora (Bendl, 2003). Braun (2014) doporučuje „zvyšovat vědomí příslušnosti ke třídě, 
třídní vlastenectví a zdůrazňovat význam každého dítěte pro třídu, tím se zvyšuje míra tolerance 
kolektivu“ (2014, s. 85). Výchova k demokracii má probíhat především ve stylu jednání učitele 
s dětmi, kdy se učitel ptá na názory žáků, umí uznat vlastní chybu, učí žáky spravovat žákov-
skou samosprávu, neboť „spontánní organizace dětských skupin není většinou demokratická“ 
(Říčan, 1995, s. 77).

13.2 Sociální dovednosti

Tlumení agresivních sklonů podle Říčana (1995, in Čapek, 2008) podporuje užívání pochvaly, 
zaměstnanost činností, ve které jsou žáci užiteční nebo vyniknou, učení sociálním dovednos-
tem, povzbuzování empatie, učení schopnosti naslouchat druhým, neboť kde je dostatek sil-
ných osobností, tam by neměla šikana vzniknout.
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Odborník na šikanu Kolář (2011) rovněž doporučuje jako účinnou pomoc u podchyceného stá-
dia osobnostní a sociální výchovu, použití Hradeckého školního programu proti šikanování, 
školní intervenci a projekt Minimalizace šikany, „kdo chce pomoci a neublížit…1. Musí poro-
zumět trojrozměrnému modelu šikanování, v němž je fenomén chápán jako nemocné chování, 
závislost a těžká porucha vztahů. 2. Musí znát základní a neobvyklé formy šikany. 3. Musí 
pochopit, jak funguje zakrývající a protiúzdravný systém“ (2011, s. 29), z těchto tří věcí vyplý-
vají klíče pro výběr metod a bezpečnou pomoc. Optimistické životní pozici, ze které vyplývá 
uspokojení, vnitřní klid a pozitivní vztah k realitě, se můžeme podle Pelikána (2007) naučit, 
podstatný je úhel pohledu, pozitivní přístup ve výchově, mít nadhled nad stavy beznaděje, umět 
čelit překážkám a hledat možnosti řešení situací. Děti mají poznat svůj temperament a učit se 
na něj reagovat, poznat jak nás vnímá okolí, mají se učit pozitivní emoce podržet, plně pro-
žít, znovu je šířit mezi další lidi. K minimalizaci šikany také přispívá dle Říčana (1995)dozor 
na chodbách u málo frekventovaných zákoutích, nebo když žáci z vyšších tříd chrání ty z niž-
ších (srov. Bendl, 2003). 

Podle Golemana (1997) se základní emoční dovednosti mají vyučovat, patří mezi ně rozlišová-
ní a vyjadřování vlastních emocí, tvořivé uplatnění emocí snížením impulzivity, citlivosti k po-
citům druhých, efektivní komunikace, schopnost vyrovnání se s úzkostí, odložení uspokojení, 
zvážení důsledků jednání a schopnost urovnání konfliktu. 

Prevenci vidí Dvořáček (2005) nejprve v diagnóze sociální skupiny a v následném ovlivnění 
žákovy pozice ve třídě, potom vědomým stmelováním žákovského kolektivu učitelem, výcho-
vou k odpovědnosti za úspěch celé třídy, společným překonáváním překážek, vytvářením per-
spektiv „očekávané radosti“ (motivace), činnostmi mimo školu (výlety, žákovské akademie), 
žákovskou samosprávou, která dává žákům pocit sounáležitosti a rozvíjením školních tradic 
(akademie, jarmark). 

Kraus (2008) rozděluje prevenci na specifickou, do níž spadá sociální deviace – prevence ši-
kany, kriminality a drogové závislosti, které je na našich školách v posledních letech dostatek 
a nespecifickou, do níž zahrnuje „celkové formování osobnosti ke zdravému životnímu stylu tak, 
aby zralá osobnost byla sama schopna odolávat nejrůznějším negativním vlivům, ohrožením 
a nástrahám“ (Kraus, 2008, s. 148), která podporuje osobnostně sociální rozvoj. Obě prevence 
se musí propojit za neopomenutelné spolupráce s rodinou. 

13.3 Mravní výchova

Na rušivé chování má podle Čapka (2008) učitel reagovat ihned, třeba změnou činnosti, po vy-
zvání čekat na ticho, přesadit žáka dopředu, mít signál k utišení (tleskání, zvoneček) a možnost 
separace žáka. Základem mravní výchovy je dle Říčana (1995) osobní příklad učitelů, výcho-
va osobnosti, charakteru, vyšších citů, úcta ke každé lidské bytosti i živému tvoru, shoduje 
se s Dvořáčkem (2003), že mravní výchova by měla obsahovat pozitivní program osobnosti, 
podporovat prosociální chování, utvářet demokratické prostředí třídy, učit žáky řešit konflikt, 
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spolurozhodovat, podněcovat morální reflexi. Prevence a náprava musí mít systémovou podo-
bu, musí se léčit celá skupina i vztahy k okolnímu světu.

Prevencí šikany je „pěstovat soucit s trpícími, svědomí a solidaritu“ (Říčan, 1995, s. 11). Říčan 
(1995) mezi zásadami pro snižování šikany uvádí například pěstování solidarity se slabými, 
ochranu slabších před silnějšími, podporování dětí ve svěřování se a umění jim naslouchat. 

Jako nejlepší preventivní opatření vidí Koukolík a Drtilová (2001) například výchovu k praco-
vitosti, píli, k pěstování rekreačního sportu, pobytu v přírodě, tvořivosti, umění, smyslu pro hu-
mor, sebedůvěře, úctě k sobě, ke slovu, ke schopnosti intimity, solidarity, altruismu, přátelství, 
zájmu o ekologická, filosofická témata, transcendentální myšlení, zodpovědnost a smysl života. 

Dnes hodně záleží na vychovateli, jehož úkol spatřuje Jaspers (2008) v umění dovést mládež 
k ušlechtilosti, „má-li se však výchova opět stát tím, čím byla ve svých nejlepších okamžicích, 
totiž umožněním, aby se člověk v dějinné kontinuitě stal sebou samým, pak to chápe jen z víry, 
která v přísnosti učení a cvičení nepřímo zprostředkuje duchovní obsah“ (2008, s. 108), člověk 
se stává člověkem prostřednictvím tradice, děti potřebují opravdové velké ušlechtilé dojmy.  Ti 
nejlepší ve společnosti ve smyslu šlechtickosti lidského bytí jsou lidé, kteří jsou sami sebou, 
„znají věrnost sounáležitosti, která je silnější než úmluva“ (tamtéž, s. 178), kteří nepřenecháva-
jí své kompetence autoritě. Důležité je, na čem člověku v budoucnosti záleží, co vlastně chce, 
tím, jak rozhodne o sobě, rozhodne vlastně o celém světě.

Filosof Ladislav Klíma (1995) rovněž ve svém traktátu Rozhodnutí se ke vznešenosti, nabádá 
český národ, aby odvrhl malost a mrzké živoření a pěstoval vnitřní velikost, neboť materiální 
shon neuspokojí jeho vyšší vlastnosti. Český národ musí mít lásku ke všemu žárnému a zářné-
mu, obětovat se za pravdu, kdyby se Čech rozhodl žít ve „Vznešenosti“, změnilo by se současně 
celé lidstvo, není pro něho vlastně volby, když není „nejvyšším“ stává se totiž „nejnižším“, volí 
tedy mezi vznešeností a zánikem, střední cesta pro něho není.

Ve Vševýchově vyzdvihuje Komenský (1948) tři věci, každý se od dětství musí učit dělat vše 
pro dobrý cíl života, bezpečnými prostředky, vlídným způsobem a osvobodit se od nevědomos-
ti, která je zdrojem zlého, neboť jen „moudrost je sluncem lidského jednání, vůdkyní a učitelkou 
všech ostatních ctností“ (1948, s. 212), již v jeho době upozorňuje na shon, který nás odvádí 
od lepších věcí. Rozsvítí-li se světlo obecné moudrosti, bude se lidský rozum šířit po světě 
a bude v lidech přetvářet vůli a probouzet v nich radost, vnitřní světlo osvětlí rozum, vůli a cit 
člověka, „neboť jasnost a radost srdce vznikly z pravdy poznané smysly a z účasti na svatos-
ti“ (tamtéž, s. 66). Komenského (2009) mravoučné desatero v knize Cesta světla, klade důraz 
na opatrnost, skromnost, vlídnost, spravedlnost, udatnost, trpělivost, dobrotivost, schopnost od-
pouštět, nezávidět a mluvit pravdu. Člověk musí hledat lék na obecné blaho a nastane-li změna 
v podmínkách (viz kapitola artikulace doby), musí umět měnit lék a léčení podle změn nemoci. 
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13.4 Pohyb

Výchova k násilí představovaná nácvikem překonání únavy a nepohodlí, nebojácností a otuži-
lostí, dovednosti umět ránu přijmout i dát, ovládat přiměřenou sebeobranu, trénovat tělesnou 
sílu a odolnost, která pozvedne sebevědomí (srov. Říčan, 1995), by měla mít své místo ve škole  
(Bendl, 2003).

K dobrým mravům patří podle Matějčka (2005) neubližovat druhému, pomáhat mu, statečně 
ho ochraňovat, ohroženému dítěti hledáme protektora, pomůžeme mu navázat přátelské vztahy, 
neposílame dítě na karate, aby se umělo prát, ale spíše doporučuje „posilování mužské identity 
takového chlapce cvičením tělesné síly, překonáváním sebe sama v silových rekordech, pokud 
možno ve společném cvičení s otcem“ (2005, s. 172). Vysmívání se při tělocviku přináší obtíže 
nervové, výchovné i školní, proto je dobré „nepodceňovat ani lehké stupně pohybové nedoko-
nalosti svého dítěte“ (tamtéž, s. 77), být silný je prevencí agresivních tendencí, silní zpravidla 
neubližují slabým.

Sport brání sociálně škodlivému působení agrese, „fairness neboli rytířskost sportu… je dů-
ležitou kulturní vymožeností lidstva“ (Lorenz, 2003, s. 223). Jak obzvláště mravům prospěšně 
učiniti popisuje Komenský (1871) v Didaktice, činit a započít cvičení „dřív než se nezpůsobové 
a nectnosti hnízditi začnou“ ( 1871, s. 154), aby dobré příklady měli před očima, učit činiti 
činěním, příklady ctností dávat, zlé řeči od nich vzdalovat, přizvat rodiče za pomocníky a udr-
žovat kázeň.

13.5 Smysl života

Jednu z cest prevence násilí vidí Pelikán (2007) ve výchově k hledání a nalézání smyslu života, 
ve skutečně prožitém okamžiku, do kterého se žák ponoří celou bytostí, díky pocitu uspokojení 
z pozitivního prožitku lépe pochopí učivo. Nedostatek smysluplné činnosti vede k vnitřnímu 
neuspokojení, k hledání náhradního u spokojení. Učit děti nést důsledky volby, ve chvíli kdy 
dítě musí zdůvodňovat svá rozhodnutí (otázka proč), učí se základům hledání smyslu. Výzkum 
Lukeschové (in Pelikán, 2007) potvrzuje, že nízké vnímání smyslu v životě koreluje s faktorem 
neuroticismu, sebeodmítáním a současně s intenzivním sklonem k agresivitě i odmítání dru-
hých a vysoké vnímání smyslu v životě koreluje se spokojeností a citovou vyrovnaností. 

Podle Frankla (2006), kdo se ptá po smyslu svého života, manifestuje tím své lidství, problémy 
života lze podle Frankla (1994) přetavit ve zkoušku, zaměřit se k budoucímu cíli, člověk musí 
vědět „proč“ žije, aby měl důvod vydržet to špatné, hledáme konkrétní životní úkol, specific-
ké poslání, neboť „existenční vakuum se projevuje hlavně stavem nudy“ (1994, s. 70). Pravý 
smysl se nenachází uvnitř člověka, smyslem není vlastní seberealizace, podstatou je neustálé 
překračování sebe sama, seberealizace je pak nezamýšleným výsledkem. Člověk se dokáže 
pozvedat nad biologické a sociologické podmínky a překračovat (transcendovat) je, člověk se 
sebeurčuje, má svobodu. Smysl života dosahujeme prováděním nějakého činu, zakoušením 
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nějaké hodnoty (kultury, přírody, lásky) nebo utrpením (Frankl, 1994). 

Smysluplným se svět stává dle Lorenze (1997) teprve při střetnutí se s překážkami, jinak při-
chází nuda a ztráta smyslu života. „Vůle k humoru jakožto pokus vidět věci ve směšné perspek-
tivě představuje jakýsi trik. V určité chvíli to je ale životní umění“ (Frankl, 1994, s. 33), i podle 
Lorenze (2003) společný smích potlačuje agresi, vytváří pocit sociální sounáležitosti, na druhé 
straně vysmívání se druhému je zamířenou agresí na druhého. 

13.6 Rodiče a učitelé

Čapek (2010) navrhuje přizvat rodiče k spoluúčasti na životě školy více, než je zvykem, rodič 
je předním odborníkem na své dítě, není moudré se ho zbavovat.

V roce 1968 upozorňovali Fantini a Weinstein, že škola se musí vypořádávat hlavně se sociální 
realitou, školní kurikulum a sociální realita musí být propojeny, z diverzity vzniká obohacení. 
Weinstein (1968) navrhl nový systém práce se skupinovou dynamikou, cílem už tehdy byla 
komunitní škola, která se otvírá veřejnosti, rodičům i dalším školám, neboť škola je otevřená 
instituce, která má sloužit lidem, nejenom dětem, má být vzdělávacím centrem obce a pomáhat 
i při řešení sousedských problémů.

Podle Poppera (in Popper, Lorenz, 1997) zlepšit školu znamená zbavit se nešťastných a zatrpk-
lých učitelů, kteří nenaslouchají otázkám dětí, dobrými učiteli mohou být jen lidé s  vnitřním 
vztahem k dětem. 

Učitel se musí zaměřit na pozorování varovných signálů, znaků šikanování, musí umět naslou-
chat žákům, mít připravenou schránku důvěry, do které mohou i anonymně přispívat, musí 
ovládat metody sociometrického šetření, umět změnit klima třídy. „Autorita učitelů na druhém 
stupni základní školy trpí tím, že se jich ve třídě střídá celá řada“ (Říčan, 1995, s. 77), třídní 
učitel by měl mít co největší podíl na výuce, informovat rodiče o nebezpečí šikany, umožnit 
častější přístup rodičům do školy, podněcovat jejich aktivitu.

Selhávající roli rodičů ve výchově bude muset nahradit škola, ovšem za předpokladu, že do-
jde k „zásadním proměnám: za prvé musí učitelé překročit hranice svého tradičního poslání, 
a za druhé se musí lidé začít více podílet na životě školy“ (Goleman, 1997, s. 264), škola má 
organizovat vzdělávání i pro rodiče.

13.7 Tradice, umění 

Podle Lorenze (2003) zvyk získá člověk tradicí od své kultury, tento vrozený rituál má tlumivě 
působit na agresi, radost z tradice vyvolává vroucnost citu, způsobuje kohezi skupin, ale pozor 
tradicí předávaná tabu vedou pouze k funkčnímu morálnímu chování. 

Na nezastupitelnou roli umění ve výchově a socializaci upozorňuje i Sak (2007), umění je 
bytostnou potřebou člověka, je tím nejcennějším majetkem lidstva, „dokázalo podržet nejkrás-
nější city a myšlenky nejenom svých tvůrců, ale i své doby, národa a postihnout vývoj lidské ci-



56

vilizace v celé její spletitosti a rozpornosti“ (2007, s. 19), umělecká díla „urychlují a prohlubují 
humanizaci a socializaci jedince“ (tamtéž, s. 20). 

Koukolík ve své knize Mozek a jeho duše (2014) uvádí zajímavý výzkum, pokusným osobám 
se promítaly obrazy a byla jim snímána aktivita mozku magnetickou rezonancí, prožívání krásy 
bylo „vidět“ na činnosti neuronální sítě. Jiné výzkumy potvrzují, že klíčové estetické vnímání 
je v prefrontální kůře, nejzajímavějším zjištěním je, že „„estetická“ neuronální síť se překrývá 
s aktivitou sítě doprovázející morální a sociální rozhodování“ (Koukolík, 2014, s. 329), lze se 
tedy domnívat, že probíhá vzájemné ovlivňování obou sítí.

Traumatické emoční vzpomínky zafixované v amygdale lze léčit pomocí umění, „emoční 
mozková centra jsou vysoce vnímavá k symbolickým významům: ke sdělení prostřednictvím 
metafor, příběhů nebo mýtů“ (Goleman, 1997, s. 201), například kreslení (arteterapie)působí 
psychoterapeuticky. „Výchova k vnímání krásy a harmonie…je jistě účinným opatřením proti 
rostoucí dehumanizaci západní civilizace ještě důležitější se mi jeví probouzení soucitu s živými 
tvory“ (Lorenz, 1997, s. 169), kdo pozná harmonii a krásu přírody a má blízký kontakt s živo-
čichy o smysluplnosti světa nepochybuje.

13.8 Dobro a zlo

Zcela jasně říká Popper (1997), že největší nebezpečí výchovy spočívá „v pesimismu, to zna-
mená v neustálých pokusech říkat mladým lidem, že žijí ve špatném světě… prolhaném a nevím 
co ještě“ (Popper, Lorenz, 1997, s. 40). 

Princip dobra je dle Fromma (1969) v tvořivosti, ve vidění celku, úcty k životu, je nutné rozvíjet 
vřelost, nepoužívat hrozby, ale povzbuzování, vychovávat k vědecké orientaci, kdy experiment 
a jeho ověřování podporují kritické myšlení. Každý člověk volí mezi dobrem a zlem až při 
konkrétním činu, ne obecně, svobodný člověk následuje rozum a svědomí. Někdo už nemá 
svobodu volit dobro, protože jeho charakter není schopen jednat v souladu s dobrem, ale jen ten 
kdo nemá svobodu zvolit si zlo je naprosto svobodný, ten kdo může běžně volit mezi dobrem 
a zlem, je člověkem s protikladnými sklony. Když v životě často odmítáme volit dobro, srdce 
se postupně zatvrzuje, je obtížné se vymanit, ale čím častěji volíme dobro, tím více se srdce 
oživuje (Fromm, 1969). 

Zimbardo (2011) přednášel, jak být odolnější vůči zlu, musíme transformovat stav bezduché 
nepozornosti do vědomé bdělosti a to zvlášť v nových situacích, nejdřív se zamyslet a pak 
jednat, přidat k bdělosti kritické myšlení, dokázat se vzepřít nespravedlivé autoritě, při rozho-
dování mít na mysli minulost i budoucnost, přijmout odpovědnost za své činy (morální autono-
mie), rezistence vůči zlu začíná i končí u sebevědomí, situační citlivosti a sociální inteligence. 
K dobrým skutkům je třeba jim pomoci jemným vedením cestou dobra, uvádí jedenáct kroků 
na podporu ctností, například odrazovat od lží a pomluv, respektovat odlišnost, nepodléhat 
předsudkům, podporovat nezávislost na názoru skupiny, umět si připustit si své chyby (Zim-
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bardo, 2005).

Komenský (2009) nabádá, starat o to, co děláme dobrého, o světlo, analyzovat zlo jen nezbytně 
nutně, „půtka světla s tmou je vždy vítězná“ (2009, s. 70), nechat šířit dobro, učit se rozeznávat 
dobro od zla, jedno největší zlo je naše neznalost, naše nevědomost je temnotou, toužil po ná-
pravě věcí lidských, školy se měly stát ozdravovnami, již tehdy cítil potřebu zavedení léčebné-
ho impulsu do škol.

Morální odpovědnost člověka je určována jeho hodnotovým cítěním, skutečné není jen to, co 
lze změřit, ale i subjektivní prožitky jsou reálné, škola musí podle Lorenze (1997) probudit 
v mladých lidech cit pro hodnoty krásy a dobra, které jsou scientismem a technomorfním my-
šlením potlačovány.

Významnou prevencí je ochrana před vlivem mediálního násilí, které svádí k přímému napodo-
bování, oplošťuje, snižuje citlivost k tomu, co zušlechťuje, „pro hodnotné a čisté lidské vztahy, 
pro duchovní dimenzi života“ (Říčan, 1995, s. 85), žáci se musí naučit užívat média v rozumné 
míře. 

13.9 Integrace prožívání

Ve vzdělávání nesmí docházet k oddělování myšlenek od pocitů, Rogers (1998) zdůrazňuje, že 
intelekt nesmí být vším, pak mladí lidé považují život za zmatený a nemající smysl, musí se 
spojit kognitivní učení s emočně-prožitkovým, neboť poznání bez cítění vede k nezodpověd-
nosti a lhostejnosti. Rogers (1998) charakterizuje „člověka zítřka“ jako vnímavého, se skepsí 
s ohledem na vědu a technologii, toužícího po integraci prožívání (život + myšlení + cítění + 
tělo + psychika), je člověkem vývoje, který živoucím způsobem čelí proměnám. Takový člověk 
je starostlivý, ochotně pomáhá, má kladný postoj k přírodě, důvěru ve vlastní prožívání a své 
morální soudy, blahobyt není jeho cílem, má touhu po spiritualitě, stále hledá smysl a cíl života 
přesahující individuální úroveň a touží po vnitřním klidu (Rogers, 1998).

13.10 Psychodrama

Moreno in Petrusek (1969) zdůrazňuje vliv psychodramatu jako terapeutického nástroje, který 
je variantou skupinové terapie, dospívá k poznání pravých motivací konfliktů a snaží se o ná-
cvik vhodnějšího chování, realizace role předpokládá adaptaci na chování druhého, vcítění se 
a zároveň umožňuje připravit se na budoucí role, díky vytvoření nových vztahů mezi fakty do-
chází ke změně postojů.  Pomocí psychodramatu lze získat cenné informace o skupině, lze ho 
využít k resocializačnímu působení, obsahuje metody diagnostiky i terapie současně.  

13.11 Terapie realitou

Americký psychiatr Glasser založil vlastní terapeutický směr terapie realitou, hlavním výcho-
diskem je předpoklad, že léčení potřebuje ten, kdo neuspokojuje své základní lidské potřeby 
blízkého vztahu a uznání. Tyto potřeby se naplňují tím, že děláme co je reálné, odpovědné 



58

a správné, musíme přitom dodržovat přijatelné normy chování. Nerealistický čin je ten, v jehož 
důsledku vzniká bolest a utrpení, realistický čin vymezuje míra spokojenosti s ním.  Odpo-
vědnost je zde schopnost naplnit vlastní potřeby a zároveň tím nebránit ostatním v naplňování 
jejich potřeb. Podstatou „klinických případů“ je nedostatečné začlenění do společnosti, psy-
chické problémy mají ti, kdo postrádají sepětí s druhým člověkem. Glasserova terapie učí to, co 
mělo být naučeno během výchovy, terapeut musí navázat pouto, upřímný lidský vztah a silné 
osobní sepětí, navrhuje využití terapie realitou ve školách, v programech duševní hygieny učit 
odpovědnosti, posilovat kázeň, dát najevo zájem o žáka, navázat blízký vztah s dítětem, pak 
dojde ke zlepšení chování, „je téměř jisté, že učitel, který naváže blízký vztah s problémovým 
dítětem, zprostředkovává dítěti po dlouhé době první laskavý a lidský vztah, který dítě prožívá“ 
(Glasser, 2001, s. 181). 

13.12 Láska a tvořivost

Člověk musí „co nejaktivněji rozvinout celou svou osobnost, aby dosáhl tvůrčí orientace“ 
(Fromm, 1967, s. 5), jeho úkolem je překonat odloučenost, při hledání spojení často volí kon-
formitu, protože má strach z odlišnosti, jednota dosažená konformitou zmírňuje úzkost a člověk 
má pocit splynutí se skupinou. Spojení mezi osobami se děje v lásce, jednoty může dosáhnout 
také procesem tvoření. 

Láska podle Fromma (1967) znamená především dávat ze sebe co je v nás živé, tím objevuji 
sám sebe, láska vyvolává lásku, péči, odpovědnost, úctu a znalost, všechny tyto čtyři prvky 
jsou rysy vyzrálé osobnosti. Láska je orientace charakteru, „miluji-li skutečně jednoho člověka, 
miluji všechny lidi, miluji svět, miluji život… v tobě miluji i sebe“ (1967, s. 40), sobecký člověk 
se vlastně miluje velmi málo. 

13.13 Zdravý životní styl

Podle Krause (2008) výchova ke zdravému životnímu stylu je výchovou k postojům, hodnotám 
a návykům, životosprávě, rozvíjení tělesné kultury (osobní hygiena, stravovací zvyklosti, ak-
tivní pohyb), psychické kultury (odpovědnost, sebeovládání, prosociální orientace a duchovní 
(literární, vědecké zájmy, citlivost svědomí, smysl pro duchovní dimenzi bytí), kultury osob-
nosti. Znaky zdravého životního stylu, ovlivňují kulturní tradice a rozvoj společnosti, zvyky 
v rodině, intelektová úroveň, temperamentová dispozice, pohlaví, věk, zdravotní stav, hodno-
tový systém a míra dosaženého vzdělání. Další metodou primární prevence je podle Krause 
(2008) pedagogizace prostředí, což „znamená využít prostředí jako „prostředku““ (2008, s. 
175), v upraveném a krásném prostředí se děti chovají lépe, u kulatých stolků se lépe vedou 
rozhovory, esteticky upravené okolí dává pocit pohody a zlepšuje klima.
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13.14 Osobní příklad, životní cíle a změna

Nejvyšší (duchovní) rovina odpovědnosti dává odpovědnosti k sobě a k druhým vyšší smysl, 
výchova k odpovědnosti se děje osobním příkladem vychovatele, nedá se dělat tresty a stra-
chem (Matějček, 2007). Rovněž Stankowski (2004) říká, že máme s pedagogickým taktem 
vychovávat k adekvátním reakcím osobním vlivem, pozitivním příkladem nebo výběrem klad-
ného či záporného kulturního vzoru, rozhodujícím je však vznik emocionálního pouta, využít 
situaci, která se odehrává „tady“ a „teď“. Na podkladě instrumentálního podmiňování a soci-
álního modelování učitel pozitivně posiluje a odměňuje chování v přirozených a náhodných 
výchovných situacích, nebezpečím je, že situační přirozenost zanikne a vychovávaní to začnou 
vnímat jako pokus o manipulování, jako sociotechniku. 

„Duchovní dimenze člověka“ obsahující tázání a hledání smyslu je podle logoterappie (Frankl, 
1994) nejlidštější vlastností, umožňuje sebetranscendenci jako umění žít smysluplným živo-
tem, pro druhé, sloužit úkolu. Kdo se stará jen sám o sebe, má stále strach, žije v napětí.

Vojtová (2008) doporučuje zaměřit se na posilování sebevědomí, perspektivní orientaci jako 
otevřený horizont životních perspektiv a dosažení vzdálených cílů. Primárním úkolem je roz-
poznat první signály a charakter rizika v chování, vybrat intervenci a v okolí jedince odstranit 
nežádoucí vlivy, „prevence poruchy chování je nejúčinnější intervencí. Pozitivní zážitky z při-
rozených aktivit a pozitivní zkušenosti z interakce v přirozeném sociálním prostředí jsou účin-
ným prostředkem prevence a intervence poruchy chování“ (Vojtová, 2008, s. 112), na pozitivní 
vliv i krátkodobých změn kladou důraz rovněž Čáp a Mareš (2007), neboť i „krátkodobá změna 
psychofyziologického stavu umožní překonat nepříjemné prožitky… usnadní řešení konfliktu“ 
(2007, s. 349).



60

14 Výzkumné metody 

Při výzkumu musíme nejdříve zmapovat všechny proměnné, pak zúžit výzkumné pole, zjedno-
dušit složitou realitu a soustředit se na „klíčové proměnné i vzájemné vztahy“ (Pelikán, 1998, 
s. 41).

14.1 Kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum probíhá formou případové studie a kvalitativního dotazování, pozorování, 
analýzy dokumentů a fyzických dat.

14.1.1 Případová studie 

Případová studie se podle Hendla (2005) zabývá detailním studiem jednoho nebo několika 
málo případů, sbíráme velké množství dat, zachycujeme složitosti případu, popisujeme vzta-
hy v jejich celistvosti. Případová studie vypráví historii, odpovídá na otázky „proč“ a „jak“, 
pomůže porozumět komplexní situaci jedinečného sociálního života, vzhledem k širokému zá-
běru vznikají potíže s prokazováním jasných příčinných souvislostí. Analýza dat je náročná 
vzhledem k množství dat a hledání spojení, má obsahovat popis dat a zaujmout čtivostí. Yin 
(in Hendl, 2005) upozorňuje, že případová studie má využívat více zdrojů dat kvantitativního 
i kvalitativního charakteru. 

Zajištění kvality výzkumu

K zajištění validity a důvěryhodnosti Hendl (2005) doporučuje jasné vymezení cílů a standar-
dů kvality, zodpovědnost členů týmu za kvalitu, transparentnost, které zajistíme různorodými 
zdroji informací (triangulací), validizací výsledků účastníky studie, konzultací kolegy, delším 
časem v terénu a vyhledáváním negativních příkladů k závěrům. Přítomnost výzkumníka může 
ovlivnit výzkum (reaktivita), může dojít ke zkreslení výběrem otázek, jeho vzděláním a osob-
ností, musí se nezbytně „oprostit od osobních pocitů a předsudečného pojímání výzkumné 
situace“ (Hendl, 2005, s. 148). Významnou roli hrají gatekeepers, dveřníci, kteří umožní vstup 
do terénu a vysvětlí situaci. Ve zprávě o výzkumu se uvádí údaje o výzkumníkovi, jeho osobní 
zkušenosti i případné zamyšlení, čím může být jeho přístup subjektivní. 

Etické otázky

Předpokladem výzkumu je získání poučeného (informovaného) souhlas, v případě DP, od ro-
dičů žáků. Pokud došlo k zatajení informací v průběhu, na konci musí být s výsledky výzkumu 
obeznámeni. Je nutné zachovat soukromí, zajistit anonymitu účastníků, třeba i změnou určitých 
skutečností neovlivňujících kvalitu zprávy, zajistit bezpečnou atmosféru k vyjádření citlivých 
informací v důvěrném rozhovoru, „takový rozhovor se často podobá terapeutickému rozho-
voru, v němž dochází k léčebnému účinku již tím, že se účastník svěřuje a výzkumník pozorně 
naslouchá“ (Hendl, 2005, s. 156). Při dlouhodobějším osobním vztahu při výzkumu dochází 
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k reciprocitě, výzkumník iniciuje zlepšení, má návrhy na změny. 

U kvalitativní studie nelze pevně naplánovat projekt, výzkum se vyvíjí podle poznávání situace 
v terénu, otázky se upřesňují, vyvíjejí. Kvalitativní studie jsou přirozeně uspořádané v čase, 
jsou lokálně zakotvené, v kontextu dění, popisují podrobnosti případu v delším časovém hori-
zontu.

14.1.2 Kvalitativní dotazování, pozorování, dokumenty a fyzická data

Kvalitativní rozhovor

Kvalitativní dotazování probíhá formou naslouchání vyprávění, kladení otázek a získávání od-
povědí, „je uměním i vědou zároveň“ (Hendl, 2005, s. 166), na začátku je dobré vytvořit atmo-
sféru důvěry, začít neproblémovými skutečnostmi, prohlubovat, interpretovat názory a pocity. 
Konci rozhovoru věnovat také pozornost, často padne to nejdůležitější při odchodu. 

Otázka je stimulem, nejdůležitější je způsob, jakým se klade, otázky mají být otevřené, ne-
utrální, citlivé, jasně a srozumitelně formulované, formulovat otázky také ad hoc. Výzkumník 
naslouchá se zájmem, vhodně podněcuje k vyprávění například simulační otázkou „Co uvidím 
při vyučování?“, odpovědi nehodnotí. V DP použit rozhovor narativní, povzbuzování k volné-
mu vyprávění, které se  se používá především při biografickém výzkumu, předpokladem je, že 
subjekt umí vyprávět, „rozhovor je velmi vhodným prostředkem šetření klimatu“ (Čapek, 2010, 
s. 105).

Pozorování

Součástí kvalitativního výzkumu je pozorování, kterým se výzkumník snaží zjistit, co se děje, 
jde o promyšlené používání schopnosti pozorovat vizuální, sluchové, čichové i pocitové vjemy, 
které doplňuje o popis pozorovaného prostředí. V DP použito skryté zúčastněné (participant-
ní) pozorování, které popisuje, kdo se děje účastní, co se kdy a kde děje, jak se to děje a proč, 
pozorovatel se přímo účastní dění, je v těsném vztahu s pozorovanými, „výzkumník přistupuje 
k pozorování s vědomím, že sociální svět je spoluvytvářen subjektivními významy a zkušeností 
konstruovanou účastníky sociální situace“ (Hendl, 2005, s. 193). Začíná se popisným pozoro-
váním (jako investigativní zpráva novináře), pak fokusovaným na zvláštní problémy a selektiv-
ním, při němž hledáme další příklady pro typy chování nalezené ve fokusovaném pozorování, 
hledá i negativní případy. Výzkumník se zúčastňuje dění a zároveň ho pozoruje, vyhodnocuje 
více informací pomocí širokoúhlé optiky, využívá introspekci. Zúčastněné pozorování nelze 
standardizovat, není žádná specifická metoda zaznamenání získaných dat. Pozoruje se, v ja-
kých událostech se lidé angažují, jak se k sobě chovají, jaké statusy a role jsou v interakcích 
zřejmé, kdo dělá za koho rozhodnutí, jaký je obsah konverzace, témata, jaký se používá jazyk 
(verbální, nonverbální), kdo mluví a kdo naslouchá, jak skupina využívá prostor, předměty, co 
konzumuje. 
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Záznam dat musí být detailní, popis se provádí, pokud to jde, na místě nebo co nejdříve doma. 
Terénní poznámky obsahují popis aktivit i chování výzkumníka i jeho reflektující úvahy, hod-
nocení průběhu, reflexi etických otázek. Pozorování klimatu podle Čapka (2010) není možné, 
protože klima je dlouhodobá kvalita, pozorovatel pozoruje pouze krátkodobé jevy, klima se 
tvoří subjektivními percepcemi a nemusí být pozorovatelné.  

Dokumenty a fyzická data

Dokumenty a fyzická data jsou data z minulosti vypracovaná pro jiný účel, například osobní 
dokumenty (dopis, deníky), úřední (výroční zprávy, zápis ze schůze), archivované údaje (roz-
počty, statistická data), virtuální data (internetová pošta a diskuse), výstupy z masových médií 
(noviny, časopisy, TV), předmětná data (domovní odpady, knihy, umělecké předměty).

Metody zobrazování dat

Při zpracování a redukci dat je nesmíme zbavit jejich kontextu, zobrazení dat slouží k organi-
zaci informací, má usnadnit závěry a interpretace, v praxi se prolíná zobrazování i interpretace 
dat, v DP jsou použity dvojdimenzionální tabulky, orbitální sociogramy a grafy. 

Analýza dat případové studie

Při vyhodnocování je nutné zachytit zkoumané jevy smysluplně, užitečně a celistvě, odhalit 
pravidelnosti a vztahy, setkáváme s problémy v třídění, neboť „kvalitativní data se vyznačují 
svojí kontextuálností a vzpírají se provedení redukce“ (Hendl, 2005, s. 223), analýza má svá 
omezení pocházející ze subjektivity výzkumníka, jeho přetížení daty, prvního dojmu, přece-
ňováním některých informací a naopak ignorováním překvapujících. Neexistuje jedna jediná 
správná cesta, jak s daty naložit. 

Při analýze se snažíme dát smysl shromážděným údajům, buď více holistickým, nebo více ana-
lytickým způsobem pomocí kódování, výsledkem je syntéze vyššího řádu, souhrn problema-
tiky, podrobný popis, vyslovení hypotéz a nového konceptu. Nejtěžším úkolem je integrování 
dat, analytická indukce hledá vztah dat a teorie s cílem nalézt univerzální, kauzální vztahy. 
Fenomenologické interpretace zachycuje lidskou zkušenost v nestrukturovaném kvalitativním 
rozhovoru, naslouchá, vytváří empatické spojení, usiluje o bohatý popis zkušeností, aby se 
i čtenář vcítil do souvislostí a okolností, snaží se o porozumění určitým fenoménům. 

Smíšený výzkum

Smíšený výzkum využívá kombinací kvalitativních i kvantitativních postupů, silné stránky 
obou metod, musí být kompatibilní, „smíšené metody jsou často využívány v aplikovaném vý-
zkumu, kdy praktické rozhodování zdůrazňuje užitečnost rozličných zdrojů dat“ (Hendl, 2005, 
s. 241). Smíšený výzkum má mnoho cílů, mnoho forem dat, výzkumná zpráva je eklektická 
a pragmatická, „za základní rozdíl mezi kvalitativními a kvantitativními technikami můžeme 
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považovat míru (ne)strukturovanosti“ (Čapek, 2010, s. 100). Kvantitativní výzkum poskytne 
údaje o celé skupině, dá se přirovnat k jiným měřením, terénní kvalitativní výzkum často upřed-
nostňuje některé jedince. Data se mohou doplňovat i míjet, jestliže jsou jinam zaměřená nebo si 
odporovat, skutečnost se může jevit jinak, než ukazují výsledky měření.

14.2 Kvantitativní výzkum 

Diagnostika třídy se skládá podle Ditricha (1992) především z informací o jednotlivých žácích 
v pedagogické dokumentaci, o působení učitelů, z cílů, obsahu a formách výchovy, složení 
třídy jako sociální skupiny, působení rodiny, kulturního života města a mnohých dalších. Dia-
gnostický postup v této práci se zaměřuje na strukturu třídy jako sociální skupiny. K posouzení 
vztahů mezi žáky je podle Vágnerové, Klégrové (2008) důležité vhodně kombinovat přímé 
i nepřímé metody, pozorování třídy, dotazníky a rozhovory.

Hadj Moussová (2002) upozorňuje, že poradenský psycholog diagnostikuje školní třídu při pro-
blémech se soužitím ve třídě při podezření na šikanu, diagnostikuje sociální vztahy mezi žáky. 
Diagnostika žáků na 2. stupni je velmi obtížná, žáci se uzavírají do sebe a „sociální dění uvnitř 
této skupiny je pro dospělé často nedostupné“ (Hadj Moussová, Duplinský a kol., 2002, s. 197), 
připojuje se růst vlivu vrstevníků. Sociální vztahy ve skupině lze kvantifikovat pomocí socio-
metrie, jež vykreslí sociální hierarchii žáků, ukáže sociální vazby mezi členy a pozici každého 
jednotlivce ve skupině podle toho, je pro skupinu důležitý. U starších žáků lze použít dotazník 
SO-RA-D, „výhodou techniky je i to, že může být použita i učiteli (např. výchovnými poradci), 
nejedná se tedy o psychologický test, jehož použití je vyhrazeno pouze psychologům“ (tamtéž, s. 
198), výsledky a jejich interpretaci je vhodné konzultovat s psychologem. Ze závěrů komplexní 
diagnostiky sociálních vztahů a sociálního klimatu třídy vyplývá volba intervenčních postupů. 

Diagnostiku vztahů ve třídě posuzujeme v případě, že je „předpokládaný negativní vliv nepři-
jatelné atmosféry ve třídě či nepřiměřeného chování některých žáků na ostatní členy skupiny“ 

(Vágnerová, Klégrová, 2008, s. 504). 

Dotazníky a posuzovací škály dávají přehled o vztazích ke spolužákům, o atmosféře třídy, zjis-
tíme jimi názor na klima třídy, vnitřní sktrukturu třídy, které děti jsou v pozici outsidera nebo 
izolovány a mohly by se stát obětí šikany. Dotazníky sociální akceptace ve třídě a hodnocení 
třídy vypovídají o aktuální pozici ve třídě, míře ztotožnění se skupinou, emočních prožitcích 
a názoru na život skupiny. Sociometrické metody diagnostikují mezilidské vztahy, sociální sta-
tus a akceptaci ostatními, přínosná je Merellova metoda přisuzování různých osobnostních cha-
rakteristik označována „Hádej kdo“ Merrell (1999, in Vágnerová, Klégrová, 2008), při které 
žáci určují s kým je největší zábava, koho má učitelka nejraději, kdo je pravdomluvný apod. 
Sociometrický ratingový dotazník (SO-RA-D) zkoumá začlenění osobnosti do skupiny pod-
le míry „posouzení komplexních sociálních charakteristik, jako je oblíbenost a vliv“ (tamtéž, 
s. 508), výsledkem testu je zmapování aktuální situace. Velmi vhodnými dotazníky jsou dotaz-
níky vztahů ve třídě B–3 a B–4 sloužící k hodnocení vztahů a atmosféry ve třídě, jsou vytvořené 



64

psychologem R. Braunem podle dotazníku Frasera a Fischera. 

„Předmětem sociálně-psychologické diagnostiky třídy je třída sama jako sociální útvar, její 
struktura (zvláště systém pozic, rolí a hodnot a norem), specifika interakce a komunikace ve tří-
dě, její dynamika a vývoj“ (Hrabal, 2003, s. 25), vzájemné vztahy, „celkový sociální vývoj 
osobnosti žáka se obvykle zřetelně promítá do jeho chování ve třídě, a to je pro učitele diagnos-
ticky výhodné“ (tamtéž, s. 26), (srov. Braun, 2014). Mezi metody diagnostiky patří pozorování 
vzájemné interakce žáků a interakce žáci – učitel, seskupování žáků, tvoření mikroskupin, non-
verbální komunikace gesty, pohledy, kontaktem je mnohdy určující, učitel by měl registrovat 
a analyzovat tuto komunikaci žáků. Další metodou je diagnostické využití faktografických úda-
jů, jež jsou kvantifikovatelné, to znamená objektivní údaje o početnosti třídy, vzdělání rodičů, 
počtu dětí z neúplných rodin, velikosti školy a o lokalitě školy. „Jestliže z hlediska diagnostiky 
a reálné osobnosti jedince mohou být a jsou zjednodušené posudky omylem, jsou z hlediska 
fungování skupiny sociální realitou“, protože právě z „reálné síly společného mínění skupiny 
o jednotlivci vyplývá destruktivní síla pomluv a intrik i mnohostranné ohrožení odmítnutých 
ve skupině“ (Hrabal, 2003, s. 69).

14.2.1 Sociometrie 

Sociometrie je základní technika „k zjišťování, popisu a analýze směru a intenzity preference 
v mezilidských vztazích v malých sociálních skupinách“ (Dittrich, 1992, s. 50), zakladatelem 
této techniky je Moreno, který ve 30. letech 20. století stanovil 6 pravidel pro konstrukci socio-
metrického testu, velmi důležité je především poslední šesté pravidlo, které doporučuje výsled-
ky spojovat s opatřeními ve výchově, s rekonstrukcí skupiny, aby volby žáků měly praktický 
význam. Podle Čapka (2008, s. 137) „výsledky takového šetření jsou pouze orientační a mohou 
vystihovat i momentální výkyvy ve vztazích žáků ve třídě“. 

Sociometrické otázky lze rozdělit na ty související s popularitou (přitažlivostí) a ty, které se 
dotýkají podílu na vedení (vliv), pravá míra rovnováhy dominance a submisivity vyúsťuje v ko-
operativnost.

Interpretaci lze provést primárně sociálně psychologicky vzhledem k pozici jednotlivce a jeho 
osobnostním charakteristikám, nebo sekundárně sociologicky, kdy je předmětem analýzy sku-
pina, její struktura a procesy, „jakkoli zůstává „sporné“, zda studium malých sociálních skupin 
je „čistě“ sociologickou problematikou“ (Petrusek, 1969, s. 95). „Za sociometrické výzkumné 
techniky lze pokládat jen takové postupy, které jsou předmětně orientovány k postižení sítě so-
ciopreferenčních vztahů“ (tamtéž, s. 103), proto Petrusek (1969) nepokládá interakční pozoro-
vání za sociometrickou techniku, protože je prý předmětně orientováno jinak. Za sociometricky 
výzkumné techniky nelze považovat terapeutické postupy, které mají sice efekt, ale postráda-
jí soubor teoreticky relevantních dat. Interpretací získáme údaje o povahových a morálních 
zvláštnostech žáka. Každý člověk dle Pelikána (1998) některé lidi preferuje, jiné odmítá, někte-
ří jsou mu lhostejní.
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V DP byl zvolen k diagnostice interindividuálních vztahů mezi žáky sociometricko-
ratingový dotazník SO-RA-D (rating = hodnocení), který poskytne informace o struktuře 
třídy, pozicích a rolích jednotlivých žáků a o jejich aktualizované sociabilitě. Dotazník je 
jednoduchý na zadávání, ale časově náročný na zpracování, což vyváží množství kvalitativních 
i kvantitativních dat, které lze získat, závěry jsou přesto převážně hypotetické. Zpracovávání 
kvantitativních dat se provádí formou dvou číselných matic vlivu a obliby, součty sloupců 
vlivu a sympatií vyjadřují celkové hodnocení jednotlivce ve třídě, součty řádek vyjadřují jeho 
náklonost k ostatním, vyhodnocuje se zvlášť pro chlapce a dívky, žáci se seřadí podle hodnot. 
Metoda pracuje s aritmetickými průměry hodnocení neboli indexy, pomocí individuálních 
a skupinových sociometrických indexů se vyjadřují kvantitativní charakteristiky žáků třídy, 
díky nimž získáme individuální index vlivu (průměr sloupců vlivu), obliby (průměr sloupců 
sympatií) a náklonosti (průměr hodnocení spolužáků jednotlivým žákem), třídní index vlivu 
(průměr všech hodnocení vlivu), třídní index sympatií. Třídní index vlivu ukazuje na kohezi 
třídy, třídní index obliby na emoční atmosféru ve třídě. Indexy je možno převést na steny (info 
o standardizaci) a srovnat výsledky s normou. Kvalitativní volné vyjádření o spolužácích je 
dobré přiřadit k jednotlivým žákům (Hrabal st., Hrabal ml., 2002).

SO-RA-D je standardizovaný dotazník složený z otázek s kritérii voleb, odpovědi na otázky 
zahrnují intenzitu volby, případně i její slovní zdůvodnění, tedy motivaci. Dotazník vytipovává 
autority a afinity ve skupině žáků, využívá škálování pomocí pětibodové škály z hlediska vlivu 
a obliby. Výsledky poskytují informace o vyváženosti nebo nevyváženosti vlivu a obliby žáka, 
o vztahu k ostatním, jak se cítí ve skupině, zda je s ostatními rád, umožní interpretovat celkovou 
soudržnost a emocionální atmosféru třídy, zda je rozdělena na podskupiny, přináší informace 
o žácích na vedoucích pozicích ve třídě a skrze ně naznačuje hodnoty a normy celé skupiny. 
Údaje mohou být podkladem k řešení problémů ve třídě jako celku i jedince ve vztahu ke třídě. 
Normy jsou uvedeny v percentilech (percentil informuje o tom, jaká část žáků dosáhla nižších 
hodnot sledovaného znaku). Podle norem usuzujeme na to, jestli je žák ve srovnání s celou 
populací daného ročníku spíš oblíbený či ne. Normy jsou vypracovány i pro třídní indexy (Sla-
víková, Homolová, Doležel, 2007).

Slovní hodnocení je podkladem pro kvalitativní analýzu. Žáci však často nedokáží sdělit hlav-
ní příčiny sympatií, jsou ovlivněni postojovými stereotypy ve třídě, slovní hodnocení přesto 
pomůže nahlédnout do dyadických vztahů.  Dyády vytvářejí síť vztahů ve skupině, která se 
rozlišuje aktivitou k subjektu, v sociometrii to vyjadřuje individuální sociogram nebo indexy 
obdržených hodnocení. 

14.2.2 Analýza a interpretace 

„Analýza a interpretace výsledků dotazníku předpokládá základní znalosti z psychologie osob-
nosti a ze sociální psychologie“ (Slavíková, Homolová, Doležel, 2007, s. I/8), je nutné počítat 
s mnohoznačností výsledků, s činiteli ovlivňujícími hodnocení, například schopnost žáka vní-
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mat sebe sama a své spolužáky, jeho míra pravdivosti, u sympatií hraje roli prožívání žákova 
vztahu k hodnocenému, ovlivnění skupinovými stereotypy. 

Podle Hrabala (2003) vliv znamená schopnost ovlivňovat interakci spolužáků, poskytnout radu 
a pomoc, jeho zdrojem je moc, která souvisí s vedoucí pozicí ve skupině, je to „osobnostní 
dispozice v oblasti motivace a sociálních schopností a dovedností, které se projevují jako po-
třeba a schopnost ovlivňovat a regulovat partnery v interakci“ (2003, s. 61), souvisí s potřebou 
sebeprosazení, se sociální aktivitou. Obliba znamená akceptaci, popularitu, přitažlivost, sym-
patie, „oblibu je také možno chápat jako souhrn emocionálních komponent interakce a inter-
personálních vztahů směřujících od ostatních členů k jedinci“ (tamtéž, s. 64), ve skupině jde 
o navzájem závislé vztahy, oblibu ovlivňují normy skupiny, jejími zdroji jsou zdatnost, kom-
petence, prestiž, sociabilita, úroveň sociálního a morálního rozvoje, jejím základem je empatie, 
reálná a upřímná potřeba pomáhat druhým, ovlivňuje ji i přitažlivý tělesný vzhled. Erotická 
přitažlivost může dočasně zastínit povahové dispozice i úroveň morálního rozvoje žáka, neboť 
přitažlivým se odpouštějí charakterové vady. Emocionální sblížení a „sympatie roste s kontak-
tem“, proto je v nevýhodné pozici nově příchozí žák, „kontakt sám, častost interakce předsta-
vuje totiž základní podmínku pro uplatnění hlubinné potřeby vzájemné empatie a identifikace“ 
(tamtéž, s. 68), známe reakce druhého, vyhýbáme se konfliktu. Oblíbený žák v pozici hvězdy 
imponuje ostatním, všichni se mu chtějí podobat.

Izolovaný žák v „sociometrickém stínu“ zažívá pouze omezené kontakty s ostatními, není ani 
výrazněji odmítnut, ale ani přijatý, pro některé žáky neexistuje, často se do této pozice dostávají 
citliví introverti. Žáci s nižší potřebou sociálního kontaktu izolovanost ani nezaregistrují, ne-
bezpečná je v případě, že je negativně prožívána a není-li kompenzována pozitivními přátelský-
mi vztahy (Hrabal, 2003). Hadj Moussová (2002) v této souvislosti praví, že „malý vliv ve třídě 
nebývá jednotlivci, kteří nejsou příliš asertivní, nijak negativně prožíván“ (2002, s. 200).

Je-li vůdce třídy vlivný i oblíbený spoluurčuje normy, cíle a hodnoty skupiny, ovlivňuje po-
stoje, tato pozice je podmíněna osobností jedince i skupinou, vůdce nemusí mít jen pozitivní 
vlastnosti (nadměrné sebevědomí). 

Na vlivném avšak méně oblíbeném žákovi také závisí vývoj třídy jako celku, takový žák klade 
vysoké požadavky na ostatní, ale sám nerespektuje potřeby druhých, při slabé převaze vli-
vu nad oblibou jde většinou o velmi pozitivní variantu sociability, vyskytuje se u efektivních 
vůdců, kdy oblibu snižuje kladení požadavků na spolužáky, vysoká převaha vlivu nad oblibou 
poukazuje na nezdravý sociální vývoj žáka, na jeho sklon k autokratickému vedení, takoví žáci 
používají k prosazení záměrů i fyzického nátlaku. Spíše centrální než vedoucí pozici zaujímá 
oblíbený a méně vlivný žák, jehož „působení je však často nenápadné a není ostatními proží-
váno jako regulace“ (Hrabal, 2003, s. 79), tito žáci jsou většinou pozitivně emocionálně ladění, 
radostní, veselí, přenášejí pozitivní citovou nákazu na druhé, mají empatii, soucítění, proso-
ciální jednání, preferují interpersonální multidyadické vztahy, nemají podíl na tvorbě norem, 
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ale ovlivňují je svými pozitivními podněty, ovlivňují emocionální soudržnost a kohezi třídy. 
Někdy jejich konvenční laskavost a snaha zavděčit se může brzdit jejich seberealizaci. O žáku 
v nevýrazné pozici, v takzvaném sociometrickém i výkonnostním středu, nelze vyslovovat cha-
rakteristiky, v budoucnu lze od nich očekávat „všechno“, musíme se pouze snažit poodkrýt 
nebezpečí, takoví žáci ničím nevynikají. Žáci na pozici neoblíbeného, odmítaného, přehlíže-
ného, odlišného, působí nepříjemně, mívají nižší sociální inteligenci a problémy v navazování 
kontaktu (Hrabal, 2003). 

Odmítané děti bývají neoblíbení, mohu být agresivní, impulzivní, výbušné, hyperaktivní, os-
tražité, ruší ostatní, nesmělé, bázlivé, dráždí vrstevníky. Přehlížené děti jsou bez vlivu, nevy-
volávají žádné pocity, nedovedou zaujmout, mají nedostatečně rozvinuté sociální kompetence, 
jsou sociálně pasivní, „ukázalo se, že neschopnost vytvořit a udržet dobré vztahy s vrstevníky 
je relativně stabilní sociálně osobnostní charakteristika, tyto děti nebývají oblíbené v žádné 
skupině“ (Vágnerová,  Klégrová,  2008, s. 501).

Jak hodnotí žák sám sebe vyčteme z indexu náklonnosti a ovlivnitelnosti. 

Index vlivu

Podíl na dění ve třídě a tendenci regulovat interakce ukazuje index vlivu, zjistí se jím vůdcové 
a okrajoví žáci, podle Vágnerové, Klégrové (2008), jsou vlivní realističtější, mají dobrou soci-
ální percepci a sebehodnocení, jsou aktivní, extravertovaní a dominantní, kompetentnější, více 
poskytují ostatním radu a pomoc. Ve stabilizovaných třídách jsou indexy vlivu značně stabilní. 
U vůdce třídy je zásadní, jak on sám hodnotí jádro třídy, jak hodnotí vyděděnce, jak hodnotí 
výrazně vlivného jedince, koho hodnotí jako nevlivného a jaké dostal hodnocení od nevliv-
ných. Piaget (2010) upozorňuje na to, že „B. Reymondová-Rivierová (Choix sociométrique 
et motivations, Delachaux et Niestlé, 1961), která studovala ve skupinách dětí sociometrické 
volby ve smyslu J. l. Morena, ukázala celkem výrazný vývoj motivů pro volbu „vůdců“, mezi 
které patří „být spravedlivý, nebýt „špicl“, umět uchovat tajemství (u dívek) atd“ (Piaget, In-
helderová, 2010, s. 114).

Index obliby

Index obliby ukazuje podle Hrabala st. a Hrabala ml. (2002) na míru přijetí nebo odmítnutí 
spolužáky, jeho izolaci, s oblíbeným se ostatní identifikují, má pozitivní citovou vazbu na je-
dince, tendenci přiblížit se k nim, plní jejich očekávání, ovlivňuje je. Oblíbení jsou častěji 
veselí, spokojení, neoblíbení jsou depresivní a nespokojení. Mezi zdroje sympatií patří obdiv 
k silnému, úspěšnému, kompetentnímu, vzájemnost vztahu, největším determinantem obliby je 
úroveň rozvoje interindividuální sociability jako pomoci a podpoře druhých, úroveň sociálního 
a morálního rozvoje jedince, působení jeho fyzického vzhledu, míra vzájemného přizpůsobení 
(Hrabal st., Hrabal ml., 2002). Index oblíbenosti závisí podle Vágnerové a Klégrové (2008) 
na úrovni sociability, jsou to žáci extravertovaní, pozitivně emočně ladění, schopni se vcítit, 
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ochotni vyslechnout, nabídnout pomoc, „ukázalo se, že oblíbení žáci nemají žádné osobnostní 
vlastnosti extrémně vyjádřené, nejspíš proto, že jakékoli extrémy nebývají sociálně žádoucí“ 
(2008, s. 509). Oba třídní indexy se srovnávají s percentilem průměrných sympatií a percenti-
lem průměrného vlivu, které mají charakter orientačních norem pro 7. třídy, indexy dokreslují 
strukturu třídy (Slavíková, Homolová, Doležel, 2007).

Index náklonnosti

Index náklonnosti je aritmetickým průměrem hodnocení, kterými žák hodnotil oblibu ostatních.

Index náklonnosti ukazuje, jak přijímá žák své spolužáky, uspokojení ze vztahu k nim, posky-
tuje informace o sociální percepci a emocích žáka, „hodnocení ostatních může být chápáno 
i jako jeden z aspektů sebehodnocení“ (Vágnerová, Klégrová, 2008, s. 509), může být velmi 
subjektivní, je ukazatelem míry uspokojení i úrovně vlastní přizpůsobivosti. Oblíbení mají ob-
vykle průměrný nebo mírně nadprůměrný index náklonnosti, extrémní hodnoty mají sociálně 
problematičtí žáci, velmi nízký je u dětí s nulovým vlivem a nízkou oblíbeností (Vágnerová, 
Klégrová, 2008). 

Míra náklonnosti je vyjádřením subjektivního předpokladu vlastní obliby. Okrajoví žáci pozi-
tivními volbami vyjadřují touhu být přijati (Hrabal st., Hrabal ml., 2002). 

Index ovlivnitelnosti

Index ovlivnitelnosti je aritmetickým průměr hodnocení, kterými žák hodnotil vliv ostatních, 
ukazuje na úroveň subjektivní adaptovanosti, je ovlivněn mírou konformity se třídou, dodržo-
váním skupinových norem. Ovlivnitelnost je zřejmě snižována vysokou pozicí ve vlivu, vlivní 
neoblíbení hodnotí vliv spolužáků jako méně silný. U těch s převahou obliby nad vlivem je vět-
šinou index ovlivnitelnosti mírně nadprůměrný až průměrný (Slavíková, Homolová, Doležel, 
2007). 

Extrémní hodnoty indexů

Extrémní hodnoty indexů obliby a náklonosti mají význam pro diagnostiku emocí a empatie. 
V indexech se projeví afiliační a hostilní tendence žáka, v indexu obliby je to počet kladných 
a záporných hodnocení od spolužáků, v indexu náklonnosti je to počet pozitivních a negativ-
ních hodnocení, které sám dal. Sebeprosazující tendence jsou vyjádřené v indexu vlivu žáka, 
který je mu přisuzován. Síla afiliační a hostilní tendence a sebeprosazující tendence je vyjá-
dřena v poměru indexů obliby a vlivu. Při vysoké oblibě a vysokém vlivu je integrace obou 
tendencí úspěšná, žák má podíl na regulaci dění a zároveň schopnost sociální blízkosti v inte-
rakcích. Oblíbení a vlivní jsou jádrem třídy, „třídními hvězdami“, populární, aktivní, akcepto-
vaní, ovlivňují klima třídy, normy a hodnoty, jsou to většinou dominantní jedinci, nají tenden-
ci k extraverzi, dobrou schopnost autoregulace, jsou nadprůměrně inteligentní, vzniká u nich 
nebezpečí příliš pozitivního sebehodnocení při dlouhodobém vedoucím postavení. Při převaze 
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vlivu nad oblibou se určuje velikost podílu vlivu a obliby, „mírný rozdíl je často daní, již platí 
výkonný efektivní vůdce a morálně principiální spolužák v podobě omezení afiliačních tendencí 
v zájmu dosažení společenských cílů a hodnot“ (Hrabal st., Hrabal ml., 2002, s. 127), velký roz-
díl může signalizovat agresivnost, egoismus. Výrazná protikladnost obou indexů je signálem, 
že u žáka se objevuje tendence k bezohlednému prosazování, užívání agrese, manipulace vůči 
slabým. Tito žáci mívají spíše nižší index náklonnosti, nadprůměrný index náklonnosti signa-
lizuje nepravdivost hodnocení nebo zkreslenou sociální percepci. Mírná či vyšší převaha vlivu 
nad oblibou je častější u chlapců než u dívek. Převaha obliby nad vlivem znamená přijetí jedin-
ce, uspokojování potřeb partnerů, při velkém rozdílu se to děje na úkor zdravého sebeprosazení 
se. Tito žáci jsou přijímaní pro svůj altruismus, empatii, prosociální chování, mají dobrý vliv 
na emocionální soudržnost. Vysoký index náklonnosti ukazuje na dobrosrdečnost, důvěřivost, 
spíše individuální kontakt s ostatními, střední index náklonnosti značí kritický, citlivý vztah 
k lidem a vnitřní náročnost, potřebu kontaktu a nízký index náklonnosti upozorňuje na zvýše-
nou potřebu intenzivního kontaktu, která není naplněna vzhledem k velké sociální senzibilitě 
a náročnosti na sebe sama. Velmi nízká obliba i vliv jsou znakem sociální maladaptace, může 
být způsobená patologií skupiny, ale může znamenat i sociální retardaci nebo i deviaci v ob-
lasti sociability, nedostatečnou sociální adaptaci nebo odmítání třídou. Tito žáci jsou nevlivní, 
nemají čím imponovat, mohou mít handicapy, jsou tiší, nenápadní, málo samostatní, často mají 
výchovné problémy. U odmítaných žáků se zaměřujeme na to, kteří to jsou, kdo je hodnotí níz-
ko, kdo je jim sympatický, jak hodnotí oni vůdce, jak se odmítaní hodnotí navzájem, jak hod-
notí vlivné a neoblíbené. Vysoká obliba a vysoká náklonnost je typická pro sympatické, veselé, 
pozorné žáky s rozvinutým prosociální chováním. Vysoká obliba, nízká náklonnost znamená 
afiliaci, vřelost, tendenci pomáhat, percepce druhých je však kritická. Nízká obliba, vysoká 
náklonnost ukazuje na kladný vztah k druhým, jsou to většinou introverti se slabší empatií a so-
ciální citlivostí, často hodnotí dobře ostatní, protože je to žádoucí, nehledí na to, co opravdu cítí 
(Hrabal st., Hrabal ml., 2002). 

Volné charakteristiky vysvětlují souvislosti, slova „kamarád, kamarádský“ značí afiliace, „nad-
řazený, domýšlivý, frajer, hádá se, pere se“ znamená agresivní sebeprosazování, „bojácný, 
ušlápnutý“ popisuje obranný postoj jedince. Charakteristiky související s projevem sexuálních 
a erotických potřeb: „je hezká, pohledný, neupravený, fintidlo, něžná“, charakteristiky spojené 
s rostoucí potřebou osobnosti odprostit se od autorit: „obyčejný, průměrný, nemá názory, na-
podobuje, robotek, samostatná, nemá žádný cíl“. Volné slovní charakteristiky jsou ukazatelem 
úrovně sociální percepce.

Izolovaní bývají uzavření, mají často kladný vzájemný vztah s malým počtem žáků. Do puberty 
je vysoká korelace obou indexů (sympatičtí jsou vlivní), poté kombinace indexů signalizuje 
úroveň sociability, morální vyspělosti (Hrabal st., Hrabal ml., 2002). Z rozložení hodnocení 
můžeme také odhadovat atmosféru a kohezi třídy.

Pořadí náklonnosti vypovídá o tom „do jaké míry je ostatním ve skupině nakloněn… jak dítě 
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prožívá své začlenění do skupiny“ (Hadj Moussová, Duplinský a kol., 2002, s. 200), izolaci dítě 
většinou neprožívá dobře, ale někdy se i izolovaní a odmítaní cítí ve skupině dobře a dávají 
dobré známky ostatním. Často je-li žák na špičce náklonnosti a není oblíbený, dokonce může 
být odmítaný, své začlenění prožívá jinak než ve skutečnosti, nemá dostatečné sociální doved-
nosti, neumí si získat sympatie. Často sociální špička dává špatné známky druhým, protože jsou 
nároční v hodnocení a kritičtí k druhým. Pořadí vlivu a obliby je na sobě relativně nezávislé, 
žáci pohybující se vysoko v obou skupinách patří do sociální špičky třídy, je to většinou 3–5 
žáků, jsou elitou, jádrem třídy, její složení má vliv na klima třídy. Postavení žáka nám může 
pomoci určit příčiny obtíží. Jednotlivé pořadí žákům nesdělujeme (Hadj Moussová, Duplinský 
a kol., 2002). 

Sociometrické statusy ve třídě podle Madarasová-Grecková, Orosová a Madaras (2004, in Sla-
víková, Homolová, Doležel, 2007): populární děti, hvězdy mají mnoho pozitivních, málo ne-
gativních voleb, šedé eminence jsou pozitivně nominovány hvězdami, sami pozitivně nominují 
hvězdy, od ostatních mají málo nominací, kontraverzní děti a děti s ambivalentním statusem 
mají mnoho pozitivních i negativních nominací, opomenuté děti mají málo pozitivních i nega-
tivních nominací, odmítnuté děti mají málo pozitivních, mnoho negativních nominací, outsideři 
dávají mnoho nominací a sami nejsou nominováni, antihvězdy mají největší počet negativních 
nominací, izolované děti nenominují a nejsou nominované, děti s průměrným statusem mají 
průměrný počet negativních i pozitivních nominací. Žáci „v sociometrickém stínu“ nejsou ani 
výrazněji odmítnutí ani přijatí, mohou to být i ti co jsou izolovaní. 

14.2.3 MCI

K měření klimatu byl vybrán dotazník MCI (My Class Inventory – Actual and Preferred short 
form) pro žáky 3. – 6. tříd. Dotazník CES – Classroom Environment Scale, vytvořený Tric-
kettem (1973) pro žáky 8. – 9.tříd ZŠ a středních škol se nezdál být vodný pro žáky 7. třídy.

MCI vznikl zjednodušením dotazníku LEI (Learning Enviromnent Inventory),  v ČR ho vy-
zkoušel J. Lašek, nazval jej „Naše třída“, metoda byla vyvinuta autory Fraser a Ficher (1986), 
má jednoduchou konstrukci a způsob vyhodnocování, umožňuje rychle proniknout do různých 
oblastí života ve třídě, minimalizuje únavu žáků, obsahuje pouze pět škál, má vysokou reliabili-
tu, validitu, výsledky dávají možnost zásahu do klimatu třídy. Dotazník má dvě formy, aktuální 
zjišťující současné klima a preferovanou, zjišťující přání žáků. Zjišťuje 5 proměnných klima-
tu – spokojenost ve třídě, třenice, soutěživost, obtížnost učení a soudržnost, míru přátelských 
a nepřátelských vztahů. Každý žák vyplňuje arch s otázkami, odpovídá dichotomicky Ano/Ne, 
průměrné skóry jednotlivých proměnných mohou nabývat hodnot 5–15 bodů, čím je proměn-
ná „spokojenost“ a „soudržnost“ vyšší, blížíc se hodnotě 15, tím je klima příznivější, čím je 
hodnota u proměnných „třenice“, „soutěživost“, „obtížnost“ vyšší, tím je klima horší. Nejprve 
se zadává preferovaná forma a po 14 dnech aktuální forma. Data z MCI doplňují pozorování 
učitele. Dotazník je volně šiřitelný. MCI měří klima vždy v jednom předmětu. Lašek ověřoval 
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dotazník MCI u 863 žáků 4. – 6. tříd z 24 ZŠ, vzorek zahrnoval třídy městských a venkovských 
dětí.

Kázeň se promítá u dotazníku MCI do faktoru třenice, spokojenosti i soudržnosti. Dívky pro-
žívají soudržnost více, soutěživost ovlivňuje i pocit obtížnosti školní práce. Lašek ve výzkumu 
(in Čapek, 2008) došel k těmto zjištěním: v aktuálním klimatu jsou významné rozdíly mezi 
chlapci a dívkami v oblasti třenic, více třenic vidí dívky, soudržnost prožívají dívky více, výše 
spokojenosti souvisí s výší soudržnosti, nízkými třenicemi, nízkou obtížností. S poklesem tře-
nic klesá soutěživost a obtížnost, s nárůstem třenic stoupá soutěživost a obtížnost, s nárůstem 
soutěživosti narůstá pocit obtížnosti. V preferovaném klimatu si dívky přejí klima bez třenic, 
být soudržnější, chlapci by více soutěžili, skupina dívek si přeje změnu ve všech sledovaných 
proměnných, chlapci také, jen u soutěživosti nechtějí změnu ani k lepšímu ani k horšímu. „Výše 
třenic souvisí u chlapců přímo i s výší úrovně soutěživosti“ (Čapek, 2008, s. 130), kulturní tra-
dicí dívky více odsuzují třenice a chlapcům se povoluje větší míra akceptovatelné agresivity. 

V diagnostice klimatu ve školní třídě dominuje podle Mareše a Ježka (2012) kvantitativní pří-
stup, odpovídání na dotazníkové položky probíhá ve čtyřech fázích: porozumění, kdy si žák 
musí uvědomit, na co se otázka ptá, při vybavení si musí vybavit si svoje zážitky, názory, při 
posouzení musí umět vybrat to důležité a zároveň v tuto chvíli zvažuje míru upřímnosti, a na-
konec odpověď napasovat na nabízenou alternativu, ve všech fázích tohoto procesu může dojít 
ke zkreslení. Ke zkreslení dochází také z důvodu, že mnoho žáků nemá utvořen názor na klima, 
nikdy o tom nepřemýšleli, mohou jen odhadovat, jak by odpovědi měly znít apod. 

Kurelová a Hanzelková (1996) provedly šetření tří základních škol s „tradičním vyučováním“ 
(62 žáků) a tří s „alternativním“. V alternativních byl soubor pouze 45 žáků a ve výzkumu není 
uvedeno podle jakého ŠVP vyučovali (waldorfská, montessori a další). Počet žáků je tak malý, 
že nejde výzkum zobecnit, není relevantní. V alternativních třídách byla vyšší spokojenost 
a soudržnost, ve školách s tradičním vyučováním byla vyšší soutěživost a třenice, obtížnost 
učení byla u obou hodnocena jako nízká. 

Poněkud větší výzkum provedla Linková (2000, in Čapek, 2010) v alternativních i standardních 
školách, výzkumný soubor zahrnoval 62 tříd 4. a 5. ročníku ZŠ v Praze s 1456 žáky, tradičních 
škol bylo 46 a alternativních 16. Do výzkumu byly zařazeny alternativní školy s šesti odlišný-
mi vzdělávacími programy, zastoupena byla jen jedna třída waldorfské školy s 12 žáky. Byly 
zjištěny výrazné rozdíly mezi jednotlivými typy alternativních škol (při srovnání s průměrem 
ostatních škol), „waldorfská škola vykazovala vyšší obtížnost učení a vyšší soudržnost žáků“ 
(Čapek, 2010, s. 114), z tohoto důvodu je v DP srovnání s tímto výzkumem pouze orientační. 

Z důvodu chybění testování žáků ve waldorfských školách není jasné, jestli a jaký má vliv ŠVP 
a slovní hodnocení žáků na klima třídy, dá se předpokládat, že obtížnost učení a soutěživost 
více propojují se spokojeností, soudržností a konflikty ve třídě, protože nemají možnost srov-
návat se podle výkonu v učení. 
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Indikátorem kázeňského vedení třídy jsou podle Čapka (2010) vyjádření žáků v dotazníku MCI 
na formulace: V naší třídě se děti mezi sebou pořád perou. Děti z naší třídy se mezi sebou hodně 
hádají. Výsledky šetření klimatu se využívají prakticky, je důležitější znát kontext, než přesné 
měření, průměry celé třídy, při vyhodnocování MCI zakryjí individuální vnímání klimatu třídy 
jednotlivým žákem. 

14.2.4 Guess Who

Dotazník se skládá z šestnácti otázek, žáci k otázkám připisují jména spolužáků, ke každé otáz-
ce musí přiřadit alespoň jedno jméno spolužáka (i více), součástí instrukcí je zdůraznění ano-
nymity odpovědí. Gues Who (Hádej kdo) je v podstatě dotazníkem specifických sociálních 
rolí,  měří pověst žáků u spolužáků, dotazuje se nepřímo na postoje a vlastnosti žáků, umožňuje 
vhled do rozdělení sociálních rolí, zjistíme kdo má vztah k násilí, k altruismu, ke spolupráci. 
Z výsledků a v souvislosti s výsledky sociometrie lze odhadnout kdo je agresor, oběť, zda jsou 
ve skupině pozitivní silné osobnosti, které normy ve skupině převažují, jaká je konstelace po-
stojů žáků k šikaně (Kolář, 2011). Podle Vykopalové (1992), otázkami kdo je nejchytřejší žák, 
kdo se nejlépe chová, učitel zjistí charakterové rysy žáků.
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15 Praktická část – úvod

Praktická část je koncipována jako případová studie, popisuje a analyzuje konfliktní soužití 
žáků 7. třídy na ZŠ, skládá se ze dvou částí, první část se zabývá diagnostikou školní třídy 
a druhá vyhodnocením intervence – preventivního programu. 

K rozhodnutí zvolit formu případové studie vedla potřeba zkoumat konkrétní školní třídu, po-
drobně popsat vztahy mezi žáky ve třídě pomocí co největšího množství dat. Studie se zabývá 
obdobím posledních dvou let zasazených do kontextu vývoje soužití žáků na 1. stupni, kde 
autorka působila v roli asistenta pedagoga.  

Ve třídě se vyskytuje problémové chování, které se projevuje schováváním věcí, vysmíváním, 
odmítáním některých dětí, agresivitou, rušivým chováním, mluvením a vykřikováním. Krizový 
vývoj třídy nastal v důsledku odchodu tří třídních učitelů ve velmi krátké době, nepříjemné 
pocity a nevyjasněnost situace se skloubily se sebeobviňováním žáků z podílu na odchodu uči-
telů, připojily se i nevhodné komentáře učitelů, negativní labelling třídy a projevovaná skepse 
a kritika rodičů. 

Na waldorfské škole třídní učitel vyučuje, i na druhém stupni, většinu hodin, třídu obvykle de-
tailně zná, je velká pravděpodobnost, že včas podchytí vznikající problémy, avšak při selhání 
tohoto modelu autorita i sepětí žáků s učiteli klesá. 

K výše jmenovaným faktorům se přidružila vývojová krize žáků 7. třídy, která byla podpořena 
předchozí krizí z přechodu na druhý stupeň, situace se stala vhodným podhoubím k rozvoji 
nežádoucího klimatu a není zcela zřejmé, zda již nevhodné chování žáků nepřerostlo v  šikanu. 
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16 Diagnostika

Projekt výzkumné studie problémového chování a šikany je iniciován ředitelem školy, který 
tímto reagoval nejen na výsledky hospitací a pozorování na škole v přírodě, ale podnětem byly 
i stížnosti tří rodičů na nekamarádské a konfliktní soužití žáků. Objektem výzkumného zájmu 
je skupina žáků 7. třídy ZŠ waldorfské (ZŠW). 

Vedoucím projektu byla vybrána autorka práce, garantem výchovný poradce, konzultantem 
nová třídní učitelka. Proběhla dohoda o spolupráci a pravidelných konzultacích s novu třídní 
učitelkou a výchovnou poradkyní, které budou zastřešovat zadání části dotazníků a komunikaci 
s rodiči. 

V posledních dvou letech ve třídě působili tři třídní učitelé, množily se stížnosti odborných 
učitelů na nevhodné klima ve třídě projevující se formou neúměrně zvýšeného hluku, nemohl 
probíhat plnohodnotný vyučovací proces, permanentní bylo poukazování na problémové, ruši-
vé a drzé chování žáků v hodinách. Vzhledem k častému střídání třídních učitelů nebyl k dis-
pozici ucelený pohled a názor na příčinu problémů ve třídě.  Jelikož je zde podezření na mož-
nou šikanu mezi žáky, provádí autorka diagnostiku třídy. Analýza třídy pomocí vyhodnocení 
dotazníků a pozorování, uspořádání informací do souvislostí poskytne poznatky o projevech 
chování ve třídě, o atmosféře ve třídě, o sociální hierarchii žáků. Závěry z analýzy a komparace 
diagnostických dat budou využity k vytvoření preventivního programu v této třídě. 

16.1 Cíle studie 

Omezení zdrojů se týká především komplikovanosti vývojové fáze žáků v 7. třídě, omezené 
možnosti proniknout do vrstevnické skupiny v tomto období svázaném snahou o konformitu. 

Mezi výzkumné otázky, které budou zodpovězeny v jednotlivých částech diagnostiky, patří: 

• Jaké jsou charakteristické rysy klimatu v současné školní třídě?
• Jaký je rozdíl mezi vnímáním jednotlivých složek třídního klimatu u dívek a chlapců?
• Kdo je potenciální agresor?
• Kdo je potenciální oběť?
• Kdo je nejméně oblíbený?
• Kdo se zastává slabších?
• Kdo má strach z nějakého spolužáka?
• Vyskytuje se ve třídě šikana?
• Jak je třída vnitřně strukturovaná, kdo má největší vliv a kdo sympatie spolužáků? 
• Které děti jsou v pozici outsiderů, tedy ohroženy šikanou? 
• Jsou ve třídě izolovaní žáci?

Mezi dílčí cíle patří zachytit možné signály šikany, zajistit případnou ochranu a pomoc oběti, 
monitorování problémových projevů chování. Výsledky diagnostiky budou poskytnuty meto-
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dikovi prevence a školnímu psychologovi. Závěry ze skupinové diagnostiky mohou být pou-
žity k prohloubení diagnostiky, pro individuální diagnostiku, ale především slouží k návrhu 
řešení a neprodlené realizaci intervence ve třídě. Není nutná, ani v kvalifikaci autorky možná, 
vyčerpávající analýza dotazníků vztahující se k osobnosti žáka, účelem studie je podat obecný 
přehled, aktuální pohled na třídu jako celek, vytipovat problémové, okrajové a izolované žáky, 
kteří by se mohli stát objektem šikany.  

16.2 Základní design výzkumu 

Výzkum je navržen jako smíšený, je potřeba využít praktické závěry z výsledků výzkumu 
a kombinace metod kvalitativního a kvantitativního výzkumu to umožňuje, snaží se o biogra-
fický pohled, etnografický přístup mikrostudií třídy, kdy vztahy mezi výzkumníkem a žáky 
vstupují do výzkumných zjištění. 

Mapování situace začíná analýzou dostupných dat, kvalitativní terénní výzkum se uskutečňuje 
formou rozhovoru s výchovnou poradkyní, analýzou dokumentace školy – seznámení  se zá-
věry sociometrie ze 6. třídy, vloženou retrospekcí autorky nastiňující kontext vývoje situace 
ve třídě a skrytým zúčastněným pozorováním skupiny. Při zúčastněném pozorování je využíván 
poznámkový aparát.

Kvantitativní výzkum pomůže rozhodnout, na které žáky se zaměřit, standardizované dotaz-
níky měří klima ve třídě, sociální vztahy a zachycují signály šikany, poskytnou přehled o celé 
skupině a srovnání s normou. Diagnostika sociálního klimatu školní třídy se provádí pomo-
cí dotazníku MCI (My Class Inventory) aktuální, preferovaná forma – autor Fraser a Fisher 
(1986), z jehož závěrů vyvstane pohled na celou třídu jako skupinu bez konkrétní preference 
dětí. Zadání dotazníků proběhne nejprve na preferované a po 14 dnech na aktuální klima, poté 
se vypracuje komparace pohledu dívek a chlapců z hlediska míry pohody, sporů, pospolitosti, 
třenic a spokojenosti. Etopedická diagnostika pomocí dotazníku Guess Who, Hádej kdo (Kolář, 
2007) zjišťuje možný výskyt šikany ve třídě. Diagnostika sociálních vztahů ve skupině pomo-
cí sociometrického dotazníku SO-RA-D, popisuje a zhodnocuje strukturu sociálních vztahů 
ve třídě, zkoumá preference dětí v sympatiích a atraktivitě, zjišťuje míru obliby a vlivu žáků. 

16.2.1 Postup sběru dat 

Říjen 2015 – konzultace se zástupcem třídního učitele a výchovným poradcem školy o mož-
nosti diagnostiky skupiny, seznámení se s výsledky sociometrie v 6. třídě a výsledky proběhlé 
intervence z dokumentace školy 

Listopad 2015 – teoretické studium odborné literatury, stanovení cíle a dílčích cílů, rozhovor 
s třídní učitelkou 7. třídy, volba formy, výběr vhodné doby zadání a výběr baterie testů

Prosinec 2016 – zadání dotazníků ve třídě, MCI – aktuální forma, po čtrnácti dnech preferovaná 
forma, mezitím dotazník SO-RA-D
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Leden 2016 – zadání Guess Who , vyhodnocení šetření, zjištění preferenčních voleb ve skupi-
ně, pozorování ve třídě, o přestávce, při činnostech

Leden / Únor 2016 – zpracování výsledků, diskuse výsledků, závěr 

Březen – červen 2016 – uskutečňování preventivního programu, jeho vyhodnocení

Prostředí: městská základní škola se vzdělávacím programem waldorfská škola

Základní soubor:  žáci 7. třídy ZŠW 

Místo výzkumu: ZŠ se nachází nedaleko centra Prahy, blízko velké silniční tepny, je snadno 
dostupná prostředky MHD, škola má k dispozici třípatrovou budovu, součástí je školní jídelna 
a tělocvična

Změny plánu výzkumu: během výzkumu došlo k drobné změně, neplánovanému individuální-
mu rozhovoru s žákyní

16.2.2 Validita

K validitě výzkumu přispívá metodologická triangulace, kdy se kombinují navržené dotazní-
kové metody, rozhovor, analýza dokumentů a pozorování. K triangulaci výzkumných metod 
se přidává triangulace výzkumníků, pohled z různých úhlů profesí a zkušeností, vyhodnocení 
dotazníkové části autorka konzultuje s výchovnou poradkyní školy a novou třídní učitelkou, 
všechny zúčastněné osoby ve výzkumu hlídají vznik předsudků (mají různé povahy, názory, 
učí jinými strategiemi), předcházejí zkreslení výsledků.  Výzkum je zahrnut do probíhajícího 
projektu, jehož název se neuvádí s ohledem na zachování anonymity žáků a školy. O projektu 
byli rodiče informování dopisem, e-mailovou poštou a osobně na třídních schůzkách, informo-
vaný souhlas s poskytováním podpory potvrdili podpisem, přičemž byla zároveň domluvena 
podmínka, že v případě nutnosti vstoupení výzkumníka do individuálního kontaktu s žákem, se 
osloví rodiče žáka osobně. Žákům byla netradičně studie zatajena, především z důvodu před-
chozího neúspěšného zkoumání příčin problémů ve třídě, kterému žáci vytrvale a neochvějně 
v předchozím roce kladli překážky a vzhledem k přetrvávající citlivosti tohoto tématu ve  třídě 
a odporu žáků k šetření ve třídě. Toto rozhodnutí rovněž ovlivnil předpoklad, že žáci nebudou 
ochotni spolupracovat a výzkum se mine účinkem. Dalším důvodem byl nenápadný a přiro-
zený vstup výzkumníka do terénu, který se jako asistent pedagoga ve třídě na prvním stupni 
běžně vyskytoval a kontakt se třídou nepřerušil, nezanedbatelný byl také předpoklad, že bude 
přirozeně bez předjímaných předsudků přijat do prostředí, aniž by tento fakt v žácích vyvolával 
otázky, asistent je pro ně důvěrně známá osoba spojována s pomocí, nesoucí kontinuitu vývoje 
třídy a má pozitivní vztah s žáky.  
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16.2.3 Etické otázky 

Autorka práce si je vědoma nutnosti nepředpojatého pozorování, které zajišťuje nejdříve dů-
kladným věcným popisem pozorování bez hodnotících stanovisek a následnou interpretací, kte-
rá analyzuje pouze aktuální pozorování a nečiní si nárok na zevšeobecnění. Je stále připravena 
ke změně interpretace podle dalších zjištění i negativním případům nezapadajících do zjištění, 
důležité je nehovořit o výzkumu na společenské úrovni mezi učiteli a rodiči i z důvodu utajení 
výzkumu před žáky. Některé skutečnosti týkající se místa a času, které neovlivní vyhodnocení 
studie, byly záměrně změněny. Všechna jména žáků jsou rovněž záměrně změněna.

16.2.4 Výzkumník 

Autorka práce je studentkou Pedagogické fakulty, obor speciální pedagogika. Po dobu osmi let 
se účastnila projektu švýcarské waldorfské soukromé internátní školy pro děti s výchovnými 
a rodinnými problémy, které byly dobrovolně posílány do hostitelských rodin v ČR na dobu 
3–6 měsíců, tento projekt nazvaný „time-out“ byl pro žáky poslední šancí před umístěním 
do nápravných zařízení. Cílem programu bylo narušení stereotypu a vlivu vrstevníků, nutnost 
přizpůsobit se novým podmínkám, jiné kultuře, účastnit se běžného života v rodině s více dět-
mi, to vše dávalo naději na změnu chování a postojů. Autorka byla konfrontována s řešením 
různých výchovných situací vyžadujících okamžitý zásah, se suplováním rodičovské role do-
spívajícím dětem s výchovnými problémy. Tato praxe umožnila rozvoj vnímání, pozorování, 
empatie, pochopení a tolerance. 

Další praxí bylo působení v roli asistentky pedagoga pro děti s problémovým chováním na ZŠ, 
role terapeuta v chráněné dílně pro mentálně postižené a organizování sebezkušenostních netra-
dičních táborů pro žáky 1. i 2. stupně. V současné době vede projektové vyučování ročníkového 
divadla na ZWŠ, kde je práce se skupinovou dynamikou nezbytnou součástí vyučovacího pro-
cesu a věnuje se naplňování volného času žáků druhého stupně ve školním klubu. 

Možným handicapem může být, že autorka sama na sobě šikanu na ZŠ nepoznala, dodnes však 
cítí jako dluh, že se nezastala jedné oběti, která byla na ZŠ ostrakizována, a to z důvodu velké 
nesympatičnosti oběti. Na SŠ se již mohla oběti zastat, měla dobrou pozici ve třídě a přátelský 
vztah s agresorem, z této zkušenosti čerpá optimismus, že mnohdy stačí velmi „málo“ k ukon-
čení agresivních projevů na spolužáka. 

Přes osobní zkušenosti s žáky, se autorka snaží přistupovat k výzkumu vědomě nepředpojatě, 
s vnitřní pokorou k získaným datům, i k faktu, že nemusí zapadat do předem daných představ. 

16.3 Mapování situace

Mapování situace zahrnuje retrospektivu, shrnutím faktů z historie, analýzu dokumentů školy 
a rozhovor s výchovnou poradkyní. 
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16.3.1 Retrospektiva – historie 1. a 2. třídy 

Autorka práce byla přijata do první třídy jako asistent pedagoga z důvodu neklidu a hluku 
v této třídě, velkého počtu žáků a minimální zkušenosti začínající třídní učitelky jako podpora 
hlídání kázně, vznikla tím zároveň možnost dělení třídy a procvičení učiva, možnost starání se 
o ty rychlejší (motivovat) a pomalejší (podpořit a dovysvětlit, aby nedocházelo k špatnému se-
behodnocení), možnost reflexe vyučovacího procesu a psychické opory třídní učitelce, která se 
ukázala jako potřebná i klíčová. Třídní učitelka bez zkušeností z praxe, bezdětná, potřebovala 
čas k adaptaci na tuto roli, špatně přijímala kritiku a rady rodičů a kolegů, často byla nemocná, 
psychicky vyčerpaná z množství úkolů třídního učitele. 

Polovina žáků navštěvovala stejné předškolní zařízení, měli navyklý způsob chování a hierar-
chii ve vztazích. Žádný žák na sebe neupozorňoval výrazným chováním, ale celkový neklid, 
vstávání z lavic, přátelské poznámky, smích a nadměrný hluk znemožňoval vedení kvalitního 
vyučování a soustředění ostatních. O přestávkách se situace vyhrocovala ještě více, chlapci 
rádi trávili přestávku zápasením s klacky a tyčemi, nadměrný hluk byl typickým koloritem této 
třídy.

Asistentka pracovala individuálně s problémovými, konfliktními a později i úzkostnými dětmi 
formou individuálních sezení, rozhovorů, cvičení nebo relaxace. Cílem asistenta pedagoga byla 
pomoc žákům a podpora autority učitele, tento cíl byl naplněn po dvou letech a autorka práce 
třídu opustila. 

Stručná charakteristika žáků, projevy jejich chování z tohoto období jsou zařazeny do kontextu 
informací v souhrnných výsledcích výzkumu.

16.3.2 Souhrn informací z historie 

I přes mnoho následných úspěchů kmenová třídní učitelka pod tíhou náročnosti profese spojené 
se sžírající negativní sebereflexí na začátku páté třídy vážně onemocněla. Třídy se ujala nově 
příchozí asistentka, která ve třídě působila od začátku pátého ročníku, po roce i ona dlouho-
době onemocněla a odešla. Výchovná poradkyně provedla sociometrické šetření ve třídě a zú-
častněné pozorování, posléze vypracovala projekt na zlepšení vztahů ve třídě, spolu s ředite-
lem školy zajistila pravidelné setkávání žáků s etopedickým pracovníkem školeným na řešení 
konfliktních vztahů. Rodiče nechtěli, aby odborník intervenoval ve třídě, žáci s ním odmítali 
spolupracovat, nepodařilo se s nimi navázat vztah, reflexí tohoto stavu se dospělo k závěru, že 
intervence je za těchto okolností neúčinná a byla přerušena. V šesté třídě žáky převzala velmi 
zkušená třídní učitelka, avšak vzhledem k neočekávanému životnímu traumatu a následné krizi 
v rodinném životě, i ona byla nucena třídu po půl roce opustit.  Zastupující třídní učitelkou se 
stala výchovná poradkyně. Střídání učitelů a nejistota přispěla k prohloubení krize ve třídě, 
opětovnému neklidu, chaosu a konfliktům mezi žáky. Množily se stížnosti rodičů na nevhodné 
chování některých žáků a možnou šikanu svých dětí. Na začátku sedmé třídy nastoupila nová 
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třídní učitelka.

16.3.3 Analýza dokumentů školy 

Dotazník SO-RA-D byl v 6. třídě by zadán žákům na škole v přírodě, která byla koncipová-
na jako adaptační pobyt vzhledem k příchodu nové třídní učitelky.  Dotazník vyplnilo 15 dí-
vek a 11 chlapců (všichni žáci třídy). Z důvodu nutnosti chápání souvislostí a smysluplnosti, 
jsou vybraná data z dotazníku ve stručnosti uvedena až při souhrnném srovnávání s aktuálním 
výzkumem. Hlavním výsledkem bylo zjištění, že žáci mají vyhraněné nesympatie k jednomu 
chlapci (Karel), on sám dával všem stejné průměrné hodnocení. Výsledky sociometrie byly 
předány výše zmiňovanému etopedickému pracovníkovi, který prováděl intervenci ve třídě.

16.3.4 Rozhovor s výchovnou poradkyní

Výchovná poradkyně odmítla rozhovor zaznamenat na záznamové zařízení, k záznamu sloužil 
poznámkový aparát (tužka – papír), autorka povzbuzovala k volnému vyprávění předem připra-
venými i ad hoc otevřenými otázkami, z rozhovoru je pro přehlednost zpracováno ucelené chro-
nologické vyprávění, některé informace jsou již známy z analýzy dokumentů a retrospektivy.  

Na začátku páté třídy nastoupila nová žákyně z domácího vzdělávání (Věra).

Ředitel školy hospitoval v 5. třídě na škole v přírodě a vyhodnotil situaci ve třídě jako neúnos-
nou a zanedbanou, žáci vytrvale odmítali jednoho ze spolužáků, nechtěli vedle něho stát ani 
sedět, nechtěli se dotknout věcí, kterých se dotýkal, a to zcela veřejně, nepokrytě. Dotčený žák 
reagoval rovněž nepřiměřeně, neočekávaně, nestandardně, pochvaloval si dostatek místa kolem 
sebe, naschvál osahal všem sušenky. Žákům byla vysvětlena nevhodnost takového chování při 
skupinovém rozhovoru a odmítanému žáku třídní učitelka nabídla pomoc s nepřiměřeným cho-
váním spolužáků. Dotyčný žák přicházel v půlhodinových intervalech se stížnostmi na spolu-
žáky, tato situace nebyla časově ani prostorově únosná jak pro učitele, tak pro ostatní, negativní 
vztah se spolužáky se tím jen prohluboval.

Výchovná poradkyně provedla začátkem 6. třídy sociometrické šetření, po vyhodnocení dotaz-
níků a po dohodě s ředitelem školy iniciovali odbornou pomoc, přizvali specialistu pro práci 
se školní třídou při výskytu konfliktů a šikany. Specialista provedl dynamickou diagnostiku 
pomocí her s žáky, určil jednu výraznou oběť, chlapce Karla i jasného agresora, chlapce Vác-
lava a začal s intervencí opět pomocí her (mluvící ruce, společné město apod.). Několik rodičů 
po zpětné vazbě od svých dětí vyjádřilo nedůvěru v intervenci, množily se stížnosti na typ her, 
při kterých se prý žáci měli navzájem kritizovat, a tím mělo dojít k desenzibilaci nebo nahlas 
hodnotit, kdo pracuje pro skupinu a kdo ne, což vyvolávalo v dětech frustraci a pláč. Intervence 
byla na výborné úrovni, ale neznalost terénu, specifik forem a metod waldorfské školy, kdy se 
klade důraz na pozitivní a kladné vzory, na výzvu ke spolupráci a hledání pozitivního v druhém, 
způsobila, že zvolený přístup se ukázal jako kolizní vzhledem k očekávání rodičů, k čemuž 
přispěla neznalost osobní biografie dětí, jejich vývoje a aktuální rodinné situace, a tím pádem 
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mohlo dojít k neadekvátní zátěži. 

Rodiče oběti tvrdili, že chlapec má školu rád, že to tak neprožívá. Chlapec dosud nemá žádné 
absence.

Třídní učitelka (druhá), dávala dětem velkou volnost, nevyvozovala žádné důsledky z pozdních 
příchodů na hodinu, z neodevzdávání domácích úkolů, což v této situaci po náhlém a rychlém 
odchodu první třídní učitelky, mělo negativní dopad na kázeň ve třídě, docházelo k projevům 
nerespektování autority učitele, k hlučnosti ve třídě. 

Po odchodu i třetí třídní učitelky, která byla nucena opět opustit třídu ze dne na den, začali žáci 
celé školy i učitelé přisuzovat této třídě nálepku třídy, ze které se každá učitelka zhroutí, třídu 
hodnotí jako problémovou, neradi v ní učí, stěžují si na neklid žáků, hlučnost, nereagování 
na napomínání, drzosti k učitelům, posmívání spolužákům. Ve třídě je běžnou normou schová-
vání předmětů spolužákům, ničení předmětů, negativní nonverbální projevy při zkoušení žáka 
u tabule, legrácky, vysmívání. Žáci považovali takové chování především ke Karlovi za něco 
normálního. 

Ze třídy odchází na konci 6. ročníku tři silné osobnosti, autoritativní dívky, vůdci holčičích pod-
skupin na víceletá gymnázia, třída musela na tuto změnu zareagovat a nově uspořádat vztahy. 

Na začátku sedmé třídy si maminka Karla počkala na dvě spolužačky před začátkem vyučování 
a křičela na ně, aby se okamžitě přestaly synovi posmívat. S matkou byl veden rozhovor, byla jí 
nabídnuta pomoc s řešením a byla požádána, aby sama již nekontaktovala žáky třídy.  

O prázdninách nová třídní učitelka, v pořadí čtvrtá, složila každému žákovi individuální báseň, 
kterou před celou třídou přednáší ten den v týdnu, který se narodili, snahou bylo vystihnout pro-
blematické téma ve vývoji žáka a pozitivními formulacemi motivovat k opuštění a překonání 
nevhodného chování. 

Třídní učitelka a výchovná poradkyně si nepřejí žádnou formu záznamu pozorování ve třídě 
z důvodu ochrany soukromí dětí, i proto, že má výzkum zůstat dětem utajen, povolen je pouze 
poznámkový aparát (tužka/papír). Toto přání přináší větší nároky na pozorovatele, jeho vizuál-
ní, prostorovou a slovní paměť.

Na třídní schůzce byli rodiče informování a zároveň vyzváni k otevřené komunikaci problémů. 
Podklady z diagnostiky budou použity k rozhovoru s těmito rodiči. 

16.4 Dotazníkové šetření

Šetření se skládá ze tří druhů dotazníků: MCI, SO-RA-D a Guess Who, každý z dotazníků 
zadává někdo jiný, sociometrický dotazník výchovná poradkyně, dotazník Guess Who třídní 
učitelka, a dotazník MCI autorka práce. Při MCI se třída dělí na chlapce a dívky, vyplňování je 
anonymní. U sociometrie je autor znám z podstaty administrování dotazníku. 
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16.4.1 MCI 

Žáci ve waldorfské škole mají jinou organizační formu vyučování, každý den se v epocho-
vém vyučování zabývají jedním předmětem, který zpravidla učí třídní učitel a potom následují 
cvičné, umělecké, řemeslné předměty a jazyky, kde se střídají odborní učitelé. MCI měří kli-
ma v jednom konkrétním vyučovacím předmětu, ve waldorfské škole se výpovědi o klimatu  
vztahují na epochové vyučování. Žáci měli epochu českého jazyka, který vyučuje výchovná 
poradkyně.

I když to není metodicky správné, rozhodla třídní učitelka zadat dotazník anonymně, žáci měli 
pouze vyplnit údaj chlapec X dívka, důvodem bylo získání co nejobjektivnějších dat, cílem 
získat pohled celé třídy a poté zvlášť pohled chlapců a dívek. Podle doporučení autorů byl 
zadán nejprve dotazník na preferované klima a po 14 dnech na aktuální. Žáci byli instruováni 
k vyplnění s prosbou, že by jako nová třídní učitelka ráda věděla, jak se jim ve třídě daří a líbí. 
Dotazník byl sejmut v aktuální verzi u 22 žáků, z toho 13 dívek a 9 chlapců a v preferované 
verzi u 24 žáků, z toho 15 dívek a 9 chlapců. Ve třídě je celkem 26 žáků, z toho 15 dívek a 11 
chlapců. Před zadáním dotazníků proběhlo krátké vysvětlení k vyplnění, co vyjadřují některá 
slova v dotazníku. 

Diagnostika sociálního klimatu

Pozorování žáků u vyhodnocování dotazníků MCI, preferované klima, chlapci:

Někteří žáci, i přes vysvětlení, nerozuměli formulaci otázek, měli pochybnosti, zda odpovědí 
ano potvrdí nebo vyvrátí stanovený výrok, tři žáci se zeptali, jestli musí zodpovědět všechny, 
na což jim bylo kladně odpovězeno. Při vyplňování se většina žáků nedívala k sousedovi, ve tří-
dě panovalo ticho, dvakrát se ozval krátký komentář k některému z výroků: „tohle fakt nevim“, 
„jak mám vědět, co si myslí někdo jinej“.

Pozorování žáků u vyhodnocování dotazníků MCI – preferované klima – dívky:

Dívky měly většinově s vyplněním více potíží, ohrazovaly se k formulacím otázek, upozorňo-
valy na nejednoznačnost odpovědi, že se nemohou rozhodnout, ve třídě probíhala živá diskuse 
k jednotlivým výrokům, také zvažovaly, jestli uzavřená odpověď ANO/NE adekvátně vyjadřu-
je jejich názor. Hodnotily dotazník jako špatný.

Dotazník by měl odpovědět na tyto výzkumné otázky:

• Jaký je rozdíl mezi vnímáním jednotlivých složek třídního klimatu u dívek a chlapců?

• Jaké jsou charakteristické rysy – determinanty klimatu v současné školní třídě?

Hypotézy

Dívky vnímají ve třídě větší soutěživost než chlapci.

Rozdíl mezi vnímáním aktuální a preferované spokojenosti bude větší u dívek.
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16.4.2 Analýza dat 

Data z dotazníků byla zpracována do následujících tabulek:

Vyhodnocení dotazníku NAŠE TŘÍDA (MCI)

AKTUÁLNÍ KLIMA

         otázky

    žáci

odpovědi na otázky (ANO – 3, NE – 1, NEVÍM – 2) skóry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Sp
ok

oj
en

os
t

T
ře

ni
ce

So
ut

ěž
iv

os
t

O
bt

íž
no

st

So
ud

rž
no

st

dí
vk

y

1 1 3 3 1 3 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 9 15 13 5 13
2 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 2 3 1 3 11 10 13 9 7
3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 8 7 11 5 5
4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 3 1 1 2 3 2 1 3 3 1 1 1 3 11 9 9 5 9
5 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 2 14 5 5 11 6
6 3 1 1 1 1 1 2 3 1 1 3 3 1 1 1 2 3 3 1 1 3 1 1 1 3 12 10 9 5 7
7 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 1 3 1 3 13 11 15 11 11
8 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 2 3 1 1 2 3 3 1 1 2 10 11 9 7 7
9 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 2 3 3 1 1 1 3 13 10 5 7 9
10 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 3 1 1 3 3 1 1 3 1 3 1 1 10 9 9 9 5
11 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 3 3 13 9 5 7 9
12 3 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 3 1 1 1 3 3 2 1 3 2 3 1 2 10 12 13 8 7
13 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 3 1 1 1 3 3 2 1 3 2 12 7 5 8 9
14
15

ch
la

pc
i

16 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 1 1 9 13 9 7 5
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 9 11 5 5 5
18 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 1 3 15 9 7 5 11
19 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 11 11 13 9 5
20 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 3 1 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 1 10 7 9 5 7
21 1 1 3 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 13 13 15 7 7
22 3 3 1 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 3 3 3 3 1 11 13 13 11 9
23 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 11 7 7 9 9
24 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 11 9 7 9 7

Průměrné hodnoty skórů 

dívky 11,2 9,6 9,3 7,5 8,0

chlapci 11,1 10,3 9,4 7,4 7,2

CELKEM 11,2 9,9 9,3 7,5 7,7



83

Vyhodnocení dotazníku NAŠE TŘÍDA (MCI)

PREFEROVANÉ KLIMA
           

         

         otázky

    žáci

odpovědi na otázky (ANO – 3, NE – 1, NEVÍM – 2) skóry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Sp
ok

oj
en

os
t

T
ře

ni
ce

So
ut

ěž
iv

os
t

O
bt

íž
no

st

So
ud

rž
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st

dí
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y

1 3 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 3 3 3 1 1 2 3 15 5 5 10 13
2 3 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 15 5 5 9 9
3 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 1 3 3 12 5 5 7 11
4 2 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 1 1 2 13 5 7 7 8
5 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 7 9 5 7 5
6 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 13 13 11 11 13
7 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 2 1 3 13 5 10 5 9
8 3 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 3 7 5 5 10 10
9 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 13 5 5 5 13
10 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 3 1 1 1 3 15 5 7 7 11
11 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 11 5 5 5 13
12 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 3 3 1 1 1 3 15 7 5 5 15
13 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 15 5 5 7 9
14 3 1 1 1 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 15 5 5 6 9
15 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 13 7 5 5 13

ch
la

pc
i

16 3 3 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 13 7 5 5 13
17 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 9 9 7 7 5
18 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 11 9 5 9 7
19 3 1 1 2 3 2 1 1 2 3 3 1 3 1 3 3 1 3 2 3 3 1 2 1 3 14 5 10 8 15
20 3 3 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 15 7 5 5 15
21 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 3 3 1 1 1 3 12 5 7 7 9
22 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 13 5 7 5 13
23 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 13 5 5 7 12
24 2 1 1 3 3 3 1 2 1 3 3 1 2 2 3 3 3 1 2 3 3 1 1 1 3 14 7 7 9 15

Průměrné hodnoty skórů 

dívky 12,8 6,1 6,0 7,1 10,7

chlapci 12,7 6,6 6,4 6,9 11,6

CELKEM 12,8 6,3 6,2 7,0 11,0

Zjednodušeně lze říci, že čím je proměnná „spokojenost“ a „soudržnost“ vyšší, blížící se hod-
notě 15, tím je klima příznivější, čím je hodnota u proměnných „třenice“, „soutěživost“, „ob-
tížnost“ vyšší, tím je klima horší. Přičemž hodnota 5 je nízká, minimální, hodnota 10 průměrná 
a 15 je maximální. 
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Jaký je rozdíl mezi vnímáním jednotlivých složek třídního klimatu u dívek a chlapců?

Spokojenost ve třídě

Dívky: aktuální 11,2; preferovaná 12,8. Dívky chtějí být ve třídě ještě spokojenější, ale ani ak-
tuální hodnota není nízká. Menší aktuální hodnota než 11 je u pěti dívek, přičemž nepříliš dob-
rou spokojenost hodnotí dvě dívky (8 a 9). Velmi zajímavým údajem je hodnocení opět dvou 
dívek v preferované formě hodnotou 7, které by toužili po poklesu spokojenosti?

Chlapci: aktuální 11,1; preferovaná 12,7. I chlapci chtějí být spokojenější, ale i aktuální hod-
nota je relativně vysoká. U dvou chlapců se vyskytla aktuální hodnota 9 a u jednoho z žáků 
i v preferované – je mu to jedno, nebo nevěří ve změnu, že by mohl být spokojenější? 

Všichni: aktuální 11,2; preferovaná 12,8. Žáci chtějí být spokojenější, přičemž aktuální spoko-
jenost je relativně vysoká, zajímavým faktem je, že na aktuální i preferované hodnotě se shodli 
chlapci i dívky. Klima je mírně nadprůměrně příznivé.

Třenice ve třídě

Dívky: aktuální 9,6; preferovaná 6,1. Rozdíl těchto hodnot ukazuje, že dívky si přejí snížit kon-
flikty ve třídě, u jedné žákyně je aktuální hodnota 15! (přitom hodnotila soudržnost hodnotou 
13 a spokojenost 9), může být ohrožována ostatními, jedna žákyně nevnímá ve třídě žádné kon-
flikty (5) a dalších tři žákyně hodnotily pod 9. Ve třídě je tedy skupinka dívek, která nevnímá, 
nepřipouští si konflikty, nebo ji nezasahují. V preferované formě si jedenáct dívek (většina) 
přeje nulové konflikty.

Chlapci: aktuální 10,3; preferovaná 6,6. Výrazný rozdíl ukazuje, že si chlapci přejí snížit různi-
ce a rvačky. U třech chlapců se hodnota aktuální rovná 13 a čtyři chlapci by si přáli v prefero-
vané verzi úplně odstranit konflikty. Dva chlapci v aktuální verzi konflikty téměř nevnímají (7).  

Všichni: aktuální 9,9; preferovaná 6,3. Žáci chtějí výrazně snížit konflikty mezi sebou, přičemž 
aktuální stav vnímají povážlivěji chlapci, než dívky, je možné že více konfliktů probíhá ve chla-
pecké skupině.  Třenice jsou ve třídě hodnoceny jako průměrné, ale přejí si jejich podstatné 
snížení, rozdíl mezi hodnotami vyjadřuje přání, aby to bylo jinak.

Soutěživost ve třídě

Dívky: aktuální 9,3; preferovaná 6. Soutěživost ve třídě je mírně podprůměrná, ale přesto si jí 
dívky přejí podstatně snížit, téměř, si přejí, aby byla odstraněna. Dívky si nepřejí soutěžit. Čtyři 
dívky vnímají aktuální minimální soutěživost ve třídě, jedna dívka vnímá aktuální soutěživost 
maximální (15), soutěžení ji evidentně stresuje. Jedenáct dívek preferuje nulovou soutěživost 
ve třídě. Dvě dívky si přejí více soutěžit.

Chlapci: aktuální 9,4; preferovaná 6,4. I chlapci si přejí již tak nízkou soutěživost ještě snížit. 
Jeden chlapec vnímá aktuální soutěživost jako maximální a jeden jako minimální. Jen jeden 
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chlapec preferuje průměrnou soutěživost, ostatní si přejí její snížení.

Všichni: aktuální 9,3; preferovaná 6,2. Žáci si obecně přejí snížit soutěživost, i když je hodnota 
podprůměrná. Není zde výrazného rozdílu mezi vnímání soutěživosti mezi chlapci a dívkami. 
Soutěživost je podprůměrná a přesto si ji přejí takřka odstranit. Soutěživost neovlivňuje nega-
tivně klima, je velmi nízká.

Obtížnost ve třídě

Dívky: aktuální 7,5; preferovaná 7,1. Dané hodnoty jsou nízké, dívky vnímají malou obtížnost 
a lehce si ji přejí snížit, obtížnost je podprůměrná. Dvě dívky hodnotí obtížnost mírně nadprů-
měrně (11) a pro čtyři dívky je obtížnost (5) minimální. Pět dívek preferuje minimální obtížnost 
(5).

Chlapci: aktuální 7,4; preferovaná 6,9. Dané hodnoty jsou opět nízké, chlapci si přejí obtížnost 
přece jen ještě trochu snížit. Tři chlapci hodnotí aktuální obtížnost jako minimální (5) a jeden 
žák mírně nadprůměrnou (11). Tři chlapci preferují minimální obtížnost do budoucna.

Všichni: aktuální 7,5; preferovaná 7. Žáci třídy si přejí již tak nízkou obtížnost ještě trochu sní-
žit. Není zde podstatný rozdíl mezi vnímáním soutěživosti mezi chlapci a dívkami. Obtížnost 
nezhoršuje klima, je nízká.

Soudržnost ve třídě

Dívky: aktuální 8; preferovaná 10,7. Dívky si přejí nepříliš dobrou soudržnost zlepšit alespoň 
na průměrnou. Dvě dívky považují aktuální soudržnost za minimální (5) a jedna za nadprů-
měrnou. Pouze jedna dívka preferuje soudržnost na hodnotě 15, jedna dívka dokonce označuje 
preferovanou soudržnost hodnotou 5, nezáleží ji na soudržnosti ve třídě, je jí tam nepříjemně, 
nevěří ve zlepšení?

Chlapci: aktuální 7,2; preferovaná 11,6. Chlapci vnímají velmi špatnou soudržnost ve třídě, 
tři chlapci vnímají aktuální soudržnost jako minimální (5)a opět tři by si přáli maximální sou-
držnost (15). Z nahlédnutí do tabulek vyplývá, že chlapci s nejvyššími hodnotami u konfliktů 
hodnotili soudržnost ve třídě nejníže. 

Všichni: aktuální 7,7; preferovaná 11. Žáci si přejí velmi nízkou soudržnost zlepšit. Nízká sou-
držnost má negativní vliv na klima ve třídě.

16.4.3 Závěr MCI

Jaké jsou charakteristické rysy klimatu v současné školní třídě?

Problémem ve třídě jsou vztahy žáků, učivo je málo náročné i obtížné, přání snížit obě tyto 
položky vypovídá spíše o špatném klima k učení, žáci možná nemají odvahu projevovat se před 
ostatními, neboť mají strach ze selhání, chyby a možného výsměchu, ve třídě není kooperativní 
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atmosféra, vzájemná podpora a chybí sounáležitost. Důraz na odstranění soutěživosti musí mít 
kořeny ve špatné zkušenosti s hodnocením spolužáků nebo učitelů, v posmívání a žertování 
o výkonu jednotlivých žáků. Požadavek žáků snížit i tak nízkou obtížnost by se dala zdůvodnit 
nemotivovaností k výkonu, malou sebedůvěrou k vlastnímu výkonu, je nutné rozvinout moti-
vaci žáků a podpořit rozvoj sebepojetí. 

Žáci jsou nespokojeni s konflikty ve třídě, celé dění ve třídě konflikty ovlivňují, a tím ovlivňují 
i soudržnost, rozdíl u konfliktů v aktuální a preferované hodnotě ukazuje, že žáky konflikty 
ve třídě trápí. Konflikty mají také vliv na jejich motivaci k učení, ovlivňují negativně soutěži-
vost, žáci nechtějí spolupracovat ani se před ostatními projevovat. Velmi nízká hodnota soudrž-
nosti značí, že žáci se necítí začleněni do skupiny, proto by měli žáci více spolupracovat, přestat 
se bát soutěživosti a obtížnosti učení, měli by snížit třenice. Je nutné upozornit na maximální 
hodnoty, ve třídě je jedna žákyně, která označuje třenice za maximální, může se cítit ohrožena, 
a druhá žákyně označuje soutěživost za maximální, evidentně se necítí ve třídě příjemně. Přes-
tože žáci nevnímají konflikty jako příliš výrazné, přejí si je téměř odstranit, přejí si přátelštější 
klima, možná vzpomínají na vlídné klima v nižších ročnících.

Není jasné, jak žáci pochopili soutěživost, protože na waldorfské škole je žák hodnocen slov-
ně, nepoužívá se klasifikace známkami, využívá se formativní hodnocení a hodnocení podle 
individuální normy, takže je obtížné porovnávat svůj výkon s ostatními, zároveň je zde větší 
nebezpečí hodnocení výkonu žáka učitelem před ostatními, zvlášť když je hodnocena zároveň 
osobnost žáka. Je možné, že právě hodnocení a zaměření suplujících pedagogů na individuální 
výkony žáků, bez podpory kooperace ve třídě, přispělo k překvapující a relativně vysoké míře 
spokojenosti jednotlivých žáků ve třídě, i přes konflikty a malou soudržnost. Je třeba proměnit 
klima, odstranit třenice, zlepšit vztahy mezi žáky.

Nevyplatila se nedůslednost v dodržování metodologických doporučení, kdy třídní učitelka 
rozhodla o anonymním vyplnění, dotazníky by poskytly konkrétnější diagnostické údaje o jed-
notlivých žácích.

Lašek, Mareš (1991) Linková (2000,2001)  dg. třída (2016) pásmo běžných hodnot

Spokojenost 12,2 11,6 11,2 10,0–14,4
Soudržnost 9,6 9,6 7,7 6,4–12,9

Třenice 9,9 9,7 9,9 6,9–13,1
Soutěživost 12,2 11,1 9,3 9,7–14,8

Obtížnost učení 8,6 8 7,5 6,2–11,1

Lašek provedl výzkum pomocí dotazníku MCI u 863 žáků, do kterého byly zařazeny venkovské 
i městské školy, celkem 24 tříd žáků 4. – 6. tříd. Při porovnání výzkumných hodnot aktuálního 
klimatu s výzkumem Laška a Mareše (1991) se dochází ke zjištění, že soudržnost ve zkoumané 
třídě (7,7) je v porovnání s normami (9,6) velmi špatná, i když se pohybuje v pásmu běžných 
hodnot (6,4–12,9), hodnota třenic (9,9) je překvapivě v normě (9,9), spokojenost (11,2) je mír-
ně pod normou, ale stále v pásmu běžných hodnot (10,0–14,4), soutěživost (9,3) a obtížnost 
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učení (7,5) je velmi nízká v porovnání s normou (12,2 a 8,6). 

U výzkumu Linkové byla zastoupena pouze jedna třída waldorfské školy, soutěživost a obtíž-
nost učení naměřila nižší v alternativních školách, než ve standardních, čemuž odpovídá i zjiš-
tění v diagnostikované třídě.

Data získaná z MCI nemají absolutní platnost, musí se doplnit pozorováním a další diagnos-
tikou, přesto je důležité měření provádět, protože učitel může klima vnímat rozdílně. Měření 
klimatu je rovněž způsob evaulace.  

Vyhodnocení hypotéz 

Dívky vnímají ve třídě větší soutěživost než chlapci. 

Tato hypotéza se nepotvrdila, dívky vnímají soutěživost (9,3) menší než chlapci (9,4), i když je 
rozdíl malý.

Rozdíl mezi vnímáním aktuální a preferované spokojenosti bude větší u dívek.

Tato hypotéza se nepotvrdila, u dívek i chlapců je rozdíl mezi vnímáním aktuální a preferované 
spokojenosti stejný (1,6). U dívek je preferovaná spokojenost (12,8), aktuální (11,2), rozdíl se 
rovná hodnotě 1,6. U chlapců preferovaná spokojenost (12,7), aktuální (11,1), rozdíl se rovná 
1,6.

16.4.4 Gues Who

K diagnostice byl vybrán dotazník Guess Who (Hádej kdo) od Koláře (2007) zjišťující možný 
výskyt šikany ve třídě, který obsahuje šestnáct předtisknutých otázek týkajících se chování, ob-
líbenosti apod., žáci mají za úkol přiřadit jedno nebo více jmen spolužáků k zadaným otázkám. 
Byl zadáván opět anonymně. Dotazník vyplnilo 24 žáků z 26.

Dotazníky zadávala třídní učitelka, upozornila žáky, že se nemusí podepisovat, důležité je od-
povědět co nejupřímněji, neopisovat od souseda, každý má rád jiné lidi, což je přirozené, roz-
myslet si odpověď. Dotazník vyvolal poněkud bouřlivou reakci, žáci, dle předpokladu, pod-
rážděně reagovali na otázky o agresorovi a oběti, „to zas jako někoho šikanujem?“, „no jasně 
příjde týpek to s náma řešit“. Několik dívek mělo potíže jiného druhu, opět nevěděly, jaké 
jméno k otázkám napsat, „to je strašně těžký“, „když to je pokaždý jinak“, „to se nedá takhle 
říct“. Třídní učitelka jim vysvětlila, že je zde nová a potřebuje jen získat rámcový přehled, že je 
to také možnost vyjádřit svůj názor, potřebuje se jen zorientovat, než je lépe pozná. 

Výzkumné otázky:

• Kdo je potenciální agresor?
• Kdo je potenciální oběť?
• Kdo je nejméně oblíbený?
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• Kdo se zastává slabších?
• Kdo má strach z nějakého spolužáka?
• Vyskytuje se ve třídě šikana?

Hypotéza

Potenciální oběť je zároveň nejméně oblíbeným žákem.

16.4.5 Analýza dat

Data z dotazníků jsou zpracována v tabulkách:

otázka

A
le

na
A

ni
ta

D
an

a
D

or
a

Em
a

H
yn

ek
Iv

an
Jo

se
f

K
ar

el
K

ar
in

Le
nk

a
Lu

ká
š

M
ic

ha
el

O
lg

a
Pa

ve
l

Pe
tr

Pe
tra

R
ad

ka
So

ňa
V

ác
la

v
V

ěr
a

V
ilé

m
Zd

en
ěk

Zi
ta

Zl
at

a
Žo

fie

1. Kdo je přátelský a kama-
rádský? 5 0 0 2 1 5 2 2 0 8 1 2 2 3 0 2 2 10 2 1 1 0 3 1 0 1

2. Kdo je vtipný? 2 0 0 2 1 8 0 1 0 4 1 3 3 5 1 2 1 3 7 2 0 0 2 1 0 0

3. Kdo se zastává slabších? 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1

4. Kdo je napadán a neumí 
se bránit? 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 5 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

5. Kdo je nejoblíbenější? 6 0 0 2 0 2 0 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

6. Kdo uráží jiné děti? 0 0 0 0 2 2 1 1 6 1 1 2 8 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 3 0 2

7. Kdo dává třídu dohroma-
dy? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Kdo je nejpravdomluv-
nější? 1 3 0 1 0 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 4 0 1 0 0 0

9. Kdo má strach z nějakého 
spolužáka? 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

10. Kdo je nejméně oblíbe-
ný/á? 0 2 0 0 1 0 0 3 15 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3

11. Kdo ubližuje ostatním? 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

12. Kdo se rozdělí o věci, kte-
ré má rád? 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 1 2

13. Kdo se stává terčem růz-
ných vtipů a legrací? 1 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 6 0 1

14. Kdo je spolehlivý a zod-
povědný? 4 2 3 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 7 0 2 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0

15. Kdo je rozesmátý a spo-
kojený? 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 4 0 6 0 3 3 2 3 0 3 0 0 1 0 0

16. Kdo je nejvíc uznáván? 2 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
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4,9,13 potenciální oběť 1 1 0 0 1 0 0 1 12 0 0 5 7 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 6 0 1
6,11 potenciální agresor 0 0 0 1 2 1 4 1 5 2 1 3 11 1 3 0 0 0 2 4 0 0 0 2 0 3

3,7,12 pozitivní jádro 2 2 0 1 1 3 0 0 0 2 4 1 1 12 0 9 0 4 0 1 2 0 0 1 5 3
10 omega, okrajový člen 0 2 0 0 1 0 0 3 15 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3
5 hvězda 6 0 0 2 0 2 0 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
16 vůdce 2 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1 kamarádský 5 0 0 2 1 5 2 2 0 8 1 2 2 2 0 2 2 9 2 1 1 0 3 1 0 1
2 vtipný 2 0 0 2 1 8 0 1 0 3 1 3 3 5 1 2 1 2 7 2 0 0 2 1 0 0
8 pravdomluvný 1 3 0 1 0 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 4 0 1 0 0 0
14 spolehlivý 4 2 3 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 7 0 2 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0
15 rozesmátý 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 4 0 5 0 3 3 2 3 0 3 0 0 1 0 0

Potenciální oběť

Otázky č. 4., 9. a 13. ukazují na potenciální oběť šikany:

Otázka č. 4. Kdo je napadán a neumí se bránit? 

Deset spolužáků tuto otázku nehodnotilo. 

Nejvíce napadán a neumí se bránit je podle spolužáků Michael, který obdržel 5 voleb (přibližně 
pětina spolužáků), následují ho Karel a Petr se 4 volbami.

Otázka č. 9. Kdo má strach z nějakého spolužáka?

Strach ze spolužáka má Lukáš se 3 volbami a Karel se dvěma volbami, 17 žáků nikoho nejme-
novalo.

Otázka č. 13. Kdo se stává terčem různých vtipů?

Terčem vtipů se stává Karel a Zita se 6 volbami, Věra s pěti volbami. 

Ve všech třech kategoriích se objevuje pouze Karel, kterého počtem voleb v otázce Kdo je na-
padán, předčí Michael, zároveň Michael nedostal ani jednu volbu, že by se stával terčem vtipů. 
Zita je s Věrou terčem vtipů s Karlem nejčastěji, zároveň však evidentně nejsou napadány. 
Dívky jsou napadány více verbálně formou „vtipu“.

Potenciální agresor

Otázky č. 6. a 11. ukazují na potenciálního agresora:

Otázka č. 6. Kdo uráží jiné děti? 

Nejvíce uráženi se cítí žáci být Michaelem (8 voleb), Karlem (6 voleb) a potom Václavem 
a Zitou se třemi volbami, dále je v této otázce jmenováno dalších jedenáct dětí s jednou až 
třemi volbami. Jedna z odpovědí je, že uráží většina. Dvakrát byli zvoleni Hynek, Lukáš, Žo-
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fie a Ema. Jednou byli zmíněni žáci: Soňa, Karin, Lenka, Olga, Josef. Jedenáct žáků nevolili 
nikoho.

Otázka č. 11 Kdo ubližuje slabším?

Slabším ubližuje opět především Michael (4 volby), pak Ivan (3 volby) a Pavel se dvěma. Dva 
žáci odpovídali neadresně formulací – „většina“ a „hodně lidí“, jinak zde byly jmenovány jed-
nou i čtyři dívky: Soňa, Karin, Dora a Žofie a dva chlapci Václav a Lukáš. 

Karel je označený za toho, kdo uráží, není považován za toho, kdo ubližuje fyzicky, nejspíše ale 
sám verbálně napadá ostatní. Jednoznačně nejvíce ubližuje i uráží ostatní Michael.

Identifikace omegy – okrajového člena

Otázka č. 10 Kdo je nejméně oblíbený?

Nejméně oblíbeným je s 15ti volbami Karel, s osmi Věra a se třemi Žofie a Josef. 

Identifikace vůdce

Otázka č. 16. Kdo je nejvíc uznáván?

Nejvíc uznávání jsou s čtyřmi volbami Olga, se třemi Karin a po dvou mají Hynek a Alena. 
Dvanáct žáků nenapsalo nikoho.

Identifikace hvězdy

Otázka č. 5 Kdo je nejoblíbenější?

Hvězdou třídy je s šesti volbami Alena a Karin, na druhém místě je Soňa, ale pouze se třemi 
o třetí místo se dělí Hynek s Dorou, každý dostal dvě volby. Tentokrát neodpovědělo 15 žáků. 

Identifikace pozitivního jádra

Otázka č. 3. Kdo se zastává slabších?

Slabších se zastává nejvíce Petr (8 voleb), Zlata a Olga se čtyřmi volbami, jedna odpověď zněla 
nikdo.

Otázka č. 7. Kdo dává třídu dohromady?

Dohromady dává třídu Olga se sedmi volbami, pak nastává propad a se dvěma volbami ji ná-
sleduje Radka.

Otázka č. 12 Kdo se rozdělí o věci, které má rád?

Se třemi volbami Hynek, s dvěma Žofie, Věra, Lenka. Dalších jedenáct žáků bylo jmenováno 
jednou.
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Neutrální pozitivní otázky, vyhodnocované v kontextu ostatních pozic:

Otázka č. 1. Kdo je přátelský a kamarádský?

Nejvíce kamarádská je Radka s deseti volbami, Karin s osmi a Alena a Hynek s pěti. Dalších 
šestnáct spolužáků bylo alespoň jednou jmenováno. 

Otázka č. 2. Kdo je vtipný?

Nejvtipnější je Hynek s osmi volbami, Soňa se sedmi, Olga s pěti a Karin se čtyřmi volbami, 
dále bylo jmenováno šestnáct dalších žáků s alespoň jednou volbou. Jeden žák napsal, že vtipní 
jsou všichni.

Otázka č. 8. Kdo je nejpravdomluvnější?

Nejpravdomluvnější je Věra se čtyřmi volbami, Anita se třemi a Radka, Karin a Lenka se dvě-
ma volbami. Deset žáků nevolilo nikoho. 

Otázka č. 10 Kdo je spolehlivý a zodpovědný?

Nejzodpovědnější je Olga se sedmi volbami, Alena se čtyřmi a Dana se třemi. Dále je jmeno-
váno 12 spolužáků s alespoň jednou volbou.

Otázka č. 15 Kdo je rozesmátý a spokojený?

Nejspokojenější je Olga s šesti volbami, Ema s pěti volbami a Lukáš se čtyřmi volbami. Pře-
kvapivě i Věra má tři volby.

16.4.6 Závěr Guess Who

Potenciálním agresorem je zjevně Michael a Karel, následuje je Václav a Ivan. Potenciální obě-
tí je rovněž Michael, Karel, Petr, Zita a Věra. V otázce o urážení ostatních je jmenováno dalších 
jedenáct žáků s jednou až třemi volbami. To naznačuje, že se polovina třídy cítí být někým 
urážena, ve třídě panují další špatné interindividuální vztahy, které nejsou, kromě poukazování 
na Michaela a Karla, jednostranně vyhraněné, neboť polovina žáků někoho uráží. Důležitými 
daty se staly nehodnocené otázky. 

Zajímavé je, že dvanáct žáků nevolilo nejvlivnějšího a nejvíce uznávaného spolužáka, zároveň 
patnáct žáků nebylo schopno zvolit nejoblíbenějšího spolužáka a taktéž deset žáků nevolilo 
nejpravdomluvnějšího spolužáka. Ve třídě nejspíš není žádný žák, který by byl jednoznačně 
pozitivním vzorem chování, kterému by se chtěli přiblížit. Deset spolužáků rovněž nenapsalo 
nikoho, kdo by byl napadán ostatními a jedenáct žáků nikoho, kdo by urážel jiné děti. Buď je to 
dáno lhostejností a nevšímavostí k problémům druhého, nebo opravdu nevidí problém v cho-
vání spolužáků k druhým, to by mohlo naznačovat i to, že se problémové chování již stalo nor-
mou a nevidí na něm nic neobvyklého. Sedmnáct žáků nevolilo nikoho, kdo by měl mít strach 
z ostatních, žáci většinově nevnímají nebo nechtějí vnímat téměř nikoho jako ohroženého a to 
ani Karla a Michaela?
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V otázce kdo se rozdělí o věci, bylo jmenováno dalších jedenáct žáků, spolehlivých a zodpo-
vědných dalších dvanáct, přátelských a kamarádských bylo kromě tří prvních pozic dalších 
šestnáct žáků. To znamená, že velká část žáků má někoho na koho se lze spolehnout, nějakého 
kamaráda a mohou se tudíž cítit ve třídě subjektivně dobře, nejsou osamoceni.

Napadání nejspíše bylo pochopeno jako fyzický kontakt, praní se, proto byli nominování tři 
chlapci, kteří přirozeně své spory občas řeší fyzickým zápolením.

Pozitivní jádro třídy sestává z Petra, Zlaty, Olgy, Radky a Hynka.

Michael napadá a uráží spolužáky, zároveň je jimi napadán, ubližuje a uráží ostatní a zároveň 
je jimi napadán, je agresorem i obětí zároveň. Bylo by dobré zjistit, co bylo dřív, jestli se agresí 
jen nebrání, jak vážné a časté je napadání ostatními.  

Karel se napadání brání verbálně nebo naopak verbálně uráží spolužáky, kteří ho poté napadají, 
Karel se však stává i častým terčem vtipů, a to nejvíce z chlapců. Není jasné, jestli se tím nebrá-
ní spolužáci jeho verbálním invektivám, možná nesměřuje své urážky na agresory, ale na jiné, 
„slabší“ žáky.  Karel je také agresorem i obětí zároveň. Je jmenován jenom dvakrát, že by měl 
mít strach ze spolužáků.  Karel je patnácti spolužáky hodnocen jako nejméně oblíbený, celkově 
svým nepřiměřeným sociálních chováním dráždí spolužáky k vtipkování, fyzicky mu nejspíše 
nikdo neubližuje.

Petr, který je zmiňován jako oběť, není v kategorii agresor ani jednou, je dokonce hodnocen 
osmi volbami, že se zastává slabších. Mohl by být vyspělým morálním jedincem s altruistic-
kým chováním. 

Zita a Věra se stávají terčem vtipů, ale neubližují jiným dětem, Zita je jmenována třikrát v urá-
žení ostatních, je zřejmé se se ani jedna z nich nebrání fyzicky agresivně. Věra je osmi spolu-
žáky hodnocena jako nejméně oblíbená a překvapivě je třemi spolužáky hodnocena jako roze-
smátá a spokojená, nejspíš svými kamarádkami.

Lukáš má největší strach ze spolužáků, byl však nominován „pouze“ dvakrát jako agresor, kte-
rý uráží ostatní a dvakrát jako ten, který je napadán, je zajímavé, že tři spolužáci vnímají jeho 
pozici jako velmi ohroženou, mohlo by se zdát, že se jedná celkově o malá čísla, ale vzhledem 
k tomu, že se umístil jako první, že má z někoho strach, může to znamenat, že má třeba jednoho, 
ale vydatného nepřítele, z kterého má podle ostatních strach. Data si odporují ve faktu, že byl 
hodnocen jako třetí nejspokojenější žák ze třídy. Bylo by dobré zjistit, jak svoji pozici vnímá 
on sám. 

Nejvlivnější je Olga a Karin, hvězdou třídy je Karin a Alena, zároveň je nezbytné poukázat 
na celkově velmi nízký počet voleb v těchto kategoriích, tato hodnocení nejsou výpovědí celku 
třídu, ale nejspíše jedné podskupiny. Celkově by to mohlo poukazovat na menší soudržnost 
třídy.
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Olga, která je vlivná, nebyla ani jednou volena jako nejoblíbenější, může to být daň za vůd-
covství nebo může být ostatním něčím nesympatická, nebo uplatňovat svůj vliv nevhodným 
způsobem, ale takřka jako jediná dává třídu dohromady a rovněž se zastává slabších. Mohlo by 
to nasvědčovat na malý pocit sounáležitosti ve třídě a rozdělení do menších skupin vlivu. Spíše 
jí její angažování a vůdcovství zabraňuje být v pozici nejoblíbenější, zároveň je hodnocena 
jako vtipná (na třetím místě), umí se i pobavit a zasmát s ostatními, je zároveň nejzodpověd-
nější a nespokojenější ze třídy. Sympatie ji mohla ubrat nějaká aktuální situace ve třídě, která 
se promítla do hodnocení. Radka je nejpřátelštější dívkou ze třídy, není mezi vůdci ani nejob-
líbenějšími ani se moc nezastává ostatních, z toho vyplývá, že se nejspíše nevstupuje veřejně 
do sporů ve třídě.

Karin je hvězdou třídy a vůdcem třídy, je hodnocena jako přátelská, ale v pozitivním jádru není 
ani jednou, asi se nezastává slabších, nedává třídu dohromady ani se s ostatními o nic nedělí, 
na ostatních ji zřejmě moc nezáleží, zároveň je vcelku také vtipná, zábavná, i když jako zábav-
nou ji hodnotili nejspíše její bližší kamarádky. 

Hynek je oblíbený i vlivný, i když pouze dvěma volbami, je nejvtipnějším chlapcem ze třídy, 
je velmi přátelský a kamarádský a rozdělí se o věci, které má rád, o zastávání se slabších a dá-
vání třídy dohromady se nezajímá. Soňa je nejvtipnější dívkou ze třídy, v jiných kategoriích 
nefiguruje, zajímá jí jenom zábava a ostatní  dění ve třídě ne? Alena je druhá nejzodpovědnější 
ze třídy. Ema je hodnocena jako druhá nejspokojenější a nejrozesmátější dívka ze třídy. Dana 
nebyla skoro vůbec nikde nominována a Petra jen velmi málo.

Dotazník měl odpovědět na tyto výzkumné otázky:

• Kdo je potenciální agresor? – Michael, Karel, Václav, Ivan
• Kdo je potenciální oběť? – Michael, Karel, Petr, Lukáš, Věra a Zita
• Kdo je nejméně oblíbený? – Karel, Věra
• Kdo se zastává slabších? – Petr nejvíce, pak Zlata a Olga, jeden žák odpověděl nikdo
• Kdo má strach z nějakého spolužáka? – Lukáš, Karel, 17 žáků na tuto otázku neodpovědělo
• Vyskytuje se ve třídě šikana? Je pravděpodobné, že třída může být ohrožena výskytem ně-

jakého stádia šikany nebo problémovým chováním k druhým, vyskytují se zde dva chlapci, 
kteří jsou obětí i agresorem zároveň (Michael, Karel), situace se musí prošetřit a zjistit 
podrobnosti.  

Vyhodnocení hypotézy

Potenciální oběť je zároveň nejméně oblíbeným žákem.

Tato hypotéza se potvrdila u dvou žáků, Karla a Věry.

Z diagnostiky vyplývá pár přesných odpovědí, ale také spousta otázek, které v komparaci 
s ostatními diagnostikami mohou získat na přesnější výpovědní hodnotě.
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16.4.7 SO-RA-D

Diagnostika sociálních vztahů

Sociometrický dotazník SO-RA-D zadávala výchovná poradkyně, která s nimi tentýž dotazník 
vyplňovala již v 6. třídě. Před rozdáním dotazníku žáky požádala o spolupráci, připomněla jim, 
že dotazník znají, vysvětlila jim, že by jí zajímalo, zda a jak se změnily jejich preference voleb 
a druhým důvodem je zakončování jejího kvalifikačního studia, ke kterému musí mít zpraco-
vané sociometrické šetření. Ze zkušenosti z minulého roku bylo jasné, že musí znovu důkladně 
vysvětlit, co znamená především pojem „vliv“, ovlivnění ostatních, jak moc se řídí jejich názo-
ry, jak moc na něj dají. Velikost vlivu na skupinu hodnotí podle stupnice 1–5 (1 – nejvlivnější, 2 
– patří mezi několik nejvlivnějších, 3 – průměrný vliv jako většina, 4 – má slabý vliv, 5 – žádný 
vliv), žáci byli upozorněni, ať se dlouho nerozmýšlejí, to první co je napadne, je většinou to pra-
vé/správné. Vysvětlení pojmu „sympatie“ bylo mnohem jednodušší, sympatický člověk je nám 
příjemný, máme ho rádi, rádi s ním trávíme čas. Poté upozornila na samostatnost a neopisování, 
každý hodnotí sám za sebe, svůj vztah k druhému, který se přirozeně nemusí shodovat s někým 
jiným. Sympatii hodnotili opět podle stupnice 1–5 (1 – velmi sympatický, 2 – sympatický, 3 – 
ani sympatický, ani nesympatický, 4 – spíše nesympatický, 5 – nesympatický). Bohužel nebyli 
žáci požádáni k připsání odůvodnění svých voleb a dotazník byl ochuzen o kvalitativní část. 

Pozorování při vyplňování dotazníku:

V průběhu vyplňování dotazníků se výchovná poradkyně s žáky domluvila, že mohou označit 
číslem jedna svoji nejoblíbenější kamarádku/kamaráda. Ze třídy se ojediněle ozývaly hlasy: 
„proč to děláme znova“, „to sme už dělali, ne?“, „bože já nevim co psát“

Výzkumné otázky: 

• Jak je třída vnitřně strukturovaná, kdo má největší vliv a kdo sympatie spolužáků? 
• Které děti jsou v pozici outsiderů, tedy ohroženy šikanou? 
• Jsou ve třídě izolovaní žáci?

Analýza dat 

Výsledky dotazníku byly zpracovány pomocí počítačového programu, aplikace SORAD, po-
mocí aplikace lze vytvářet formy grafického zpracování vzájemných hodnocení. Individuální 
indexy ukazují pozici žáka ve třídě, jsou zaokrouhlovány na jedno desetinné číslo, normy pro 
třídní indexy jsou v příloze. 

INDEX 1 = aritmetický průměr, INDEX 2 = míra rozptylu

Vliv

Jak je třída vnitřně strukturovaná, kdo má největší vliv?
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 SO-RA-D                                                                zpracovaná data z dotazníků
VLIV CHLAPCI

hodnocení pouze dívkami hodnocení pouze chlapci
žák INDEX 1 INDEX 2 žák INDEX 1 INDEX 2

1 Petr 2,267 0,352 l Hynek 1,700 0,233
2 Hynek 2,467 0,267 2 Josef 1,900 0,767
3 Václav 2,600 0,257 3 Václav 2,400 0,711
4 Ivan 2,733 1,067 4 Zdeněk 2,700 0,233
5 Josef 2,867 0,981 5 Ivan 2,700 0,900
6 Zdeněk 3,067 0,352 6 Petr 2,900 1,878
7 Lukáš 3,333 0,667 7 Michael 3,100 0,544
8 Michael 3,667 0,810 8 Lukáš 3,200 0,400
9 Vilém 3,800 0,600 9 Pavel 4,100 0,544

10 Pavel 4,133 0,410 10 Vilém 4,200 0,400
11 Karel 4,333 0,381 11 Karel 4,900 0,100

VLIV DÍVKY
hodnocení pouze dívkami hodnocení pouze chlapci

žák INDEX 1 INDEX 2 žák INDEX 1 INDEX 2
1 Olga 1,714 0,374 1 Olga 2,000 0,600
2 Karin 2,071 0,687 2 Karin 2,091 0,291
3 Radka 2,214 0,489 3 Alena 2,273 0,218
4 Soňa 2,286 0,374 4 Radka 2,545 0,273
5 Alena 2,500 0,423 5 Dora 2,636 0,255
6 Dora 2,500 0,577 6 Ema 2,636 0,455
7 Ema 2,643 0,555 7 Soňa 2,727 0,418
8 Lenka 2,714 0,681 8 Žofie 2,818 0,364
9 Petra 2,857 0,747 9 Petra 3,091 0,491

10 Zita 3,071 0,379 10 Zita 3,182 0,764
11 Žofie 3,143 0,747 11 Lenka 3,364 0,655
12 Dana 3,214 0,797 12 Dana 3,636 0,655
13 Zlata 3,286 0,681 13 Zlata 4,091 0,691
14 Anita 3,786 0,797 14 Anita 4,273 0,618
15 Věra 3,857 0,747 15 Věra 4,364 0,855

VLIV VŠICHNI (hodnoceno všemi)
žák INDEX 1 INDEX 2 PERC žák INDEX 1 INDEX 2 PERC

1 Olga 1,840 0,473 5 14 Petra 2,960 0,623 52
2 Karin 2,080 0,493 9 15 Lenka 3,000 0,750 52
3 Hynek 2,160 0,390 11 16 Žofie 3,000 0,583 52
4 Radka 2,360 0,407 17 17 Zita 3,120 0,527 61
5 Alena 2,400 0,333 19 18 Lukáš 3,280 0,543 69
6 Josef 2,480 1,093 23 19 Dana 3,400 0,750 74
7 Soňa 2,480 0,427 23 20 Michael 3,440 0,757 76
8 Petr 2,520 1,010 25 21 Zlata 3,640 0,823 84
9 Václav 2,520 0,427 25 22 Vilém 3,960 0,540 93

10 Dora 2,560 0,423 28 23 Anita 4,000 0,750 93
11 Ema 2,640 0,490 33 24 Věra 4,080 0,827 95
12 Ivan 2,720 0,960 37 25 Pavel 4,120 0,443 96
13 Zdeněk 2,920 0,327 48 26 Karel 4,560 0,340 100
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Chlapci při hodnocení vlivu pouze chlapců označili za nejvlivnějšího Hynka (1,7), druhým 
v pořadí byl Josef (1,9) a třetím Václav (2,4), za nejméně vlivného považují Karla, jehož indivi-
duální index vlivu (4,9) hodnocen pouze chlapci téměř dosahuje nejzápornější možné hodnoty 
(5), pak Viléma (4,2) a Pavla (4,1). 

Dívky považují za nejvlivnější Olgu (1,7), je vůdcem třídy, pak Karin (2,1) a Radku (2,2). 
Za nejméně vlivné považují Věru (3,9), pak Anitu (3,8) a Zlatu (3,3).

Anita a Věra jsou nejméně vlivní, okrajoví žáci. 

Při celkovém hodnocení vlivu všech všemi považuje třída za nejvlivnější Olgu (1,8), Karin, 
Hynka a Radku, za nejméně vlivného ze všech Karla (4,6), Pavla (4,1) Věru (4,1) a Anitu (4).  
Je patrné, že dívky nepatrně vylepšily Karlovo skóre vlivu a posunul se podle norem alespoň 
na percentil 90%. Indexy Věry a Anity se mírně zhoršily, i chlapci je považují za nevlivné. 
Kromě tří nejvlivnějších pozic je vliv ve třídě rozdělen mezi devět dalších spolužáků poměrně 
vyrovnaně (hodnoty se pohybují od 2,4–2,7). První dvě pozice ve vlivu zaujímají dívky.

Chlapci při hodnocení používali častěji vyšší negativní hodnocení než dívky, jasně vymezili 
dva vůdce Hynka a Josefa, u dívek je vidět, že skupinka 6–7 dívek má (kromě dvou nejvyšších 
hodnot) téměř stejný vliv, je možné, že tvoří podskupinu. 

Při porovnání individuálních indexů dívek podle hodnocení chlapci a dívkami zvlášť, nena-
cházíme žádný rozdíl na posledních čtyřech pozicích, i vůdcovství si podle chlapců zachovává 
Olga a Karin, na třetí nejvlivnější pozici je podle chlapců Alena, která u děvčat má pátou pozici 
a Soňa na čtvrté pozici u děvčat se propadá u chlapců až na sedmou. Dívky překvapivě pova-
žují za vůdce Petra, který je chlapci umístěn až na šesté místo. Dívky i chlapci hodnotí shodně 
nejméně vlivného Karla, o další dvě pozice se dělí Vilém a Pavel.

Sympatie

Jak je třída vnitřně strukturovaná, kdo má největší sympatie?
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 SO-RA-D                                                               zpracovaná data z dotazníků
SYMPATIE CHLAPCI

hodnocení pouze dívkami hodnocení pouze chlapci
žák INDEX 1 INDEX 2 žák INDEX 1 INDEX 2

1 Petr 2,467 0,410 1 Hynek 1,700 0,900
2 Zdeněk 2,600 0,257 2 Václav 1,800 0,400
3 Hynek 2,733 0,495 3 Zdeněk 1,900 0,544
4 Václav 2,733 0,352 4 Lukáš 2,100 0,544
5 Lukáš 2,800 0,314 5 Josef 2,100 1,433
6 Ivan 3,533 0,695 6 Ivan 2,200 0,622
7 Josef 3,600 0,686 7 Michael 2,300 0,456
8 Pavel 3,600 0,400 8 Petr 3,300 1,122
9 Vilém 3,667 0,524 9 Vilém 3,300 0,678

10 Michael 3,733 0,495 10 Pavel 3,400 0,933
11 Karel 4,267 0,495 11 Karel 3,400 0,933

SYMPATIE DÍVKY
hodnocení pouze dívkami hodnocení pouze chlapci

žák INDEX 1 INDEX 2 žák INDEX 1 INDEX 2
1 Radka 1,429 0,571 1 Radka 2,182 0,764
2 Alena 1,571 0,418 2 Karin 2,182 0,564
3 Karin 1,571 0,571 3 Alena 2,364 0,455
4 Olga 1,571 0,264 4 Soňa 2,545 0,473
5 Soňa 1,929 0,533 5 Olga 2,545 0,473
6 Dora 1,929 0,995 6 Dora 2,636 0,855
7 Lenka 1,929 0,841 7 Petra 2,636 1,055
8 Petra 2,214 1,104 8 Ema 2,818 0,564
9 Věra 2,286 0,989 9 Žofie 3,091 0,491

10 Anita 2,429 1,033 10 Lenka 3,091 0,691
11 Zlata 2,500 1,808 11 Zlata 3,273 0,818
12 Žofie 2,786 1,412 12 Dana 3,364 0,655
13 Zita 2,929 0,995 13 Zita 3,455 0,473
14 Dana 3,071 0,841 14 Anita 3,727 0,618
15 Ema 3,143 2,132 15 Věra 4,545 0,473

SYMPATIE VŠICHNI (hodnoceno všemi)
žák INDEX 1 INDEX 2 PERC žák INDEX 1 INDEX 2 PERC

1 Radka 1,760 0,773 6 14 Zlata 2,840 1, 473 67
2 Karin 1,840 0,640 8 15 Žofie 2,920 0,993 72
3 Alena 1,920 0,577 10 16 Ivan 3,000 1,083 75
4 Olga 2,000 0,583 11 17 Ema 3,000 1,417 75
5 Soňa 2,200 0,583 24 18 Josef 3,000 1, 500 75
6 Dora 2,240 1,023 26 19 Anita 3,000 1, 250 75
7 Zdeněk 2,320 0,477 30 20 Zita 3,160 0,807 83
8 Hynek 2,320 0,893 30 21 Michael 3,160 0,973 83
9 Václav 2,360 0,573 32 22 Dana 3,200 0,750 84

10 Petra 2,400 1,083 35 23 Věra 3,280 2,043 87
11 Lenka 2,440 1,090 40 24 Pavel 3,520 0,593 93
12 Lukáš 2,520 0,510 45 25 Vilém 3,520 0,593 93
13 Petr 2,800 0,833 65 26 Karel 3,920 0,827 98
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Výše individuálních indexů jednotlivých dívek na prvních čtyřech pozicích ve třídě se podle 
hodnocení chlapci a dívkami nijak výrazně neliší, na první pozici je u dívek Radka, na druhé je 
Alena, na třetí Karin, podle chlapců je rovněž nejoblíbenější Radka, pak Karin a Alena. Velmi 
výrazný rozdíl však nacházíme v hodnocení na nejnižších pozicích, podle dívek je poslední 
Ema (3,1), pak Dana (3,1) a Zita (2,9), zatímco chlapci považují za nejméně sympatickou Věru 
(4,5), kterou mají dívky na deváté pozici, pak Anitu (3,7) a Zitu (3,5) a překvapivě Emu, která je 
dívkami považována za nejméně sympatickou mají na 8. pozici (2,8). Chlapci hodnotili dívky 
mnohem přísněji než dívky sebe navzájem.

Podle chlapců je nejoblíbenějším Hynek (1,7), Václav (1,8) a Zdeněk (1,9), u dívek je před tuto 
trojici vymrštěn Petr (2,5), který je pro ně zjevně nejsympatičtější z chlapců, zatímco chlapci 
umísťují Petra až na 8. – 9. místo (3,3) spolu s Vilémem, tedy na předposlední místo oblíbenos-
ti. O poslední místo v oblíbenosti se u chlapců dělí Karel a Pavel, oba (3,4). Děvčata hodnotí 
jako nejméně sympatického Karla (4,2), na dalších dvou místech jsou Vilém a Michael s (3,7), 
Michael je u chlapců na 7.pozici, blíže ke středu. Chlapci hodnotí dívky rovněž mnohem přís-
něji, než se hodnotí dívky navzájem a dívky hodnotí přísněji chlapce. Nejoblíbenější je na 2. 
pozici u dívek Zdeněk (2,6) a na 3. Hynek (2,7).

V celkovém hodnocení všemi si první místo zachovává Radka (1,7) na druhém je Karin (1,8) 
a na třetím Alena (1,9), zajímavé je, že všech prvních šest pozic je obsazeno dívkami. Na po-
slední pozici je Karel (3,9) pak Pavel a Vilém (3,5). Petr se v celkovém hodnocení dostává 
do zlatého středu, je na 13. pozici a Ema rovněž, na 17. pozici. Poslední tři pozice obsazují 
chlapci, možná i proto, že ve třídě je více dívek a hodnotily v sympatiích chlapce hodně přísně. 
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Náklonnost 

Náklonnost vyjadřuje celkovou pozitivnost i negativnost globálního hodnocení, extrémní hod-
nocení v obou směrech ukazuje obvykle na malou diferencovanost (objektivnost a senzitivita) 
hodnotících kritérií, přiměřená pozitivnost hodnocení druhých znamená přiměřený rozvoj so-
ciální percepce a morálního úsudku. Náklonnost vypovídá o přijetí spolužáků subjektem a také 
o subjektivní adaptovanosti, uspokojení ze vztahu k ostatním. Vysoký index náklonnosti po-
ukazuje na dobrosrdečnost, důvěřivost, spíše individuální kontakt s ostatními a střední index 
náklonnosti na kritický, citlivý vztah k lidem a vnitřní náročnost, potřebu kontaktu. Nízký index 
vypovídá o zvýšené potřebě intenzivního kontaktu, která není naplněna vzhledem k velké soci-
ální senzibilitě a náročnosti na sebe sama.

Náklonnost je součet hodnocení sympatií, které žák provedl = INDEX 1 a míra rozptylu = IN-
DEX 2, normy jsou v příloze.

 SO-RA-D                                                             zpracovaná data z dotazníků

NÁKLONNOST
žák INDEX 1 INDEX 2 PERC žák INDEX 1 INDEX 2 PERC

1 Petr 1,920 0.827 9 14 Věra 2,720 1,710 57
2 Radka 2,080 1,160 15 15 Pavel 2,760 1,273 59
3 Olga 2,280 o.960 24 16 Petra 2,760 2,107 59
4 Dora 2,360 1,240 28 17 Hynek 2,840 0.890 64
5 Anita 2,360 1,073 28 18 Žofie 2,840 1,057 64
6 Zdeněk 2,400 1,083 32 19 Lukáš 2,920 0.827 71
7 Lenka 2,440 1,007 35 20 Soňa 3,000 0.833 76
8 Alena 2,440 1,173 35 21 Dana 3,080 0.660 83
9 Ema 2,680 0.977 53 22 Zita 3,080 0.993 83

10 Ivan 2,680 1,227 53 23 Vilém 3,080 0.577 83
11 Josef 2,680 1,060 53 24 Karel 3,120 0.277 84
12 Zlata 2,680 1,643 53 25 Karin 3,280 1,543 91
13 Václav 2,720 0.793 57 26 Michael 3,440 1,923 94

Na poslední pozici je podle indexu náklonnosti Michael, výše jeho indexu náklonnosti ukazu-
je, že v populaci 7. ročníků je celých 94 % žáků, kteří v průměru hodnotí své spolužáky jako 
sympatičtější. Michael má nedostatek uspokojení ze vztahu k spolužákům. Nejpřekvapivější 
výsledek je u Karin, která je podle indexu náklonnosti na předposledním místě, ale ve vlivu 
i sympatiích celé třídy se umísťuje na druhé pozici, necítí uspokojení ze vztahu k druhým nebo 
hodnotí druhé přísně? Karin i Michael se umístili v náklonnosti dokonce za Karlem, který je 
jinak outsiderem jak v sympatiích, tak ve vlivu u všech, zdá se, že si svou pozici úplně nepři-
pouští, neuvědomuje? Sám pětkové (maximální negativní)hodnocení nepoužil u nikoho, jeho 
hodnocení se pohybovala kolem středu. Ema je podle indexu náklonnosti na devátém místě, 
přitom je dívkami hodnocena jako nejméně sympatická ze všech dívek, u chlapců se pohybuje 
na průměrné pozici. Na prvním místě je v náklonnosti Petr, v porovnání s normou je jen 9 % 
žáků v populaci 7. ročníků, kteří hodnotili své spolužáky sympatičtěji, přitom je Petr v sym-
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patiích u všech na pozici průměru, ale u chlapců je na osmé pozici, vzhledem k počtu chlapců 
ve třídě (11) je spíše vyčleněn z jádra kamarádů, je si své pozice vědom?  Na dalších dvou po-
zicích jsou Radka a pak Olga, Radka je hodnocena všemi jako nejsympatičtější a Olga všemi 

jako nejvlivnější. 

Ovlivnitelnost 

Ovlivnitelnost je součet hodnocení vlivu, které žák provedl = INDEX 1 a míra rozptylu = IN-
DEX 2.

 SO-RA-D                                                             zpracovaná data z dotazníků

OVLIVNITELNOST
žák INDEX 1 INDEX 2 PERC žák INDEX 1 INDEX 2 PERC

1 Olga 2,440 0,423 18 14 Karel 3,080 0.577 56
2 Radka 2,560 0,673 23 15 Alena 3,080 1,160 56
3 Zdeněk 2,600 1,250 25 16 Petr 3,120 0.777 59
4 Ema 2,680 1,143 28 17 Hynek 3,120 0.860 59
5 Zlata 2,760 0,773 33 18 Lenka 3,120 1,110 59
6 Dora 2,840 0,973 37 19 Josef 3,120 1,443 59
7 Dana 2,840 1,473 37 20 Věra 3,160 0.640 64
8 Vilém 2,840 0,973 37 21 Václav 3,200 1,000 67
9 Petra 2,880 0,943 41 22 Karin 3,200 1,167 67

10 Lukáš 2,920 1,660 44 23 Soňa 3,240 0.690 70
11 Ivan 2,960 1,707 48 24 Pavel 3,320 1,060 76
12 Anita 3,000 0,417 49 25 Michael 3,360 1,657 78
13 Žofie 3,080 0,993 56 26 Zita 3,720 1,210 91

Zita a Michael jsou v tabulce ovlivnitelnosti na posledních místech, Michael byl na posledním 
místě i v tabulce náklonnosti, Zita na 22. pozici. Zita je v sympatiích i ve vlivu hodnocena 
podprůměrně (20. pozice a 17. pozice) Michael rovněž. Na prvních místech v tabulce ovlivni-
telnosti je Olga, Radka a Zdeněk, čtvrté místo zaujímá Ema, Michael je podprůměrně hodnocen 
v pozitivních sympatiích (21.) a také podprůměrně ve vlivu (20.) Karel se umístil téměř ve stře-
du, podle norem je na 56. percentilu.

Hynek je na 17. pozici, Josef na 19. pozici a hvězda  – vlivná a oblíbená Karin hodnotí vliv 
ostatních jako méně silný (je na 22. pozici.) Karin byla na předposlední pozici i z hlediska ná-
klonnosti,  přitom patří k druhé nejvlivnější a druhé nejsympatičtější dívce ze všech. 

Orbitální sociogram

Čím blíže středu se žák nachází, tím většího počtu vztahů je žák objektem, spojnice (úsečky) 
mezi žáky znamenají vztah, modrá spojnice vyjadřuje jednostranný vztah a žlutá šipka objekt 
vztahu, červená spojnice vyjadřuje oboustranný vztah. Modrá kolečka označují chlapce, červe-
ná dívky. 
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Orbitální sociogram sympatie (+) je vyjádřením vztahů mezi žáky, sociogram nejvyšších sym-
patií, maximální pozitivní hodnocení jedničkou. Sociometrické hvězdy mají své číslo nejblíž 
středu, jsou to žáci s nejvyšším počtem hodnocení jedničkou v sympatiích.

U chlapců vidíme u orbitálního sociogramu sym-
patie (+), že se navzájem hodnotili jedničkou Hy-
nek a Michael, Josef a Zdeněk, Hynek a Zdeněk. 
Hynek, Josef a Zdeněk, jsou rovněž nejblíže stře-
du, mají nejvíce vztahů, Michael je téměř na okraji 
sociogramu. Hynek obdržel nejvíce (5) pozitivních 
hodnocení sympatií, hned za ním je Josef se čtyřmi 
pozitivními vazbami. Zdeněk obdržel tři pozitivní 
hodnocení.  Karel a Vilém nikoho nehodnotili jed-
ničkou ani neobdrželi od nikoho. Zajímavé je, že 
Petr, který je na samém okraji sociogramu, na nej-

vzdálenější kružnici, má nejmenší počet vztahů sympatie a přitom sám hodnotí pět svých spo-
lužáků jedničkou (Hynka, Zdeňka, Lukáše Ivana, Josefa), tedy i jádro, které k němu sympatie 
nechová. Pavel také považuje za nejlepší kamarády Josefa a Hynka, sám však neobdržel žádné 
jedničkové hodnocení.

Orbitální sociogram sympatie (-) je vyjádřením vzta-
hů mezi žáky, sociogram nejnižších sympatií, maxi-
mální negativní hodnocení. Outsideři mají své číslo 
nejblíž středu, jsou to žáci s nejvyšším počtem hod-
nocení pětkou v sympatiích.

Vidíme, že negativní hodnocení použil pouze jeden 
žák Michael, hodnotil maximálně negativně čtyři 
své spolužáky, Petra, Pavla, Karla a Viléma, ve sho-
dě s hodnocením všemi chlapci, tito čtyři se totiž se 
umístili na posledních čtyřech pozicích, umístili se nejblíže středu orbitálu.

U dívek je již orbitální sociogram sympatie (+) 
značně nepřehledný, dívky mají mezi sebou hodně 
přátelských vazeb. Navzájem jedničkou se hodnoti-
la Věra a Zlata, Věra a Anita, Věra a Lenka, ačkoli 
je Věra v sympatiích na posledním místě při hod-
nocení chlapci a na čtvrtém od konce při hodnocení 
všemi, má ve třídě určitě dvě dobré kamarádky Ani-
tu a Lenku. Lenka, která se umístila na 11. pozici 
při hodnocení všemi u sympatií (+) a při hodnoce-
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ní vlivu všemi je blízko středu, může Věře poskytovat ochranu. Zlata se vzájemně jedničkou 
ohodnotila s Radkou. Lenka se vzájemně jedničkou ohodnotila také s Anitou a Zlatou. Nejvíce 
jedničkových hodnocení obdržela Radka, zároveň je držitelkou nejvíce oboustranných pozi-
tivních hodnocení (osmi), také sama hodnotila nejvíce dívek jedničkami.  Na druhém místě je 
u dívek Karin byla hodnocena sedmi kamarádkami, sama však jedničkou ohodnotila jen jednu. 
Na třetím místě je Alena, která hodnotila sedm dívek jedničkou, sama je držitelkou jednoho 
oboustranného hodnocení s Karin, kterou považuje za nejlepší kamarádku. Zajímavé je také 
hodnocení Olgy, která je nejvlivnější dívkou v celé třídě podle chlapců i dívek, sama hodnotila 
šestkrát jedničkou a sama byla pětkrát jedničkou hodnocena, oboustranná volbu má však jen 
s Dorou a Petrou. Ema má oboustrannou jedničkovou vazbu s Radkou a Zitou. Velmi daleko 
od středu (od oblíbenosti) je i Dana, se skupinou je drží jedničková vazba od Radky. 

Podle orbitálního sociogramu sympatie (-) je outsi-
derem Věra (nejblíže středu), pak Ema, která také 
obdržela tři pětková hodnocení  od Věry, od Zlaty 
a od Karin. Dora ohodnotila pětkou Žofii, jinak se 
pětková hodnocení nevyskytovala.

Karel obdržel devět negativních hodnocení ve vli-
vu, kromě Zdeňka ho všichni chlapci hodnotili 
pětkou, je evidentně okrajovým žákem, bez vlivu 
na ostatní, přitom sám nehodnotil pětkou nikoho 
ze spolužáků. Každý z ostatních spolužáků použil 
negativní hodnocení alespoň jednou. Zdeněk hod-
notil negativně Viléma. Vilém je zároveň s Pavlem hodnocen třemi negativními hodnoceními. 
Na nejvzdálenějších kružnicích se objevili Ivan, Václav, Zdeněk a Hynek, měli nejméně nega-
tivních hodnocení. 

Z orbitálního sociogramu vlivu (+) u hodnocení 
chlapců chlapci je zřejmé, že žádný z chlapců se ne-
hodnotil jedničkou navzájem. O vůdcovskou pozi-
ci se Hynek dělí s Josefem, Hynek považuje Josefa 
za nejvlivnějšího. Josef považuje za nejvlivnějšího 
Václava. Vilém, Michael a Karel nehodnotili jed-
ničkou nikoho, nemají představu kdo je nejvlivnější. 
Za nejvlivnější se dá považovat chlapecká skupina: 
Hynek, Josef, Petr a potom Václav s Ivanem. Josef 
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a Václav obdrželi jedničkové hodnocení od tří 
spolužáků. 

Z orbitálního sociogram nejvyššího vlivu je zřej-
mé, že se jenom jedna dvojice dívek hodnotila 
oboustranně a to Radka s Emou. Jasnou převahu 
ve vlivu a prvenství má Olga, která obdržela pět 
pozitivních hodnocení a za ní je Karin se třemi po-
zitivními hodnoceními, ani jedna z nich sama nej-
vyšší hodnocení nepoužila. Dana, která se sama 
nachází na nejvzdálenější kružnici s nejmenším 

pozitivním vlivem, sama použila nejvyšší hod-
nocení hned čtyřikrát a to pro vůdce třídy Karin 
a Olgu a zároveň pro Doru a Soňu. Lenka, Alena, 
Věra, Zita, Anita a Zlata nehodnotily jedničkou 
nikoho. 

Za nejméně vlivnou považují dívky Věru, obdr-
žela tři negativní hodnocení a hned za ní Anitu 
rovněž se třemi. Zajímavé je hodnocení Aleny, 
která označila negativně Žofii a a Petru.

Čtvercový sociogram

Na horizontální ose je zobrazeno průměrné hodnocení sympatií, na vertikální ose průměrné 
hodnocení vlivu, první díl zleva značí průměrné hodnoty sympatií mezi 1 a 2, druhý mezi 2 a 3, 
třetí mezi 3 a 4, čtvrtý mezi 4 a 5, stejně tak první díl zdola hodnocení vlivu 1 a 2 až 4 a 5. Čím 
je jméno žáka blíže vrcholu sítě pojmenovanému /1,1/, tím „lepší“ hodnocení vlivu a sympatií 
dostal, umístil-li se v pravé části diagramu, znamená to jeho malou oblíbenost a malý vliv.  

Shluková analýza vychází ze dvou zelených uzavřených křivek, tmavě zelená označuje oblast, 
v níž je „jádro“ třídy, kdo je vně této oblasti, je 
nějakým způsobem výjimečný, oddělený od tří-
dy. Světle zelená křivka označuje menší oblast, 
v níž jsou žáci, kteří se svým hodnocením nijak 
nevymykají a jsou v dané třídě „normální“. 

Čtvercový sociogram ukazuje, že jádro třídy je 
velké, patří do něj téměř celá třída. K žákům, 
kteří se svým hodnocením příliš nevymykají, 
jsou „normální“, patří sedm dívek Alena, Soňa, 
Dora, Ema, Lenka, Žofie, Petra a pět chlapců 
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Ivan, Petr, Josef, Václav, Zdeněk.  Na hranici této křivky se pohybuje Dana a Michael. Širší 
jádro třídy je ohraničené tmavě zelenou křivkou a zahrnuje z dívek ještě Radku, Karin, Věru, 
Zitu, přičemž Anita, a Zlata jsou na hranici této křivky, ale stále ještě zahrnuté ke třídě, Olga se 
hranice dotýká zvnějšku, ale je stále ještě ve skupině, z chlapců to je Pavel, Vilém Lukáš a Hy-
nek. Olga je neblíže vrcholu /1,1/, dostala nejlepší hodnocení vlivu i sympatií. Mimo skupiny 
označené křivkou se nacházejí ti, co se nějakým způsobem vymykají. V této třídě se vymyká 
jen Karel, který je nevlivný i neoblíbený, nachází se jako jediný vně celé třídy.

Hodnocení celé třídy

Průměrné hodnocení vlivu = třídní index vlivu je celkově mírně podprůměrný, odpovídá 60. 
percentilu, třídní index sympatií odpovídá 70. percentilu, je podprůměrný. Percentily se vypo-
čítají z kumulativních četností. Třída se tedy orientuje o trochu více na otázky vlivu a moci, 
přičemž celková emoční atmosféra ve třídě není dobrá. 

Červený diagram 
vyjadřuje průměrné 
hodnocení sympatií 
jednotlivých žáků, 
vodorovná linie značí 
celkový třídní průměr 
hodnocení sympatií, 
modrý diagram zná-
zorňuje průměrné 
hodnocení vlivu jed-
notlivých žáků, linie 
vyznačuje celkový 
třídní průměr hodno-
cení vlivu. 

Zelený diagram znázorňuje rozptyly v hodnocení sympatií jednotlivých žáků s vyznačeným 
třídním rozptylem hodnocení sympatií (rozptyl – odchylka od průměru) ukazuje, jak mnoho se 
jedinci ve skupině liší od sebe, jak jsou hodnoty zkoumané vlastnosti vzdálené od průměru, jak 
jsou rozptýleny. Žlutý vyjadřuje rozptyly hodnocení vlivu jednotlivých žáků, je zde vyznačený 
celkový třídní rozptyl hodnocení ve vlivu. Posuzujeme-li skupinu jako celek vychází, že se 
hodnotili hodně přísně.

Podle modrého žáci většinu svých spolužáků považují za nevlivné, kromě několika jednotlivců, 
podle červeného je polovina spolužáků více než průměrně nesympatická. Při porovnání indivi-
duálních indexů vlivu s individuálními indexy sympatií (celkové – hodnoceno všemi) zjistíme, 
že vzájemná hodnocení sympatií byla příznivější. 
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Histogramy

Histogramy označují četnost hodnocení jednotlivými čísly. Vidíme, že vliv svých spolužáků 
hodnotili žáci nejčastěji trojkou a dvojkou, zajímavý je malý počet hodnocení jedničkou, nevidí 
mnoho vlivných ve třídě, i celkem vysoký počet hodnocení čtyřkou, existuje tedy ve třídě velký 
počet žáků s průměrným vlivem. V hodnocení sympatií převládají také trojky. Při hodnocení 
sympatií žáci používali hodnocení pětkou v malé míře. Sympatie od jedničky k trojce vzrůstají, 
potom nastává propad ke čtyřce a ještě větší k pětce. 

Slovní hodnocení

Žáci bohužel nehodnotili v dotazníku slovně, nebyli o to požádáni, nebyl možný hlubší vhled 
do aspektů vztahů.

16.4.8 Závěr SO-RA-D

Výzkumné otázky 

Jak je třída vnitřně strukturovaná, kdo má největší vliv a sympatie spolužáků? 

Pozice žáků ve skupině odráží jeho aktualizovanou sociabilitu.

Nejvlivnějším žákem ve třídě je chlapec Lukáš, na druhém místě je shodně Karin a Hynek 
za nimi pak Zdeněk a Olga. Za nejsympatičtější označili žáci Karin, Alenu, Žofii, Doru, chlapci 
obsadili až pátou a šestou pozici, a to Zdeněk a Václav a Hynek, na těchto pozicích jsou rovněž 
Ema, Dana a Zlata. Při hodnocení pouze dívkami má velký vliv Olga a Karin, nejsympatičtější 
je Karin, Alena a Žofie.  Při hodnocení pouze chlapci je nejvlivnější Lukáš a Hynek, nejsympa-
tičtější je Zdeněk, Hynek a Václav. 

Histogram hodnocení vlivu Histogram hodnocení sympatie
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Které děti jsou v pozici outsiderů, tedy ohroženy šikanou? 

Jako nevlivní jsou jmenováni Věra a Karel. Nejméně oblíbenými jsou Karel a Ivan. Zatímco 
oblíbenost ostatních dívek je vcelku rovnoměrně rozložena, Věra a Zita se výrazně vymyka-
jí, mají velmi špatnou pozici. Při hodnocení pouze dívkami má nejmenší vliv Věra, nejméně 
sympatická je Věra a Zita. Při hodnocení pouze chlapci je bez vlivu Karel a Vilém. V pozici 
největších outsiderů je určitě Karel, Věra a Zita.

Jsou ve třídě izolovaní žáci?

Totálně izolovaným žákem je Karel, který nemá žádnou kamarádskou vazbu s nikým ve třídě. 

Vysoká obliba a vysoký vliv – Karin, Alena, Olga, Hynek a Václav mají vysokou oblibu i vy-
soký vliv, jsou „třídními hvězdami, jádrem třídy

Převaha vlivu nad oblibou – Josef, Petr a Ema 

Převaha obliby nad vlivem – Radka, Dora a Zdeněk  

Velmi nízká obliba i vliv – Karel, Pavel, Věra, Vilém

Vysoká obliba a vysoká náklonnost – Radka, Olga

Vysoká obliba, nízká náklonnost – Karin, Soňa 

Nízká obliba, vysoká náklonnost – Petr, Anita, Ema, Ivan, Věra, Josef

Důležité je, jak hodnotí vůdce a hvězda třídy outsidery a okrajové členy, Karin hodnotila ma-
ximálně záporně opomíjenou Anitu i Věra. Olga jako nejvlivnější dívka ve třídě nehodnotila 
ve vlivu nikoho extrémně záporně. Hynek a Václav nehodnotili nikoho extrémně záporně.

Při celkovém hodnocení mají největší vliv u chlapců i dívek dvě dívky. Existuje zde skupinka 
přibližně šesti dívek s pevnějšími vazbami, které stojí v čele třídy.

Michael se vzájemnou pozitivní vazbou v sympatiích s jedním ze tří nejsympatičtějších chlap-
ců, s Hynkem, dostává do této skupiny a není vyčleněn. Je zajímavé, že se Josef nevyskytuje 
na předních místech v sympatiích při hodnocení všemi, ale má výrazně kladné vztahy s polovi-
nou chlapců. Anita, která je na 19. pozici (v druhé polovině)při hodnocení všemi v sympatiích 
a předposlední při hodnocení chlapci je kamarádkou Lenky, Lenka kamarádí také nejvíce se 
Zlatou a Věrkou, Lenka si všímá kamarádek na okraji, outsiderů. Lenka, Anita, Zlata a Věra 
tvoří podskupinu nejlepších kamarádek ve třídě. Zajímavá je pozice Emy, která byla dívkami 
hodnocena jako nejméně sympatická, Ema má oboustrannou jedničkovou vazbu s Radkou, kte-
rá je hvězdou třídy a oboustrannou jedničkovou vazbu se Zitou, která se nachází v orbitálním 
sociogramu nejdále středu a spojuje ji s ostatními pouze oboustranná vazba s Emou. Rozpo-
ruplná dívka Ema kamarádí s nejsympatičtější dívkou ve třídě i s velmi odstrčenou dívkou, pro 
kterou je zřejmě jedinou oporou. Hvězda třídy v sympatiích Radka hodnotila velmi pozitivně 
téměř všechny dívky, nejméně sympatičtí jí jsou Karel a Josef, chlapce hodnotila přísněji. Podle 
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orbitálního sociogramu sympatie (+) je nejméně sympatická Zita a Dana, pak následuje Žofie 
a po ní je Ema. 

Věra přišla z domácího vzdělávání do této třídy před rokem (v páté třídě), v době bouřlivého 
odchodu třídního učitele, od svých spolužaček se liší výraznou fyzickou vyspělostí, výškou, 
bojácností a stydlivostí. 

Jediný Karel se nachází zcela vně třídy, je již opravdu velkým outsiderem.

16.5 Pozorování 

Pozorování bylo zaměřeno na zjištění vzájemných vztahů, sledování interakcí, vytváření pod-
skupin, zvláštní pozornost je věnována izolovaným a outsiderům třídy.

Pozorování celého dne ve třídě – příprava večerní rytířské slavnosti pro rodiče

Pozorování se skládá ze čtyř pozorovaných událostí/částí: procvičování tanců na večerní rytíř-
skou slavnost pro rodiče, přípravy recitace na večerní představení pro rodiče – dívky/chlapci, 
přípravy slavnosti. Žákům je vysvětlena přítomnost výzkumníka odůvodněním, že se bude ve-
černí akce účastnit jako hudební doprovod a musí vidět, jak celé představení vypadá a zároveň 
natočí techniku tanečních kroků na videozáznam, aby mohl probíhat další nácvik bez učitele 
tance.

16.5.1 1. část – Žáci procvičují tance na večerní rytířskou slavnost pro rodiče

Nácvik probíhá od 9–12 hodin.

Na výuku tanců byl přizván externí učitel tance, výuka probíhala v divadelním sále školy, který 
je vhodně umístěn na konci dlouhé budovy za kabinety a sociálními zařízeními, takže hudba 
nebo případný hluk neruší výuku v ostatních třídách. Sál je do třetiny obložený dřevem, vyma-
lován bílou barvou a doplněn světle fialovými záclonami, hned u vstupu se nachází po pravé 
straně klavír a hudební nástroje a rovněž technické zázemí pro promítání filmů a pouštění re-
produkované hudby.

Výuky se účastnil, již zmiňovaný učitel tance (tanečník), učitelka epochy historie (učitelka)a 
výzkumník, který je vyzván, aby zdokumentoval taneční kroky na videozáznam. 

Žáci přicházejí ve skupinkách, živě diskutují, nikoho z přítomných učitelů nezdraví. Od té chví-
le je v sále hluk, který neutichne po celé vyučování. Žáci dostávají pokyn, aby se rozdělili do ta-
nečních dvojic, v tu chvíli dochází ke zjištění, že několik žáků chybí. Deset minut po začátku 
vyučování učitelka epochy odchází hledat žáky, čekáme několik minut, než všichni dorazí, 
hladina hluku se mírně zvyšuje. Tanečník začíná vysvětlovat kroky, přes hluk ho mnozí neslyší.  
Po impulzu k tanci se zjišťuje, že žáci nejsou rozděleni do dvojic, prý si nepamatují, kdo s kým 
byl, učitelka se je snaží rozdělit, ale skupinka dívek Olga, Petra, Karin a Soňa stojí opodál a leh-
ce protestují pro přidělení do dvojic. Trvá deset minut, než mají žáci dvojice utvořené, výrazem 
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tváře dávají dívky jasně najevo, že tančit se zvoleným partnerem nechtějí. 

Hudba začíná hrát, většina žáků propásne dobu, na kterou mají začít, jiní vykročí na opačnou 
stranu, takže dochází k strkání, narážení a chaosu, tanečník do vzniklého ruchu stále počítá 
doby a vysvětluje kroky. 

Josef filmuje ostatní na telefon, z taneční řady neustále někdo odbíhá a nahlíží mu do telefonu, 
učitelka něco řeší s Václavem v rohu sálu. Petra a Olga se již zjevně rozčilují, že neslyší, jak 
mají tančit další kroky, občas někdo z žáků zakřičí výzvu, aby ostatní byli zticha. Hudba začíná 
od začátku, žáci se po chvíli opět ztrácejí, teď je již snaha naučit se kroky přemožena touhou 
využít této situace k zábavě a žáci se smějí, strkají do sebe, negativně komentují tanečníka, 
jeho oblečení i fyzický zjev. Karin, Olga, Soňa a Lenka obklopí tanečníka a žádají individuální 
vysvětlení kroků. Hudba stále hraje a ostatní žáci se baví ve skupinách, někteří si sedají na zem. 
Alena vysvětluje kroky Radce, Zlata vykřikuje, že to je jednoduché, jak to, že to nechápou. 
Ve chvíli kdy se hluk se stává neúnosným, konečně přestane hrát hudba. 

Učitelka tleská a snaží se upoutat pozornost žáků, prosí je o ticho, tanečník předvádí znovu kro-
ky, ale nejméně polovina žáků mu nevěnuje pozornost, „nenápadně“ se baví. Další tanec trvá 
chvíli déle, než se opět rozpadne, z pohledu na žáky je jasné, že částečně změnili své dvojice. 
Na konci skladby se strhne rozhořčená debata, že na dnešním představení pro rodiče nemohou 
tančit. Tanečník zvyšuje hlas, v obličeji je zarudlý, přiskočí k Václavovi, poklepe mu na rameno 
a požádá, aby byl zticha, Václav se smíchem odpoví, že nebude. Petra a Žofie předvádí impro-
vizované taneční figury. 

Začíná nácvik druhého tance, opět neúspěšně, tanečník v polovině přichází za učitelkou, roz-
hazuje rukama, že to nemá cenu, když všechno zapomněli. Žáci se v rychlém rytmu hudby 
ztrácejí, nestíhají provádět taneční kroky. Tanečník začne najednou křičet a vyřadí z formace 
Karla, prý to schválně kazí, učitelka se snaží přemluvit tanečníka, načež je požádána, ať s ním 
tančí ona, což udělá. Tanečník začíná hlasitě napomínat žáky, brunátní, sděluje jim, že s horší 
skupinou ještě nenacvičoval.

O této chvíle se výzkumník aktivně zapojuje – ukončuje natáčení na videokameru.  

Výzkumník oslovuje učitelku, navrhuje udělat pauzu a poté rozdělit žáky na dvě skupiny.   Žáci 
jdou na hřiště a dospělí do kabinetu, tanečník dostává kávu, je viditelně rozrušený, stěžuje si 
na kázeň žáků. Po přestávce stojí výzkumník ve dveřích sálu a oslovuje vcházející žáky a velmi 
důrazně upozorňuje na nutnost ticha a pozornosti. Druhá polovina třídy odchází do kmenové 
třídy s učitelkou. Tanečník vysvětluje do ticha kroky, zodpovídá otázky, pouští hudbu, po chvíli 
se vrací k vysvětlení tanečních pozic a věnuje se individuálně dvěma žákyním – Radce a Anitě. 
Každý tanec se třikrát vyzkouší a skupiny se střídají. Druhá skupina zpočátku stále mluví, ale 
osobní napomenutí výzkumníka je utiší, žáci se postupně ptají na nejasné figury a směr otáčení, 
tančí a tanečník se konečně začíná usmívat. Výzkumník zpozoruje, že v sále v rohu je i učitel-
ka. Tanečník ke konci prohlašuje, že první skupina byla lepší, což vyvolá silnou odezvu žáků, 
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kteří začnou žáky z první skupiny neslušně komentovat. Taneční dopoledne končí, tanečník se 
s žáky loučí. 

16.5.2 Analýza a interpretace 

Překvapující a neslušné bylo, že žáci ani slovně ani pohledem nezdravili dospělé v sálu při pří-
chodu. Učitelka nedala žádný impulz k zahájení hodiny, takže žáci vůbec nepřerušili své rozho-
vory, do kterých začal tanečník se svým výkladem. Nechuť dívek držet se některých spolužáků 
za ruce byla nepřehlédnutelná, evidentně vedl Karel pro svou celkovou neoblíbenost, Josef pro 
svou vyspělost a ekzém na rukách a Michael nejspíš pro svůj extrémně malý vzrůst. Dívky radši 
tančily s kamarádkou, než s chlapcem. Překvapivé bylo používání mobilního telefonu Josefem 
k filmování, který se v tu chvíli nemohl věnovat nácviku a v neposlední řadě proto, že používání 
ICT je ve škole i na pozemcích školy žákům ve školním řádu zakázáno. Dostal prý povolení 
od učitelky. 

Komentování fyzických nedostatků a projevů tanečníka („smrdí“, „vypadá komicky“, „prdík“) 
žáky přesahovalo hranice slušného chování. Tanečník zasáhl přehnaně jen jednou a zrovna 
na nejméně akceptovaného žáka – outsidera třídy Karla, který jím byl vyřazen z nácviku, ne-
mohl tušit, jak tím podporuje jeho přisouzenou roli ve skupině. Svým prohlášením o tom, která 
skupina je lepší, zbytečně rozvířil negativní náladu mezi žáky. Po výuce se ohrazoval, že to je 
jediná motivace, aby se druhá skupina také vylepšila.

Po celou dobu výuky byl v sále neúnosný hluk.Velmi oblíbená Radka je pohybově nepříliš 
nadaná, Karin tančila velmi ladně a záleželo jí na výsledku, stejně tak jako Olze. Obě patří 
mezi nejvlivnější a nejoblíbenější dívky ve třídě. Došlo i k neplánovanému přímému zapojení 
autorky, ovlivnění pozorované hodiny, protože aktuální krizový vývoj situace ve třídě, hrozil 
vyvrcholit konfliktem mezi žáky a učitelem tance, potřeba pomoci a urovnání této situace pře-
vážila nad určenou rolí pouhého pozorovatele. 

16.5.3 2. část – Příprava recitace na večerní rytířskou slavnost pro rodiče – dívky

Příprava probíhala od 14:20 do 15:20, učitelka epochy historie si stěžuje na únavu a bolest hla-
vy. Žáci jsou vzhledem k nutnosti nácviku recitace uvolňováni z odpoledního vyučování, nej-
dříve přicházejí do kmenové třídy dívky, některé začnou svačit, velká skupinka se posadí na la-
vice a povídá si o řasenkách. Zlata si sedá do rohu na skříňku a čte si knihu. Učitelka vyzývá 
dívky k samostatné práci, ale dívky vzrušeně odpovídají, že neví, co mají procvičovat, nemají 
ofocené texty, zapomněly je doma, nevědí, že mají říkat básně na představení, nemají to dosta-
tečně nenaučené a zakončují tím, že je to tak trapný a „kožený“, žádná to večer říkat nechce. 
Alena nakonec navrhuje, aby k tomu nacvičili krátké divadlo, Dora a Lenka protestují, divadlo 
hrát nechtějí, přesto nastává rozdělování rolí, Karin chce hrát hlavní postavu, která na konci 
umírá, k sobě si vybírá jako dvě vedlejší postavy Žofii a Zlatu. Učitelka se snaží zorganizovat 
choreografii scény, Dora se obořuje „Proč nás nutíte dělat divadlo? My ho dělat nechceme“, 
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dívky shodují se, že divadlo nikdo nechtěl, učitelka souhlasí, že na nácvik je málo času a není 
to tudíž dobrý nápad. Alena po chvíli recitace textu bez pohybu opakuje, že by přece jen bylo 
dobré k tomu udělat divadlo a opět dochází k rozdělení rolí. Učitelka radí Karin s artikulací, ta 
si po chvíli sedá se slovy, že už nemůže. Text zpaměti nikdo neumí, na nácvik už nezbývá čas 
a dívky opakují, že nevědí, proč by to měly večer říkat. Po hodině odcházejí unaveně ze třídy. 
Zlata celou dobu seděla a četla, ani si nevšimla, že ostatní už odešly. 

16.5.4 Analýza a interpretace

Množstvím výmluv dívky úspěšně zpochybňovaly smysluplnost celé akce, snaha vzepřít se 
autoritě je typickým vymezím sev této vývojové fázi. Zajímavé bylo, že si Karin nevybrala 
k nácviku svoje kamarádky, ale dvě méně oblíbené a nevýrazné dívky. Nechtěla mít konku-
renci, chtěla více vyniknout? Některé dívky prosazují změnu hraní divadla a tím znesnadňují 
a komplikují nácvik, snaží se dělat opak toho, k čemu jsou vyzývány, snaží se nacvičit to samy, 
ale nejde jim to. Zlata se čtením stahuje do svého světa, nezajímá jí, co ostatní dělají, nechce 
se účastnit společné práce. Karin celou dobu šéfuje ostatní, sama nechce poslouchat rady ostat-
ních, „ví to nejlépe sama“, nakonec se po několika opravách její artikulace urazí a odmítne 
pokračovat. Nácvik probíhal se zjevnou nechutí, s útrpnými výrazy, mrmláním, pomlouváním 
jak je všechno špatně – negativní naladění na večer. Žákyně předvedly celou škálu výmluv 
a nepravd o připravovaném večeru, neboť básně nacvičovaly celý měsíc. Dora a Lenka byly 
nejvíce negativní, Dora projevila až agresivní nevoli k čemukoli. Žákyně projevovaly výraznou 
neslušnost a drzost k učitelce.

16.5.5 3. část – Příprava recitace na večerní rytířskou slavnost pro rodiče – chlapci

Příprava probíhala od 15:20 do 16:20.

Chlapci přicházejí včas, sednou si do předních lavic blízko sebe, texty básní mají u sebe, sou-
hlasí, že budou básně po jednom recitovat. Karel si sedá na místo učitele, začne se prohrabovat 
ve věcech na stole, po napomenutí ať si sedne jinam, odpovídá velmi hlasitě, že si jinam sedat 
nebude, protože už sedí tady. Lukáš si sedne na lavici, dá nohy i s botami nahoru, až spadnou 
věci z lavice na zem, na výzvu ať věci sebere, odpovídá, že neví, co má sebrat, nic nevidí, nic 
neshodil. Učitelka mu věci ukazuje, Lukáš odpovídá, že to nesebere, protože to není jeho. Re-
citují pod vedením Josefa. Václav po chvíli vezme houbu a hodí jí po Karlovi, Karel ji sebere 
a hodí ji po Petrovi, učitelka jim jde houbu vzít, Václav jí hodí houbu přes hlavu, houba dopad-
ne k Vilémovi, který ji podá učitelce, ale protáčí oči v sloup. Ostatní žáci sedí v klidu, Hynek 
cvaká celou dobu propiskou o zuby nebo o stůl. Žáci sborově téměř všichni pokračují v recitaci. 
Před koncem hodiny si vezme Václav a Ivan longboard (jezdící prkno) a začnou jezdit po třídě, 
na vyzvání učitelky, aby přestali, nereagují, Václav odpovídá, že mu nikdo nikdy neříkal, že by 
nesměl jezdit po třídě. Vyučování v tu chvíli končí a žáci odcházejí. 
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16.5.6 Analýza a interpretace

Chlapci jsou v klidu, většinou proti nácviku neprotestují. Karel si neomaleně i před učitelkou 
sedá na její místo, neodchází ani po výzvě, prohlíží si soukromé věci ze stolu, což je velmi ne-
přiměřené chování k autoritě, ale učitelka ho tam nechává sedět. Karel hovoří velmi hlasitě, má 
docela vysokou a trochu nepříjemnou barvu hlasu, která ve spojení s nepřiměřenou hlasitostí, 
až halasností nepůsobí dobře. Při rychlém mluvení často na spolužáky prská, což je při sociál-
ním kontaktu spolužákům velmi nepříjemné. Ani Lukáše nepřinutí učitelka sebrat shozené věci. 
Jízda Václava a Ivana po třídě, je vyloženou provokací autority učitelky, která přesto výrazně 
nezasáhne a po skončení hodiny je nechá beztrestně „odjet“ ze třídy. Josef má zřejmě velkou 
autoritu u spolužáků, nikdo proti jeho organizaci recitace neprotestuje, všichni se zapojí. Ne-
přehlédnutelný byl Hynkův neklid projevovaný cvakáním propisky.

16.5.7 4. část – Příprava slavnosti

Poslední generálka tance spolu s hudbou probíhá od 16:30 do 17:00 hodin. Žáci se přesouvají 
do multifunkčního sálu, který se nachází v druhém patře školy. Sál je 20x10 m – střední veli-
kost, stěny jsou do třetiny obložené dřevem, nad tímto obložením jsou vymalovány oranžovo 
žlutou barvou – barvy se mísí a přecházejí do sebe, v levém zadním rohu stojí klavír, u kterého 
sedí korepetitorka a vedle jsou v policích rozmístěny další hudební nástroje. Místnost je pro-
světlená dvěma řadami oken po delší i kratší straně sálu, okna zdobí bílé průhledné záclonky. 
V pravém rohu sálu je do zdi vestavěná velká skříň, vedle ní je tabule. Polovina sálu slouží jako 
jeviště, je dřevěné a je v úrovni 20cm zvednuto nad povrch okolní podlahy, v druhé části sálu 
se nacházejí židle v několika řadách. 

Po příchodu žáků nastává dnes již po několikáté horlivá debata dívek, kdo bude s kým tančit, 
učitelka je začne rozdělovat do dvojic, když přijde na řadu Michael, začínají se dívky scho-
vávat jedna za druhou, nakonec je zvolena Radka, který trpělivě leč neochotně jde do dvojice 
s Michalem. Když přijde na řadu Karel, zbývá už jen pět dívek, postupně všechny odmítnou 
s ním tančit. Karel se směje, ruce má v bok. Učitelka nakonec přesvědčí Věru, aby s ním tančila, 
v tu chvíli začne Karel křičet, že s ní rozhodně tančit nebude, Věra tedy také mění svůj názor. 
Učitelka vede tichý rozhovor s Karlem, který výrazně gestikuluje a nakonec i pláče. Učitelka 
vyzývá Karla, aby řekl jakékoli jméno dívky a ta s ním bude muset tančit, Karel není schopen 
nikoho jmenovat. Nakonec mu přidělí Anitu, která jediná neprotestuje. Mezitím se ostatní snaží 
vzpomenout si na taneční kroky, někteří sedí na zemi a povídají si. Václav nechce chytit Věru 
v kruhovém tanci za ruku, říká „fuj, blé“. Dvojice se stále proměňují, když nechtějí stát vedle 
někoho neoblíbeného, takže se kruh stále vlní a mění.
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16.5.8 Analýza a interpretace

Na žácích je znát únava a vyčerpanost z celého dne. Věra, která je sama odmítanou žákyní, 
má tančit s odmítaným Karlem. Je vidět, že se učitelka ani nesnaží požádat o tanec s Karlem 
hvězdy třídy. Prohlášení, že si Karel může zvolit, kterou dívku chce vyděsilo ty, kteří to v tom 
hluku zaslechli, zároveň evidentně také ponížilo Karla, který nebyl schopen nabídku danou  
před ostatními využít. Je možné, že se bál dalšího odmítnutí. Hledání partnerky pro Karla za-
bralo celou půlhodinu určenou k procvičení tance, ostatní spolužáci bez vedení nic nenacvičili, 
jen u nich vzrostla frustrace. Bylo sice hezké, že se učitelka snažila vyřešit Karlovu situaci, ale 
za přítomnosti všech, to nebylo vhodné, mělo se to řešit asi předem. 

16.5.9 Pozorování v hodině němčiny

Hodina němčiny probíhá v kmenové třídě 7. třídy popsané výše, na hodiny cizích jazyků jsou 
žáci rozděleni na polovinu. Vyučuje nová třídní učitelka. Celkem se vyučování účastní 12 žáků, 
z toho pět chlapců a sedm dívek, jeden žák chybí. Dívky: Dana, Radka, Alena, Alena, Věra, 
Zlata a Petra. Chlapci: Ivan, Hynek, Zdeněk, Pavel a Lukáš. Pozorování je skryté, zúčastněné.

Vyučování začíná v 10:40, v 10:45 nejsou ještě chlapci ve třídě, učitel na ně volá z okna a ozna-
muje jim, že již před pěti minutami začalo vyučování. Chlapci přiběhnou velmi rychle, do mi-
nuty, stoupnou si na svá místa, ostatní již stojí, učitelka žáky pozdraví „dobrý den, milí žáci“ 
a oni sborově odpovídají na pozdrav „dobrý den, paní učitelko“. Poté se učitelka s pozdravem 
obrací na výzkumníka a vyzývá děti, aby také pozdravily, což učiní, načež jim sdělí, že úloha 
výzkumníka ve třídě je sledovat, jak vyučuje a potom mu poskytnout zpětnou vazbu. Většina 
žáků se zasměje.  

Učitelka upozorňuje na domluvený systém trestů, za vyrušování bude žák zapsán na tabuli, 
objeví-li se jeho jméno do konce vyučování na tabuli třikrát, dostane poznámku do žákovské 
knížky. Někdo polohlasně zavolá „je to trapný“.

Vyučování začíná poměrně dlouhou německou básní, kterou žáci recitují společně, pak nava-
zují jazykolamy, Pavel a Ivan se recitace neúčastní. Teprve v tuto chvíli jsou žáci vyzváni, aby 
se posadili, a začíná čtení článku, při kterém se žáci střídají. Pavel, který sedí v poslední lavici 
uprostřed, si něco kreslí na papírek, po vyvolání je zřejmé, že ani nemá text před sebou, hbitě  
se vymlouvá, že chyběl a neví, jak se to čte, učitelku oslovuje zkráceným „pančelko“.

Následuje cvičení, při kterém si žáci z připravených kartiček u učitelky vytáhnout nějaké slovo, 
které mají pantomimicky předvést ostatním, kteří slovo hádají. Ivan jde jako první, přečte si 
vytažené a slovo a říká „ to nejde“, začne se ošívat, zlehka bouchne do tabule, negativně ko-
mentuje výběr cvičení „ je to blbý“, učitelka se snaží Ivana motivovat, ale nakonec ho zapíše 
na tabuli. Ivan se klátivě vrací na své místo. Pavel své vytažené slovo konzultuje s dívkami 
v první lavici, protože neví, co slovo znamená, nakonec ho úspěšně předvede. V první lavici 
u okna sedící Lukáš se neustále otáčí na třídu, neklidně poposedává, po vyvolání komentuje své 
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slovo „to nejde, to nedopadne dobře“. Petra si přichází vylosovat slovo bosa, Ivan a Hynek se 
najednou velmi aktivně zapojují do hádání, překřikují se s návrhy slov, Petra se rozpačitě snaží 
předvést své slovo. Když předvádí vybrané slovo Věra, Ivan a Hynek se dívají jinak a nezapo-
jují se. Věra povzbuzuje spolužáky „jsi blízko“, „no skoro“. Zlata si celou dobu čte a neúčastní 
se.

Učitelka rozdává obrázky, které si mají vlepit do sešitu a napsat k nim popis, ve třídě to začne 
šumět, hledají lepidlo, ozývají se hlasy „kdo má lepidlo?“, Pavel vstane a bloudí po třídě, čeká 
na lepidlo, Ivan hlasitě česko-německy popisuje obrázek, je znovu zapsán na tabuli, Hynek 
občas vykřikne, jak se řekne určité slovo, téměř vždy mu správně odpoví Ivan. Žáci občas bez 
hlášení  vykřikují, co potřebují upřesnit a učitelka jim odpovídá. Šum najednou vystřídá na-
prosté ticho přerušované pouze Hynkem, který cvaká propiskou o přední zuby a Pavlem, který 
šoupe nohama a ťuká prsty o stůl.

Učitelka odchází ze třídy, Ivan hned hlásí „kam šel?“, rychle stává a umaže jedno své jméno 
z tabule ještě, než si stačí sednout, se obrátí „no když už jsme u toho“ a smaže i to druhé. V tu 
chvíli se někteří žáci otáčí na výzkumníka a od někoho zazní „neřekneš to viď?“, výzkumník 
neurčitě krčí rameny a neodpovídá. Pomalu začínají mluvit i ostatní žáci, konverzace ve dvoji-
cích se zvyšuje, v naprosté většině se to týká problémů s popisem obrázku, zaznívají věty jako 
„jak se píše“, „jak se to řekne“.

Učitelka se vrací do třídy a žáci postupně po lavicích čtou zapsané věty, každý jednu nebo dvě, 
učitel opravuje výslovnost i gramatiku. Téměř bezchybně má věty Ivan, Dana, Zlata, Anita 
a Radka.

16.5.10 Analýza a interpretace dat

Petra se necítila u tabule dobře, přešlapovala, snažila si zakrývat horní část těla. Hynka i Ivana 
Petra zjevně zajímala, což dokazovali horlivým zapojováním se a komentováním jejího před-
váděného slova.

Lukáš se neustále otáčí, polohlasně komentuje své chování i ostatních, nevydrží sedět v klidu. 
Když byla u tabule Věra, Ivan i Hynek se nejspíše schválně nezapojovali, projevovali tím ne-
zájem i nepřízeň této dívce. Věra si své předvádění užívala, strávila před tabulí nejvíce času, 
byla ráda, že ji ostatní věnují pozornost, stále je širokým úsměvem i verbálně povzbuzovala 
a chválila. 

Zlata, která je celé vyučování inaktivní, na konci projevuje výborné znalosti.

Pavel nejspíš blouděním po třídě oddaluje chvíli, kdy bude muset psát věty do sešitu. Vykřiko-
vání při popisu obrázku je k tématu, neruší to práci, Ivan může předvést své vědomosti a slovní 
zásobu napovídáním slovíček především Hynkovi. Při psaní do sešitu je zaznamenáno praktic-
ky poprvé na pár minut ticho, Pavel neklidným šoupáním nohou projevuje nechuť a nepřipra-
venost k splnění zadaného úkolu, také jeho časté mimovolní pohyby svědčí o vnitřním neklidu.
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Ivan se chová celé vyučování přirozeně, své chování nekoriguje ani přes hrozby trestu, přesto 
je jeho chování spíše pozitivně laděno, kromě vyrušování a lehkého ignorování Věry. Žáci 
na Ivana vesměs také nereagovali, jeho sólistické ovládnutí hodiny zjevně nikomu nevadilo, 
ani je nepřekvapovalo, dá se usuzovat, že je to chování spíše běžné, na které jsou zvyklí.  Ivan 
tento předmět ovládá, je si jistý a nenuceně se projevuje. Jeho drzý kousek se smazáním svých 
jmen z tabule učitelka nezaznamenala a tak zůstal prominut, což posílilo žákovo sebedůvěru, 
kterou projevoval během vyučování, ale i víru v beztrestnost. Během zapisování svého jména 
neprojevoval žádnou zvláštní obavu z následků.  

Kromě Zlaty, která se vyučování prakticky neúčastnila (četla si), se zdály téměř neviditelné 
ještě Anita a Dana, zdánlivě nepřítomné, ale připravené na odpověď při vyvolání. Dana se 
poměrně častokrát škrábala pod šaty na zádech. Anita seděla trochu nahrbeně celou dobu, její 
pohyby a tempo byly velmi pomalé, také ale všechny povinnosti splnila.

16.5.11 Pozorování v hodině eurytmie 1. skupina

Eurytmie je povinný odborný předmět na waldorfské škole od 1. do 9. třídy, jedná se o umělec-
kou pohybovou  výchovu, ztvárňuje mluvený text a hudbu pomocí pohybových prostorových 
forem.

Na hodiny eurytmie žáci přechází do budovy, v níž se nachází multifunkční sál (viz popis výše), 
na hodinu obvykle čekají před sálem a dovnitř jsou vpuštěni při začátku hodiny. Při tomto če-
kání přiběhl za učitelkou školník a oznamoval, že se na zahradě popral Karel s Petrem. Do sálu 
přichází polovina žáků, složení skupiny se mírně proměňuje.

Učitelka vpouští žáky do sálu po jednom, s každým se zdraví podáním ruky, každého žáka oslo-
ví jménem. Výzkumník si sedá do rohu ke korepetitorce.

Žáci vchází do sálu na živou hudbu, jdou v rytmu v kruhu a tleskají podle pokynů, nejdříve 
na první dobu, pak na druhou, třetí. Ivan je vyzván, aby tleskal na první dobu, ostatní tleskají 
na třetí. Ivana po chvíli vystřídá Petra. 

Žáci si stoupnou do tří řad a říkají společně s učitelkou průpověď (báseň) pro hodinu eurytmie, 
pak nastane úplné ticho a žáci jsou vyzváni, aby báseň zopakovali ještě jednou. Žáci pokračují 
v chůzi na hudbu („Page 15“) střídají chůzi do rytmu dopředu, dozadu, střídají rychlý a pomalý 
krok. Lukáš stále vyrušuje mluvením, je napomenutý. Poté jsou žáci rychle rozděleni na dvě 
skupiny, jedna čeká na lavičce, druhá předvádí zřejmě již naučenou sestavu pohybů a kroků. 
Lukáš opět vyrušuje povídáním, pak chytá Ivana za pas a lechtá ho, za což je napsán na tabuli. 

Žáci dostávají za úkol tleskat v určitém rytmu a chodit po sálu, ve chvíli kdy se najdou dva se 
stejným rytmem, mají zůstat u sebe. Anita chodí nahrbeně a téměř neslyšně tleská, zdá se, že 
jen zlehka dává ruce k sobě. Lukáš chodí za zády učitelky a napodobuje pohyby robota, Zdeněk 
a Hynek do sebe schválně narážejí. 
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Při dalším cvičení žáci opisují na podlaze velkou osmičku, pak přeběhnou celý sál a vrací se 
do kruhu, kde volně kráčí, začínají po jednom, musí dávat pozor na ostatní, ve chvíli kdy se 
„provoz“ zahustí, učitelka hlásí, že přednost mají ti zprava, ať dbají na to, aby se nesrazili. Lu-
káš využije cvičení k narážení do Ivana, je zapsán i s Ivanem na tabuli, Ivan se prudce ohrazuje, 
že za to nemůže. Věra je poněkud těžkopádná, její běh není ladný, hlavu nepřirozeně předsouvá 
dopředu. 

Další cvičení zřejmě žáci již nacvičovali, učitelka pouze zadá název a čeká, okamžitě dochází 
k bouřlivému diskutování, kde má kdo stát. Petra vezme Danu za ramena a postaví tam, kde má 
podle ní stát, Lukáš si stoupá těsně za Ivana, který se snaží toto břímě setřást prudkým měněním 
směru. Do diskuse se zapojuje Ema a vysvětluje dívkám, jak má cvičení vypadat. Věra říká, 
že si to od minule nepamatuje. Učitelka vstoupí do diskuse a rozestaví žáky, cvičení se nedaří, 
Lukáš jde na opačnou stranu, Josef s Hynkem se mu smějí, Petra mu důrazně připomíná, kam 
má jít. 

Hodina je zakončena cvičením jednotlivých písmen abecedy.

16.5.12 Analýza a interpretace

Neuvěřitelně rušivým žákem byl Lukáš, který nedbal napomínání ani zapisování svého jména 
na tabuli. Svůj zájem obracel téměř výhradně na Ivana, kterého neustále popichoval, dotýkal se 
ho, Ivan, ale snášel jeho „přízeň“ blahosklonně, jakoby ho těšila, většinou se fyzickému kon-
taktu nebránil. Lukáš zjevně nemohl ovládnout svou potřebu individuálního pohybu a kontaktu 
s Ivanem. Anita překvapila svou zvláštní jemností a nedotažeností pohybů, její pohyby se po-
dobají loutce, kterou ovládá někdo zvenčí, při každém tlesknutí vždy zároveň pokývla hlavou 
a mrkla, je příčinou nějaké neurologické onemocnění? Petře a Emě velmi záleželo na celkovém 
výsledku, jako jediné dirigovaly ostatní co mají dělat, aby výsledek byl co nejuspokojivější. 
Věra je nejvyšší a fyzicky nejvyspělejší dívka ze třídy, to možná vysvětluje její neohrabanost 
a těžkopádnost v pohybu, nepřehlédnutelná byla rovněž určitá nepřirozená strnulost celého těla. 

16.5.13 Pozorování v hodině eurytmie 2. skupina

Za zvuku menuetu chodí žáci v kruhu a tleskají do rytmu, potom učitelka vejde do středu kruhu, 
v rukou nese kovové hůlky asi metr dlouhé a hází je energicky každému žákovi. Žáci kráčejí 
s hůlkami v kruhu, střídají pomalé a rychlé kroky. Michael kráčí za Josefem a viditelně se snaží 
držet rytmus podle jeho kroků. Žáci jsou rozděleni na polovinu a mezitím co si jedna polovina 
jde sednout, druhá cvičí. Olga s Lenkou si ihned začínají povídat a pochichtávat se, Václav si 
sedá na klín Josefovi, který neprotestuje, až na upozornění učitelky si přesedá a natáhne nohy 
co nejvíce do prostoru. Pak se skupiny vymění. 

Při dalším cvičení chlapci i dívky určeným krokem běhají po sále, dávají si přednost. Poté se 
mají žáci shlukovat do skupin nebo dvojic podle tónu, který zpívají, Petr ruší povídáním s Mi-
chaelem, Vilém i Michael nezpívají. Učitelka se zvýšeným hlasem oboří na Petra, že stále ruší 
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svým povídáním a zapíše ho na tabuli. Pak také tato skupina předvádí již zčásti známé cvičení, 
dochází opět ke zmatkům v provedení, tentokrát neví Michael kam jít, zoufale se snaží podle 
někoho zorientovat. Učitelka začne smysl cvičení vysvětlovat kreslením na tabuli, jakmile se 
otočí, začnou žáci mezi sebou komunikovat. Soňa s Olgou si šeptají a potom se nahlas smě-
jí. Dostávají úkol zpracovat cvičení ve dvou menších skupinkách, ihned začne opět bouřlivé 
domlouvání. Ve skupinkách mají hlavní slovo Karin a Soňa, Karin ve své skupince každému 
názorně předvádí, co má dělat. Soňa je nabádá, že musí být lepší, než ti druzí, tak ať si to zapa-
matují. Václav s Michaelem stojí opodál a povídají si. Učitelka napomíná Michaela a zapíše ho 
na tabuli, hrozí mu poznámkou, po chvíli napomíná i Václava, který na napomenutí ironicky 
odpovídá, že se velice omlouvá. 

Hodina končí sezením v kruhu, kdy žáci mají s ostatními sdílet své zážitky z návštěvy diva-
delního představení, vyvolaná Olga odpovídá, že vůbec neví, co by měla říct, Karin ukazuje 
některá gesta, kterých si v divadle všimla, je pochválena, když ukazuje gesta Karel, Petr to 
komentuje, že je jako robot a pár žáků se zasměje.

16.5.14 Analýza a interpretace dat

Olga se chová celou dobu velmi nenuceně, i přes mluvení nebyla nikdy napomenuta, Michael 
nejenže rušil, ale ani nevěnoval výuce pozornost a potom nevěděl co dělat, škobrtal za ostat-
ními a kazil jim cvičení. Michael se snaží učitelky nevšímat, i když ho napomínala a hrozila 
poznámkou, dál povídal, s Václavem se jako jediní dva nezapojili do skupinové práce a Václa-
vova ironicky posměšná komunikace s učitelkou hraničila s drzostí. 

Informace k pozorování 

Karel sám ruší spolužáky, k pedagogům se chová halasně, vtíravě, je jim to nepříjemné, jeho 
hlasitá mluva, jeho rušivé chování, drzé, hrubější a primitivnější vyjadřování, nevhodná volba 
slov, nezřetelná artikulace, porušování osobního prostoru a neustálé rušivé poznámky, kterými 
si vynucuje si pozornost nejsou sociálně akceptovatelné. Karel je provokatérem, obětí i agre-
sorem zároveň.  Žádný z žáků i učitelů není schopen tolerovat prskání do obličeje při mluvení. 
V hodině eurytmie se Karel prakticky neprojevoval.

16.6 Rozhovor s žákyní

Došlo k pružnému prodloužení výzkumu, k doplnění dat krátkým rozhovorem výzkumníka 
s žákyní Zitou na chodbě školy. Rozhovor byl krátký, ale velmi důležitý, poskytl možnost 
rozšiřujícího pohledu na interpretaci a analýzu dat. Pomocí internetové komunikace prý Karin 
se Soňou naváděla ostatní, hlavně chlapce, aby s Žofií a Zitou nemluvili, prý jsou divné, a kdo 
se s nimi baví, je taky divný. Karin nesnáší Emu, protože Hynek chtěl s Emou chodit a opustil 
kvůli ní Karin. Karin prý napsala z Emina mobilního telefonu zprávu Hynkovi, že je „debil“, 
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Ema prý byla smutná, ale neprotestovala.

16.6.1 Analýza a interpretace dat

Tento rozhovor upozornil na skrytý život ve třídě, který nebude nikdy dotazníkovou formou od-
kryt, často zůstane skryt pro učitele navždy. Rovněž se objevilo téma moderních ICT, je zřejmé, 
jak ošidná a nebezpečná je takováto forma komunikace, díky níž může Karin oslovit většinu 
spolužáků najednou a manipulovat jejich míněním ve svůj prospěch a záměr. O probouzejících 
se vztazích mezi dívkami a chlapci, které jsou utajované, se nejspíš nový učitel opravdu nedo-
zví. Z rozhovoru vyplynula možnost rozšířené diagnostiky o oblast kyberšikany, v dotazníkách 
na tuto variantu šikany nebyli žáci dotazováni. Zvýšená závislost žáků na hodnocení a mínění 
skupiny se projevuje souhlasem s hodnocením třídy, proto nejspíše souhlasí Ema s tím, že na-
píše Karin dehonestující sms Hynkovi, protože být v souladu s partou kamarádek je přednější. 

16.7 Souhrnná analýza a interpretace dat, porovnávání dat

Souhrnná analýza byla zpracována za prvé formou soustředění všech dostupných dat o jed-
notlivých dětech, vznikly karty žáka, které mohou být průběžně doplňovány a upřesňovány, 
za druhé formou celkového pohledu na třídu jako skupinu (viz Shrnutí výzkumu).

Karel

1. – 2. třída: často se pral, byl lehce vznětlivý, napadal ostatní děti, neplnil domácí úkoly, chodil 
špinavý do školy, žáci si stěžovali, že smrdí a nepoužívá kapesník 

Sociometrie z 6. třídy: umístil se jako nejméně vlivný

Závěr šetření odborníka na šikanu v 6. třídě: Karel je jasnou obětí, byl určen i jasný agresor 
Václav.

Podle Guess Who je potenciálním agresorem i obětí, verbálně ostatní napadá, sám je terčem 
vtipů, většinou nemá podle spolužáků z ostatních strach, je nejméně oblíbený, chlapcům (spolu 
s Pavlem) i dívkám je nejméně sympatický, přesto se podle spolužáků neumí moc bránit.  

Sociometrie: Chlapci je hodnocen jako nejméně vlivný, dosahuje nejzápornější možné hodnoty, 
nejméně vlivný je i při hodnocení všemi, avšak dívky mu pozici mírně vylepšují. V ovlivni-
telnosti (součet hodnocení vlivu, které provedl) se umístil téměř ve středu, nikoho z chlapců 
neoznačil jako nejsympatičtějšího nebo kamaráda. Od všech chlapců, kromě Zdeňka, obdržel 
maximálně negativní hodnocení ve vlivu, je absolutně nevlivný, sám jako jediný ze třídy ma-
ximálně negativní hodnocení nepoužil na žádného spolužáka. Nedokáže určit, kdo je z chlapců 
nejvlivnější. Má velmi nízkou oblibu i vliv, což je znakem sociální maladaptace, v tomto přípa-
dě to znamená jak nedostatečnou sociální adaptaci, tak odmítání třídou. Jako jediný se nachází 
v čtvercovém sociogramu vně celé třídy.

Z pozorování výchovné poradkyně na škole v přírodě po proběhnutém dotazníkovém šetření: 
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je izolovaný, posmívají se mu

Pozorování ve vyučování: Při nácviku tanců, i když vyrušuje většina žáků, zasáhne taneční 
mistr hrubě jen jednou a zrovna na Karla, dokonce ho vyřadí z nácviku a pak mu přidělí jako 
partnerku učitelku, degraduje ho v očích ostatních a izoluje. Dívky s ním nechtějí tančit, po-
stupně ho odmítají všechny, on sám rázně a s křikem odmítne Věru, kterou mu přiděluje uči-
telka, nakonec před všemi vztekle pláče. Výzva učitelky, že kterou dívku řekne, ta s ním bude 
muset tančit, je před ostatními ponižující, nemá sílu to říct, nakonec je mu přidělena Anita, která 
jediná neprotestuje. Při nácviku recitace si drze sedá na místo učitelky, odmítá ho opustit, pro-
hlíží její věci na stole, hovoří velmi hlasitě až halasně, má nepříjemnou barvu hlasu, při mluvení 
často prská až na spolužáky i učitele. Chová se drze k učitelům, volí nevhodná slova, narušuje 
osobní prostor, má neustálé hlasité poznámky, vynucuje si pozornost. 

Je ohrožen absolutní izolací, je odmítaným žákem, neumí si vytvořit dobré vztahy s vrstevníky, 
spolužáky dráždí, má nedostatečně rozvinuté sociální kompetence, svého postavení si přesto 
není zcela vědom, ve třídě se chová nenuceně, nebojí se projevit. Podle výpovědi rodičů chodí 
do školy rád, nemá žádné absence, nikdy není nemocný.  

Karin

1. – 2. třída: velmi tichá, zakřiknutá, samotářská, ale milá dívka, před třídou nechtěla mluvit, 
styděla se, stále si olizovala rty, žmoulala tričko, na vypracování úloh potřebovala delší čas, 
osvojení čtení s problémy

Sociometrie z 6. třídy: byla druhá nejvlivnější po Lukášovi a společně s Alenou, Dorou a Žofií 
nejsympatičtější

Podle Guess Who je nejvlivnější, vůdce i hvězda třídy, není však nominována v pozitivním 
jádru, je vcelku vtipná, ale o nic se nedělí, nezajímá jí dávání třídy dohromady, je druhá nejvíce 
kamarádská a  uznávaná.

Sociometrie: Dívky ji hodnotí jako druhou nejvlivnější, ona sama žádnou dívku nevidí jako 
vlivnější, než je ona sama. Anitu a Věru považuje za maximálně nevlivné. Při hodnocení vše-
mi je druhá nejsympatičtější (po Radce), podle indexu náklonnosti, vyjadřující uspokojení ze 
vztahů ke spolužákům, je překvapivě na předposledním místě, hodnotí ostatní moc přísně nebo 
necítí uspokojení ze vztahu k druhým. Vliv ostatních hodnotí také jako méně silný (v ovliv-
nitelnosti je na 22. místě). Pro sedm spolužaček je nejlepší kamarádkou, ona však za nejlepší 
kamarádku považuje pouze Alenu. Je na druhém místě v maximálních, kladných hodnocení 
vlivu od dívek (za Olgou), sama toto nejvyšší hodnocení nepoužila ani jednou, je si vědoma 
své pozice, podle jejího názoru ji ani Olga neohrožuje (opak je však nejspíše pravdou).  Má 
velmi vysokou oblibu i vysoký vliv, je třídní hvězdou a jádrem třídy, má podíl na regulaci dění 
ve třídě i schopnost sociální blízkosti v interakcích, je populární, akceptovaná, ovlivňuje normy 
i klima třídy. Vysoká obliba a nízká náklonnost znamená, že je vřelá, ale percepce druhých je 
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kritická.

Pozorování ve vyučování: Při nácviku tanců nechce tancovat s přiděleným chlapcem, žádá 
tanečního mistra o individuální vysvětlení kroků, protože přes hluk neslyší, tančila ladně, je 
pohybově nadaná, záleželo jí na výsledku. Při nácviku divadla chce hrát hlavní roli, k sobě si 
vybírá jako dvě vedlejší postavy Žofii a Zlatu, vybrala si tyto dvě opomíjené a nevýrazné dív-
ky možná záměrně, aby její výkon vynikl. Celou dobu šéfuje ostatním, rozhoduje, kdo bude 
co dělat, sama však neposlouchá rady a zavrhuje nápady spolužaček, nakonec nácvik divadla 
bojkotuje, sedne si a je uražená. V hodině eurytmie ji opět velmi záleží na výsledku, předvádí 
ostatním, co mají dělat, snaží se, aby jejich skupina byla nejlepší. Se Soňou, podle výpovědi 
Zity, využívají Twitter a WhatsApp (hromadný chat)k očerňování Žofie a Zity, jsou prý divné, 
a kdo se s nimi baví, tak je také divný. Nesnáší aktuálně Emu, protože Hynek, se kterým cho-
dila, ji opustil a začal chodit s Emou, z Emina telefonu napsala Hynkovi urážlivou sms , i když 
toto bylo jediné zjištění pohybující se na hranici kyberšikany, není jasné, zda bude pokračovat, 
oblast nebyla diagnostikována, může skrývat mnohá překvapení. 

Radka

1. – 2. třída: milá, malinká, roztomilá, velmi dětská, jako panenka, každý ji měl rád, každý s ní 
chtěl kamarádit

Podle Guess Who je nejpřátelštější ze všech, ale do sporů se nemíchá, tvoří pozitivní jádro třídy.

Sociometrie: Je nejsympatičtější pro dívky i chlapce, v náklonnosti (součet hodnocení sympatií, 
které provedla)je na druhém místě, je důvěřivá a dobrosrdečná, i v ovlivnitelnosti (součet hod-
nocení vlivu, které provedla) je na druhém místě. Za nejlepší kamarádky považuje osm dívek, 
má nejvíce maximálních oboustranných pozitivních hodnocení a také hodnotila nejvíce dívek 
maximálně pozitivně. Chlapce hodnotila přísněji, za nejméně sympatického považuje Karla 
a Josefa. Má jedinou oboustrannou hodnotu nejvyššího vlivu, a to od Emy. Celkově má mírnou 
převahu obliby nad vlivem, což značí, že umí spokojovat potřeby druhých, je empatická, altrui-
stická, má dobrý vliv na soudržnost třídy. Má i vysokou oblibu a náklonnost, což je typické pro 
sympatické, veselé, pozorné žáky s rozvinutým prosociálním chováním. 

Pozorování ve vyučování: Při nácviku tance se projevilo, že není pohybově nadaná, taneční 
kroky jí vůbec nešly. Učitelka ji nakonec zvolila, aby tančila s Michaelem, s kterým nikdo tančit 
nechtěl.

Hynek

1. – 2. třída: motorický neklid, neudrží rovnováhu na jedné noze, stále si s něčím hrál, kroutil 
vlasy, cucal je, ťukal prstem o hranu lavice, neumí stát v klidu

Podle Guess Who je nejvtipnější ze třídy, přátelský, rozdělí se, ale nezajímá ho dávání třídy 
dohromady.
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Sociometrie z 6. třídy: Umístil se na páté až šesté pozici v sympatiích u všech, při hodnocení 
chlapci je nejvlivnější spolu s Lukášem a nejsympatičtější spolu s Václavem a Zdeňkem.

Sociometrie: Označen chlapci za nejvlivnějšího, o vůdcovskou pozici se dělí s Josefem, sám 
však považuje Josefa za vlivnějšího, podle chlapců je i nejsympatičtější. Navzájem se v pozitiv-
ních sympatiích hodnotili s Michaelem a Zdeňkem, jsou kamarádi. Obdržel nejvíce maximál-
ních hodnocení sympatií od chlapců, je jedním ze čtyř chlapců, kteří měli nejméně negativních 
hodnocení ve vlivu. Má vysokou oblibu i vysoký vliv, je třídní hvězdou, jádrem třídy, má podíl 
na regulaci dění ve třídě a schopnost sociální blízkosti v interakcích.

Pozorování výchovné poradkyně na škole v přírodě po proběhnutém dotazníkovém šetření: 
Hynka považuje za nejvlivnějšího spolu s Ivanem.

Pozorování ve vyučování: Při nácviku recitace si cvaká celou dobu propiskou o zuby nebo 
o stůl, při hodině eurytmie naráží pro zábavu schválně do sebe se Zdeňkem. 

Vilém 

1. – 2. třída: opožděný vývoj, kresba mladšího dítěte, špatná motorika, nadváha, chlapci se mu 
posmívali, že je „tlusťoch, buřt“, pasivní

Podle Guess Who nebyl ani jednou v žádné kategorii zastoupen, jakoby byl neviditelný.

Sociometrie z 6. třídy: bez vlivu

Sociometrie: Chlapci hodnocen jako druhý nejméně vlivný a spolu s Petrem na předposledním 
místě v sympatii, u dívek je druhý nejméně sympatický spolu s Michaelem. Nikoho z chlapců 
neoznačil jako nejsympatičtějšího nebo kamaráda. Chlapci je hodnocen třikrát maximálním 
negativním hodnocením ve vlivu, sám nedokáže určit, kdo je z chlapců nejvlivnější. Má velmi 
nízkou oblibu i vliv, je třídou odmítán nebo spíše izolován, neviditelný, nezajímá je. Důležité je 
zjistit, jak tuto situaci vnímá on, jestli touží po začlenění. 

Pozorování ve vyučování: Houbu, kterou hází Václav po třídě při recitaci, podá učitelce (ostatní 
ji nechtěli vydat).

Lenka

1. – 2. třída: vada řeči – rotacismus (r) a rotacismus bohemicus (ř), tichá, extrémně stydlivá, 
u tabule před všemi mluví téměř neslyšně

Sociometrie: Nejlepší kamarádka je Věra a Anita, Lenka si všímá dívek na okraji. Pragmaticky 
považuje Anitu za jednu z nejméně vlivných dívek.

Pozorování ve vyučování: Žádá tanečního mistra o individuální vysvětlení kroků, protože přes 
hluk neslyší, tanec jí zajímá. Při nácviku divadla byla velmi negativní, bojkotovala nácvik, ne-
chce nic převádět rodičům.
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Olga 

1. – 2. třída: velmi drzá a zlobivá, stále poposedávala, ubližovala kamarádkám, okrádala je, 
uměla nasměrovat dvě dívky proti sobě, velmi výřečná, mimo dosah dospělých používala velmi 
vulgární slovník, intrikovala, věděla, jak se tvářit před dospělými, co říct, aby nebyla potrestá-
na, proběhlo několik schůzek s rodiči ohledně jejího chování 

Podle Guess Who je nejvlivnější a první nejuznávanější dívka, ale ne oblíbená, i když dává 
třídu dohromady a zastává se slabších, zároveň je nejzodpovědnější, nejspokojenější a nejroze-
smátější ze třídy.

Sociometrie z 6. třídy: měla velký vliv

Sociometrie: Dívky ji hodnotí jako nejvlivnější, celkově při hodnocení všemi je také na prv-
ním místě, patří k pozitivnímu jádru třídy, je na třetím místě v náklonnosti, což má svědčit 
o dobrosrdečnosti, je na prvním místě v tabulce ovlivnitelnosti (součet hodnocení vlivu, které 
provedla), tím se liší od hvězdy Karin. Maximálně pozitivní hodnocení použila šestkrát, ona 
byla ohodnocena pětkrát, jedinou oboustrannou volbu obdržela od Dory, obdržela nejvíce (pět) 
maximálních pozitivních hodnocení ve vlivu od dívek (více než Karin), sama nejvyšší hodno-
cení nepoužila ani jednou, to by mohlo znamenat, že za nejvlivnější považuje sama sebe.  Má 
vysokou oblibu i vysoký vliv, je třídní hvězdou, jádrem třídy. Má i vysokou oblibu a náklon-
nost, je tedy sympatická, veselá a pozorná, s rozvinutým prosociálním chováním. 

Pozorování výchovné poradkyně na škole v přírodě po proběhnutém dotazníkovém šetření: 
Olgu považuje spolu s Emou za nejvlivnější.

Pozorování ve vyučování: Při nácviku tanců nechce tancovat s přiděleným chlapcem, žádá 
tanečního mistra o individuální vysvětlení kroků, protože přes hluk neslyší. Tančila ladně, je 
středně pohybově nadaná, záleželo jí na výsledku. Při nácviku eurytmie se chová rozpustile, 
šeptá si se Soňou, pak se hlasitě směje, ale není nikdy napomenutá učitelkou. Z pozorování se 
nelze ubránit dojmu, že její prosociální chování je manipulací s ostatními, ví co říci, ví, že se má 
usmívat, žáci mnohdy nepostřehnou, že vlastně říká ošklivé věci v milém obalu. Neopomene 
všimnout si občas i Karla, Anity nebo Věry, neoblíbených žáků. 

Petr

1. – 2. třída: kamarádí se ako jeden z mála s Karlem, je vznětlivý, bystrý

Podle Guess Who je potenciální oběť a zastává se slabších. 

Sociometrie: Dívky ho považují za vůdce, ale chlapci je nominován až na šestém místě, dívka-
mi je považován za nejsympatičtějšího, zatímco u chlapců je v sympatii na osmém a devátém 
(předposledním) místě. V náklonnosti je na prvním místě, ostatní má rád, je dobrosrdečný, 
upřednostňuje spíše individuální kontakt s ostatními, přitom je chlapci spíše vyčleněn, pozor 
nadprůměrný index náklonnosti může signalizovat nepravdivost hodnocení nebo zkreslenou 
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sociální percepci.  Má nejmenší počet vztahů sympatií od chlapců, sám považuje za největší 
kamarády Hynka, Zdeňka, Lukáše, Ivana a Josefa, zajímavé je, že tam patří i chlapci z jádra 
třídy (Hynek, Václav), kteří ho za kamaráda nepovažují. Má převahu vlivu nad oblibou, je 
morálně principiálním spolužák, efektivní vůdce, tuto roli mu ovšem přisuzují pouze dívky. 
Nízká obliba a vysoká náklonnost svědčí o introverzi, druhé hodnotí dobře, ale může mít slabší 
sociální citlivost.

Pozorování ve vyučování: Při hodině eurytmie ruší povídáním Michaelem. 

Ema 

1. – 2. třída: tichá, kamarádská, pomáhající ostatním

Podle Guess Who je druhá nejspokojenější a nejrozesmátější, její kamarádka Zita ji vyplnila 
u všech pozitivních otázek. 

Sociometrie z 6. třídy: Umístila se na páté až šesté pozici v sympatiích.

Sociometrie: Podle dívek je nejméně sympatická, chlapci ji mají v sympatiích na osmém místě, 
index náklonnosti má na 9. místě, má citlivý vztah k lidem a potřebu kontaktu.  Má oboustran-
nou maximální pozitivní vazbu s Radkou a Zitou. Zitu díky tomuto kamarádství Ema spojuje 
s ostatními, Zita se nachází daleko od středu. Ema kamarádí s nejsympatičtější i s velmi opo-
míjenou dívkou ve třídě. Obdržela tři maximálně negativní hodnocení sympatií od Věry, Zlaty 
a od vůdkyně Karin, jedinou oboustrannou hodnotu nejvyššího vlivu má s Radkou. Chlapci 
i dívky ji hodnotí jako docela vlivnou, na 6. – 7. pozici, celkově je jedenáctá. Převaha vlivu 
nad oblibou může značit efektivního vůdce, velký rozdíl signalizuje egoismus. Nízká obliba 
a vysoká náklonnost značí, že je introvertem, druhé hodnotí dobře a má slabší sociální citlivost.

Pozorování výchovné poradkyně na škole v přírodě po proběhnutém dotazníkovém šetření: 
Emu považuje spolu s Olgou za nejvlivnější, ostatní jim naslouchají. Petra přebrala Emě nejlep-
ší kamarádku Žofii, ale vzápětí i ji opustila, Ema se začala kamarádit se Zitou, se kterou nikdo 
nekamarádil, ta ji je moc vděčná. Žofie zůstala trochu v izolaci.

Pozorování ve vyučování: Při hodině eurytmie jí spolu s Petrou velmi záleží na výsledku, šé-
fuje ostatní, aby byl výsledek co nejlepší. Z rozhovoru se Zitou vyšlo najevo, že Ema přebrala 
hvězdě Karin chlapce hvězdu Hynka, to bude nejspíš příčinou velmi špatného hodnocení sym-
patií Karin a jejích kamarádek. To by vysvětlilo velký propad Emy v hodnocení sympatií, které 
ovlivnila aktuální situace a žárlivost vůdkyně třídy a jejích věrných kamarádek, odsoudila ji 
rovněž Věra a Zlata, dvě opomíjené dívky.

Petra

1. – 2. třída: vychytralá, ubližuje kamarádkám, našeptává, kuje pikle, myslí jen na sebe

Podle Guess Who patří mezi pozitivní jádro třídy, jinak byla nominována velmi málo nebo 
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téměř vůbec.

Pozorování ve vyučování: Při nácviku tance ruší předváděním vlastních figur, při němčině je 
velmi nejistá, zjevně však zaujala spolužáky Hynka a Ivana svým těsným oblečením. Při hodině 
eurytmie jí spolu s Emou velmi záleží na výsledku, diriguje ostatní, aby byl výsledek co nej-
lepší, sama se snaží, její pohyby jsou krásné a ladné, je velmi zaujata sama sebou a pohybem, 
který jí přináší evidentně uspokojení. 

Michael 

1. – 2. třída: velmi neklidný, vyrušuje, nesoustředěný, velmi drobný, používá ICT – hraje počí-
tačové hry, vyspělá řeč, ale neschopnost komunikovat s vrstevníky, rád iniciuje souboje s klac-
kem

Podle Guess Who je potenciálním agresorem i obětí, napadá a uráží ostatní a je sám napadán, 
ale nestává se terčem vtipů. 

Sociometrie: Pro dívky je druhý nejméně sympatický spolu s Vilémem, je na poslední pozici 
podle indexu náklonnosti, neuspokojují ho vztahy ke spolužákům, jeho potřeba kontaktu není 
naplněna, negativní extrémismus v hodnocení náklonnosti je signálem v opožďování v soci-
álním vývoji. V tabulce ovlivnitelnosti je na posledním místě (součet hodnocení vlivu, které 
provedl), podprůměrně je hodnocen v pozitivních sympatiích i ve vlivu. Navzájem se v pozitiv-
ních sympatiích hodnotil s Hynkem, kamarádí s ním, má štěstí, tím se totiž dostává do trojice 
nejsympatičtějších chlapců (Hynek, Zdeněk a Josef). Byl jediný, kdo z chlapců použil maxi-
mální negativní hodnocení sympatií na Petra, Pavla, Karla a Viléma, což jsou chlapci, kteří 
jsou na posledních pozicích v sympatiích u všech chlapců. Nedokáže určit, kdo je z chlapců 
nejvlivnější. Má celkově malý, podprůměrný vliv i malou oblíbenost, může být sociálně mala-
daptovaný. 

Pozorování výchovné poradkyně na škole v přírodě po proběhnutém dotazníkovém šetření: 
Většinou se nezapojuje do společné práce.

Pozorování ve vyučování: Při nácviku tanců s ním nechtějí dívky tančit, i když mu kroky jdou 
dobře, protože je velmi malý, dokonce se schovávají, aby nebyly vybrány jako jeho partnerka. 
Při hodině eurytmie ruší povídáním s Petrem a nezpívá, je dezorientovaný, neví, kam má jít, 
společné práce se neúčastní, je napomínán pro rušení, ale napomínání ignoruje, ani nepřestane 
povídat.

Václav 

1. – 2. třída: velmi neklidný, možná nezralý (nejmladší dítě spolu s Olgou), vstává při hodině, 
nevydrží stát ani chvilku na místě bez vrtění a poskakování

Podle Guess Who je potenciálním agresorem.
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Sociometrie z 6. třídy: Umístil se na páté až šesté pozici v sympatiích, při hodnocení pouze 
chlapci je nejsympatičtější spolu s Hynkem a Zdeňkem.

Závěr šetření odborníka na šikanu v 6.třídě: Je jasným agresorem, napadá Karla.

Sociometrie: Podle chlapců je druhý nejsympatičtější, je jedním ze čtyř chlapců, kteří měli 
nejméně negativních hodnocení ve vlivu, u dívek je v sympatii na čtvrtém místě a celkově 
na deváté pozici. Obdržel maximální hodnocení ve vlivu od tří chlapců, je shodně podle dívek 
i chlapců třetím nejvlivnějším z chlapců, celkově je devátý.  Má vysokou oblibu i vysoký vliv, 
je třídní hvězdou, jádrem třídy.

Pozorování ve vyučování: Při nácviku tance nereaguje na prosby tanečního mistra, je drzý, při 
kruhovém tanci nechce chytit Věru za ruku, říká „fuj, blé“. Při nácviku recitace hází houbu 
po Karlovi, odmítá jí dát učitelce, drze jí dokonce hodí houbu přes hlavu, před koncem hodiny 
začne ve třídě jezdit na prkně, nereaguje na výzvu učitelky, prý nikdo neříkal, že by se to ne-
mělo. Při hodině eurytmie si sedá na klín Josefovi, kterému to zřejmě nevadí, na napomenutí 
učitelky reaguje ironickou omluvou.

Zita 

1. – 2. třída: tichá, extrémně štíhlá, křehká, nenápadná

Podle Guess Who je potenciálním agresorem i potenciální obětí, stává se terčem vtipů, ale ob-
čas i ona uráží ostatní. Anitu a Věru považuje za maximálně nevlivné.

Sociometrie z 6. třídy: Má velmi špatnou pozici v oblíbenosti.

Sociometrie: V tabulce ovlivnitelnosti je na posledním místě, v sympatiích i ve vlivu je hod-
nocena podprůměrně, má nejméně pozitivních hodnocení v sympatiích, je nejspíše outsiderem. 
Agrese k ostatním může být spíše jen obranou.

Ivan  

1. – 2. třída: energický, aktivní, fyzicky zdatný, atletický, bystrý, radostný

Podle Guess Who je potenciálním agresorem.

Sociometrie z 6. třídy: neoblíbený, hlavně u dívek

Sociometrie: V hodnocení sympatií u dívek i chlapců je ve zlatém středu, podle dívek je čtvrtý 
nejvlivnější, podle chlapců pátý (opět ve středu), je průměrně sympatický. Jeden ze čtyř chlap-
ců, kteří měli nejméně negativních hodnocení ve vlivu. 

Pozorování výchovné poradkyně na škole v přírodě po proběhnutém dotazníkovém šetření: 
Ivana považuje za nejvlivnějšího spolu s Hynkem, většinou se nezapojuje do společné práce.

Pozorování ve vyučování: Před koncem hodiny začne ve třídě jezdit společně s Václavem 
na prkně, při hodině němčiny projevuje negativní náladu, bouchne do tabule, přitom je většinou 
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velmi pasivní, při psaní do sešitu ožívá, napovídá, hlavně Hynkovi, je vidět, že slovíčka ovládá,  
neobává se následků ani hrozby trestu, napomínání ignoruje. Učitelka si nevšimla, že smazal 
jména žáků z tabule (kteří vyrušovali), což posílilo jeho beztrestnost.

Věra  

1. – 2. třída: přišla v páté třídě z domácího vzdělávání, poté co ji zemřela maminka

Podle Guess Who je nejpravdomluvnější, přitom je neoblíbená a nevlivná, je potenciální obětí, 
stává se terčem vtipů, je nejméně oblíbená, ale přesto pro tři žáky vypadá spokojená. 

Sociometrie z 6. třídy: Umístila se jako nejméně vlivná.

Sociometrie: Dívky ji hodnotí jako nejméně vlivnou, je okrajový člen, sama nikoho nehodnotila 
extrémně negativně ani pozitivně. Je nejvíce nesympatická i chlapcům.  Má index náklonnos-
ti blízko středu, má potřebu kontaktu, citlivý vztah k lidem. Její nejlepší kamarádka je Zlata 
a Anita a Lenka, i když má sama velmi špatnou pozici ve třídě, tato podskupina dívek evident-
ně drží při sobě a je funkční. Lenka je při hodnocení vlivu všemi blízko středu, může jí proto 
poskytnout ochranu. Věra je outsiderem, všechny dívky, včetně Lenky, ji považují za nejméně 
vlivnou. Má velmi nízkou oblibu i vliv, nízká obliba a vysoká náklonnost ukazuje na introverzi, 
druhé hodnotí dobře, má slabší sociální citlivost. Od ostatních se fyziognomicky odlišuje vel-
kou výškou, je vyšší, než chlapci, fyzickou vyspělostí a stydlivostí.  

Pozorování výchovné poradkyně na škole v přírodě po proběhnutém dotazníkovém šetření: Ze 
společných her není vyřazována, nevíce se kamarádí s Lenkou.

Pozorování ve vyučování: Učitelka ji přesvědčila, aby s Karlem tančila, ten ji však odmítl. 
Při němčině jí projevují Hynek a Ivan nezájem, dělají, že tam není, ona sama se zjevně ráda 
předvádí před ostatními, snaží se pantomimicky předvést slovo, usmívá se, je ráda středem 
pozornosti, vypadá spokojeně. Při hodině eurytmie působí těžkopádně, nemá ladné pohyby, ale 
vše dělá s nadšením. Věra je optimistická, až příliš otevřená, přes odmítavý postoj spolužáků 
nemá ze svého pohledu ve třídě problém, je veselá, jakoby neviděla odmítání a lehké posmívání 
spolužáků, trpí sociální slepotou vůči svému působení a reakcím druhých. Sama si své situace 
opravdu není vědoma, proto je radikální intervence na zvážení. 

Zlata  

1. – 2. třída: nevýrazná, tichá až zakřiknutá, má o rok starší sestru s Downovým syndromem

Podle Guess Who patří k pozitivnímu jádru třídy.

Sociometrie z 6. třídy: Umístila se na páté až šesté pozici v sympatiích.

Sociometrie: Ve vlivu se umístila shodně podle hodnocení dívkami i chlapci na třetí pozici 
od konce, v sympatiích je hodnocena podprůměrně, na jedenáctém místě (z 15 dívek), v ná-
klonnosti je na průměru, v ovlivnitelnosti na pátém místě (součet hodnocení vlivu, které pro-
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vedla). Nejlepší kamarádka je Věra, s kterou se hodnotily navzájem maximálním pozitivním 
hodnocením a Radka.

Pozorování ve vyučování: Stále si čte, i při vyučování, nespolupracuje s ostatními, jakoby tam 
nebyla, nezajímá se o ostatní, při hodině němčiny je neaktivní, čte si pod lavicí, ničeho se neú-
častní, ale je-li vyvolána, zná odpověď.

Lukáš

1. – 2. třída: velmi neklidný, drobný, hubený, neustále aktivní, poskakující, ruší, neobratný, 
stále říká, že je unavený 

Podle Guess Who má největší strach ze spolužáků, tři ho dokonce vnímají jako ohroženého, ale 
většině připadá jako celkově spokojený.

Sociometrie z 6. třídy: Byl tehdy nejvlivnějším chlapcem při hodnocení všemi, při hodnocení 
chlapci nejvlivnější spolu s Hynkem.

Sociometrie: Pro dívky je vcelku sympatický (5.), u chlapců je na 4. pozici, tedy sympatický, 
podle dívek i chlapců je spíše průměrně vlivný, v náklonnosti je podprůměrný, možná nemá 
naplněnou potřebu intenzivního kontaktu s druhými, je na sebe nejspíš příliš náročný .

Pozorování ve vyučování: Při nácviku recitace shodí někomu věci z lavice, odmítá je sebrat, 
protože přece nejsou jeho. Při hodině němčiny neposedí chvíli v klidu, vše stále komentuje, vy-
tváří negativní atmosféru komentováním průběhu vyučování. V hodině eurytmie stále vyrušuje, 
povídá, lechtá Ivana, naráží do něho, stoupá si těsně za něho, místo ladných pohybů napodobuje 
pohyby robota za zády učitelky, na konci hodiny všem kazí výsledek, protože neví na jakou 
stranu jít, Josef s Hynkem se mu smějí, že jde na opačnou stranu.

Alena 

1. – 2. třída: šikovná, tichá, milá, kamarádská, stydí se před dospělými

Podle Guess Who je druhá nejzodpovědnější a hvězdou třídy.

Sociometrie z 6. třídy: Byla spolu s Karin, Žofií a Dorou hodnocena jako nejsympatičtější při 
hodnocení všemi, dívky ji hodnotili jako jednu ze tří nejsympatičtějších. 

Sociometrie: Je druhá nejsympatičtější podle dívek, třetí podle chlapců, ve vlivu je na páté pozi-
ci u dívek a na třetí u chlapců, ti ji považují za velmi vlivnou, v ovlivnitelnosti je kolem průmě-
ru, subjektivně je tedy průměrně adaptovaná ve skupině, v náklonnosti na osmé pozici, je spíše 
důvěřivá a potřebuje kontakt s ostatními. Považuje sedm dívek za nejlepší kamarádky ve třídě, 
hodnotila je maximálně pozitivním hodnocením, s vůdkyní Karin, má jediné oboustranné hod-
nocení.  Za nejméně vlivnou považuje Žofii a Petru. Má vysokou oblibu i vysoký vliv, je třídní 
hvězdou, jádrem třídy.
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Pozorování ve vyučování: Snaží se neprojevovat v hodinách, je vstřícná, milá k učitelům, ne-
vyrušuje, sedí tiše v lavici.

Soňa 

1. – 2. třída: inteligentní, aktivní, stále ruší povídáním, hbitá, ráda pomlouvá a upozorňuje 
na nedostatky ostatních ve zjevu, projevu

Podle Guess Who je nejvtipnější dívka ze třídy, o nic ostatního se ale nezajímá.

Sociometrie: U chlapců je na čtvrtém a u dívek na páté pozici v sympatiích, ve vlivu je u dívek 
na čtvrté pozici, u chlapců na sedmé. Má nízkou náklonnost, její potřeba intenzivního kontak-
tu s druhými evidentně není naplněna a velmi nízkou ovlivnitelnost, jako vlivná hodnotí vliv 
ostatních méně. Vysoká obliba a nízká náklonnost upozorňuje na tendenci sice pomáhat, ale 
percepce druhých je velmi kritická.

Pozorování ve vyučování: V hodině eurytmie ji velmi záleží na výsledku, předvádí ostatním, co 
mají dělat, často si špitá s nějakou spolužačkou a směje se. S Karin využívají Twitter a Whats 
App k očerňování Žofie a Zity, které jsou podle nich divné a kdo se s nimi baví, tak je také 
divný .

Dana

1. – 2. třída: pružná, aktivní, snaživá, bystrá, neupravená, neumí smrkat, spolužáky je vzhledem 
k tomu zavrhována

Podle Guess Who nebyla skoro nikde nominována.

Sociometrie: Je druhá nejméně sympatická podle dívek, nesympatická je i podle chlapců, je 
také nevlivná. Se skupinou ji drží maximální pozitivní vazba od Radky.  Hodnotila jako maxi-
málně vlivnou Karin, Olgu a zároveň Doru a Soňu, nejspíš s nimi kamarádí?

Pozorování ve vyučování: Při nácviku tanců nechce tancovat s přiděleným chlapcem, žádá 
tanečního mistra o individuální vysvětlení kroků, protože přes hluk neslyší. V němčině je také 
tichá, ale pozorná, odpovědi i učivo zná, nápadně často se škrábala na zádech pod šaty. Působí 
lehce zasněně, jakoby ostatní nevnímala a soustředila se jen na sebe, jinak je nenápadná, vůbec 
se neusmívá, spíše se stále mračí.

Josef

1. – 2. třída: trochu nejistý, jedináček, opatrný, kamarádský, působí rozvážně

Podle Guess Who nebyl nominován téměř nikde.

Sociometrie: Je druhý nejvlivnější, o vůdcovskou pozici se dělí s Hynkem. Navzájem se hod-
notil v pozitivních sympatiích se Zdeňkem, jsou kamarádi. Nevyskytuje se na předních mís-
tech v sympatiích, je spíše blíže středu, s polovinou chlapců má však kladné vztahy. Obdr-
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žel maximální hodnocení ve vlivu od tří chlapců. Má převahu vlivu nad oblibou, rozdíl se dá 
ještě hodnotit jako spíše mírný, to určuje jeho roli efektivního vůdce, morálně principiálního 
žáka. Vysoká náklonnost svědčí o důvěřivosti, dobrosrdečnosti a spíše individuálnímu kontaktu 
s ostatními.  

Pozorování výchovné poradkyně na škole v přírodě po proběhnutém dotazníkovém šetření: 
Většinou se nezapojuje do společné práce.

Pozorování ve vyučování: Při nácviku tanců filmuje mobilem, ruší, nesmí používat mobil 
ve škole. Dívky se ho nechtějí držet, protože má ekzém na rukách, evidentně ho to trápí, scho-
vává ruce do dlouhých rukávů. Při nácviku recitace je šéfem, všichni ho poslouchají, má zjevně 
velkou autoritu u ostatních chlapců. Působí jako introvert, plaše, neruší při vyučování.

Anita

1. – 2. třída: tichá, pomalá, velmi neobratná, někdy zvláštní trhavé pohyby hlavou, zvláštní dr-
žení paží při běhu, někdy běhá dokolečka o přestávce, snad to přináší pocit uspokojení

Podle Guess Who  je druhá nejpravdomluvnější.

Sociometrie: Dívky ji hodnotí jako druhou nejméně vlivnou, hned po Věře, je okrajový člen. 
Sama nikoho nehodnotila extrémně negativně ani pozitivně, pro chlapce je druhá nejméně sym-
patická. Jejími nejlepšími kamarádkami jsou Věra a Lenka. Lenka ji však považuje za jednu 
z nejméně vlivných dívek. Má nízkou oblibu a vysokou náklonnost, což svědčí o introverzi, 
druhé hodnotí dobře, má slabší sociální citlivost.

Pozorování ve vyučování: Jako jediná neodporovala a tančila s neoblíbeným Karlem, i on ji 
přijal pozitivně, i když je neohrabaná amoc  to nejde. V hodině němčiny je téměř neviditelná, 
i když dávala celou dobu pozor. Seděla nahrbeně při vyučování, nahrbeně chodí i při hodině 
eurytmie, nedokáže hlasitě tlesknout, při tlesknutí zároveň zjevně mrkne, má nedotažené pohy-
by, občas se pohybuje jako loutka bez života. Rodiče vehementně popírají, že by měla jakýkoli 
neurologický či jiný problém.

Pavel

1. – 2. třída: roztěkaný, impulzivní, dráždivý, vznětlivý, negativně naladěný, hraje počítačové 
hry

Podle Guess Who nebyl nikde nominován.

Sociometrie: U chlapců je nejméně sympatický spolu s Karlem, v hodnocení všemi je druhý 
nejméně sympatický, nikdo ho nenapsal jako nejlepšího kamaráda (sympatie). Je hodnocen 
chlapci třikrát maximálně negativními hodnoceními ve vlivu. Má velmi nízkou oblibu i vliv, 
což je znakem sociální maladaptace nebo odmítnutí třídou.

Pozorování ve vyučování: V hodině němčiny nespolupracuje, něco si kreslí, neumí zodpovědět 
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otázky učitelky, místo práce do sešitu bloudí po třídě, neklidně šoupe nohama při sezení, pro-
jevuje nechuť k práci. 

Zdeněk

1. – 2. třída: spíše tichý, hubený, neaktivní, nepere se

Podle Guess Who  nebyl nominován.

Sociometrie z 6. třídy: Umístil se na páté až šesté pozici v sympatiích, při hodnocení chlapci je 
nejsympatičtější spolu s Václavem a Hynkem. 

Sociometrie: Chlapci ho vidí jako čtvrtého nejvlivnějšího a dívky hodnotí jeho pozici jako 
průměrnou, v ovlivnitelnosti je na předním třetím místě (považuje ostatní za vlivné) a v ná-
klonnosti na šesté, poměrně přední pozici. Dívkami je hodnocen jako druhý nejsympatičtější, 
navzájem se hodnotil v pozitivních sympatiích s Josefem a Hynkem, jsou kamarádi. Hodnotil 
maximálně negativně ve vlivu Viléma. Je jedním ze čtyř chlapců, kteří měli nejméně negativ-
ních hodnocení ve vlivu, má mírnou převahu obliby nad vlivem, vysoká obliba i náklonnost 
svědčí o pozorném žákovi s rozvinutým prosociálním chováním. 

Pozorování ve vyučování: Při hodině eurytmie naráží schválně do sebe s Hynkem, zjevně z přá-
telství.

Dora

1. – 2. třída: velmi bojácná, zakřiknutá, křehká, málo mluví před dospělými, s vrstevníky na-
opak velmi mnoho

Sociometrie z 6. třídy: Byla tehdy spolu s Karin, Alenou a Žofií hodnocena jako nejsympatič-
tější. 

Sociometrie: U dívek je na šesté, u chlapců na páté pozici ve vlivu, rovněž v sympatiích je cel-
kem na přední šesté pozici, je shodně hodnocena chlapci i dívkami. V náklonnosti je na čtvrtém 
místě a v ovlivnitelnosti také na přední šesté pozici. Má celkem vysoký vliv i oblibu, rozhodně 
se podílí na vedení třídy. Považuje za nejlepší kamarádku Olgu.

Pozorování ve vyučování: Při nácviku divadla projevovala agresi a nevoli k čemukoli.

Žofie

1. – 2. třída: aktivní, usměvavá, velmi hravá, optimistická 

Sociometrie z 6. třídy: Byla spolu s Karin, Alenou a Dorou hodnocena jako nejsympatičtější.

Sociometrie: Chlapci ji vnímají jako průměrně vlivnou a dívky podprůměrně, podprůměrně je 
také sympatická dívkám, u chlapců je jen lehce pod průměrem. Má průměrnou ovlivnitelnost 
a podprůměrnou náklonnost. Možná se necítí ve třídě úplně dobře, její pozice se značně zhorši-
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la, může se cítit odstrčeně. Dostala maximální negativní hodnocení v sympatiích od Dory.

Pozorování ve vyučování: Při nácviku tance ruší předváděním vlastních figur, pohyb jí baví a je 
přirozeně ladný.
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17 Závěry

V závěrech je po otázce kvality výzkumu obšírněji shrnuto výzkumné šetření a z následné dis-
kuse výsledků jsou vyvozeny návrhy opatření. 

17.1 Kvalita výzkumu (validita, reliabilita)  

Souhrnná analýza a interpretace dat byla konzultována v týmu s výchovnou poradkyní a novou 
třídní učitelkou, došlo k odstranění osobních vyhraněných názorů či některých předsudků, cí-
lem byl co nejobjektivnější pohled na chování žáka bez přisuzování přitěžujících hodnotících 
stanovisek. Průběžná data byla konzultována i se čtyřmi odbornými učiteli, kteří dlouhodobě 
vyučují v této třídě. Ve výzkumu nebyly brány v potaz okolnosti působící z rodiny, k těmto 
datům neměla autorka přístup, i když by mnohdy přispěly k vysvětlení chování žáků. Jistá míra 
emocionální angažovanosti nešla zcela odstranit. Cílem diagnostiky je precizní deskripce dat, 
vyhnout se zavádějící interpretaci týkající se osobnosti žáků a spadající do odbornosti psycho-
loga. Seskupením dat ze tří realizovaných výzkumných šetření vyvstal realističtější a objektiv-
nější obraz situace ve třídě. 

17.2 Shrnutí výzkumu  

Cíl výzkumu, zjistit jaké je klima ve třídě, jestli se zde vyskytuje šikana a jaké jsou vztahy 
mezi žáky se stal pro autorkou práce v průběhu velmi žádaný a osobní, navázané vztahy s žáky 
v první a druhé třídě podporovaly osobní motivaci k řešení situace. 

Po konzultování výsledků výzkumu byla svolána další schůzka s výchovnou poradkyní a novou 
třídní učitelkou k naplánování intervence (například rozsazení žáků, domluvení zavedení tříd-
nických hodin, nainstalování dřevěné bedničky do třídy na anonymní názory žáků) a projektů 
k podpoře sociálního soužití žáků.

Dochází k další reciprocitě ve výzkumu, autorka se aktivně podílí na preventivním programu, 
nabízí podíl na přímé činnosti s žáky. 

Měření klima ve třídě dotazníkem MCI se zaměřuje na spokojenost, soudržnost, třenice, sou-
těživost a obtížnost učení ve školní třídě. Učivo je dle žáků málo náročné a obtížné, přání žáků 
snížit i tak nízkou náročnost i obtížnost učení vypovídá spíše o špatném klima, které je ovliv-
něno problémovými vztahy mezi žáky, ve třídě není vzájemná podpora a kooperativní atmo-
sféra, chybí sounáležitost. Je nutné rozvinout motivaci žáků a podpořit rozvoj sebepojetí. Žáky 
konflikty opravdu trápí, konflikty ve třídě ovlivňují i soudržnost, velmi nízká hodnota soudrž-
nosti vypovídá o malém začlenění do skupiny. Žáci si přejí přátelštější klima.  Překvapující je 
relativně vyšší míra spokojenosti jednotlivých žáků ve třídě i přes zmiňované konflikty a malou 
soudržnost, příčinou může být důraz na individuální výkony žáků ve vyučování. Při porovnání 
aktuálního klimatu s výzkumem Laška a Mareše (1991) je patrné, že soudržnost ve zkoumané 
třídě (7,7) je v porovnání s normami (9,6) velmi špatná, i když se pohybuje v pásmu běžných 
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hodnot (6,4–12,9), hodnota třenic je nad očekávání v normě, spokojenost (11,1) je mírně pod 
normou, ale stále v pásmu běžných hodnot (10,0–14,4), soutěživost (9,3) a obtížnost učení (7,5) 
je velmi nízká v porovnání s normou (12,2 a 8,6). 

Podle dotazníku Guess Who se nachází ve třídě dvě výrazné potenciální oběti (Karel, Micha-
el), které jsou ale zároveň potenciálními agresory. Výrazně nejméně oblíbený Karel není podle 
spolužáků ohrožený, i když je častým terčem vtipů především chlapců, nejspíše také proto, že 
sám verbálně uráží ostatní. Michael rovněž napadá a uráží spolužáky.

Pozitivní jádro je složené z Petra, Zlaty, Olgy, Radka a Hynka. Petr je zmiňován i jako oběť, ale  
ani jednou jako agresor, dovede se zastat slabších. Hynek je oblíbený, vlivný, nejvtipnější, přá-
telský, rozdělí se o věci, ale dávání třídy dohromady ho nezajímá. Zita a Věra se stávají terčem 
vtipů, ale nikomu neubližují. Věra je neoblíbená, ale třemi žáky (kamarádky) je hodnocena jako 
spokojená a rozesmátá, možná díky tomu na ní její postavení tak vyhraněně nedoléhá. Lukáš 
má největší strach ze spolužáků, někteří vnímají jeho pozici jako ohroženou, data si odporují 
ve faktu, že je třetím nejspokojenějším žákem třídy. Hvězdou třídy je Karin a Alena. Karin je 
s Olgou vůdce třídy. Olga dává třídu dohromady, zastává se slabších, ale nikdo jí nevolí jako 
oblíbenou. Karin je přátelská, v pozitivním jádru však není, nezastává se slabších, o nic se ne-
dělí, je ale zábavná. Radka je nejpřátelštější dívkou ze třídy, ale veřejně do sporů nevstupuje.

Do atmosféry ve třídě se promítá, že polovina žáků někoho uráží, ve třídě rovněž nenalezneme 
ani jednoho žáka, který by byl pozitivním vzorem chování pro ostatní. Většina žáků má ve třídě 
blízkého přítele, na kterého se může spolehnout, mohou se proto cítit subjektivně spokojeně. 
Žáci se orientují především na vztahy, stmelování třídy jako skupiny je nezajímá. 

Podle sociometrie jsou nejvlivnějšími žáky Olga, Karin, Hynek a Radka, jsou vůdci třídy. Nej-
méně vlivnými, outsidery jsou Karel, Pavel, Věra a Anita. U dívek je za Olgou a Karin skupina 
6 dívek s téměř stejným vlivem, může se jednat o soudržnou dívčí podskupinu. Mezi nejsym-
patičtější žáky patří Radka, Karin a Alena, prvních šest pozic v kladných sympatiích je obsaze-
no pouze dívkami. Za nejméně sympatické třída považuje Karla, Pavla a Viléma, poslední tři 
pozice v sympatiích jsou obsazeny pouze chlapci. Mohlo by to znamenat, že problémy ve třídě 
působí spíše chování chlapců.

Na posledním místě v náklonnosti k druhým je Michael, v populaci 7. ročníků je celých 94 % 
žáků, kteří v průměru hodnotí své spolužáky jako sympatičtější. Překvapivě Karin (vůdce, ob-
líbená) se objevuje na předposledním místě v náklonnosti, necítí nejspíše uspokojení ze vztahu 
ke spolužákům nebo hodnotí druhé příliš přísně. Karlovo (neoblíbený, oběť i agresor) hod-
nocení ostatních se pohybovalo kolem středu. Překvapivý je i výsledek u Petra, v porovnání 
s normou jen 9% žáků 7. ročníku hodnotilo své spolužáky sympatičtěji, přitom Petr je spíše 
vyčleněn ze skupiny chlapců, buď si své postavení neuvědomuje, nebo nemá dostatečnou so-
ciální citlivost. 

Zita (terčem vtipů) a Michael (oběť i agresor) je v ovlivnitelnosti (jak hodnotí vliv spolužáků) 
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na posledním místě, první místo patří Olze, Radce, Zdeňkovi a Emě. Karel se umístil ve středu, 
podle norem je na 56. percentilu. Karin (vlivná a oblíbená) hodnotí vliv ostatních jako slabý.

Chlapci nejvíce touží se přátelit s Hynkem, Josefem a Zdeňkem, nejméně s Michaelem. Petr 
opět hodnotí jádro třídy nejvyšším pozitivním hodnocením, i když jádro k němu sympatie ne-
chová. Maximální negativní hodnocení sympatií použil pouze Michael, hodnotil jím Petra, Pav-
la, Karla a Viléma, což je ve shodě s hodnocením ostatních chlapců. Michael je zřejmě jedním 
z negativně ovlivňujících klima. Zdeněk hodnotil negativně Viléma, může s ním mít osobní 
aktuální spor.

Dívky mají mezi sebou obecně hodně přátelských vazeb. Mezi dívkami je nejméně sympatická 
Ema, Dana a Zita, zatímco chlapci považují zcela jasně za nejméně sympatickou Věru, Anitu 
a Zitu. Ema je v celkovém pořadí ve středu, chlapci se v názoru na sympatie s dívkami nesho-
dují, posuzují podle jiných měřítek. Věra (outsider) má dvě dobré kamarádky Anitu a Lenku, 
Lenka Věře poskytuje ochranu. Radka má nejvíce oboustranných hodnocení sympatií a také 
maximálně kladných, zatímco Karin sama toto hodnocení použila pouze pro Alenu. Velmi da-
leko od středu oblíbenosti se nachází Dana, se skupinou ji drží přátelství s Radkou, sama má 
nejmenší vliv, ale považuje za vlivné Karin i Olgu. 

Outsiderem v sympatiích se podle dívek stává kromě Věry také Ema, kterou hodnotí negativně 
především Karin, Zlata a Věra. Karin hodnotí záporně také Věru a opomíjenou Anitu. 

O vůdcovskou roli se ve skupině chlapců dělí Hynek s Josefem, přičemž Hynek sám považuje 
Josefa za vlivnějšího. Josef považuje za nejvlivnějšího Václava. 

V pozici největších outsiderů se nachází Karel, Věra a Zita. Karel je rovněž absolutně izolova-
ný žák, nemá žádného blízkého přítele ve třídě, touto skutečností se ocitá v ohrožení odmítnutí 
celou skupinou a šikanou. Téměř neviditelným se stává pro spolužáky Vilém, je tichý sám ne-
projevuje touhu po kontaktu s ostatními. Je vhodné davat na tyto „šedivé“ děti pozor, mohou se 
snadno stát obětí šikany.

Třídní index vlivu ukazující na kohezi třídy je celkově podprůměrný, odpovídá 60. percentilu, 
třídní index sympatií odpovídá 70. percentilu, je rovněž podprůměrný. Třída se orientuje o tro-
chu více na otázky vlivu, přičemž celková emoční atmosféra ve třídě není dobrá. Žáci se obecně 
hodnotili hodně přísně, většinu svých spolužáků každý považuje za nevlivné, kromě několika 
jednotlivců. Vliv svých spolužáků hodnotili nejčastěji průměrně (trojkou), zajímavý je nízký 
počet maximálně kladných (jednička) hodnocení a celkem vysoký počet hodnocení čtyřkou. 
Při hodnocení sympatií rovněž převládají trojky, pětkové (maximálně negativní) hodnocení 
používají výjimečně.

K vyhodnocení sociometrie je potřeba znalosti ze sociální psychologie a psychologie osobnosti, 
učitel nebo výchovný poradce může provést rámcovou, základní analýzu. Sociometrie je za-
měřena spíše na hodnocení skupiny, třídy jako celku, nevěnuje se zkoumání osobnosti jednotli-
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vých žáků. Diagnostika probíhala pod supervizí výchovného poradce školy.

Při pozorování nácviku tanců byla jasná zjevná nechuť dívek tančit s neoblíbeným Karlem, 
malým a vznětlivým Michaelem a Josefem, který má ekzém na rukách. Vůdkyně Karin je vel-
mi pohybově nadaná, zatímco oblíbená Radka je velmi neohrabaná. Olga i Karin se snaží o co 
nejlepší výsledek. Karin, dle své role vůdce, šéfuje ostatní, říká co mají dělat. Jako partnery 
k nácviku divadla si Karin nevybrala své kamarádky, ale Zlatu a Žofii, dvě neoblíbené a nevý-
razné dívky, možná si je chtěla touto poctou zavázat, nebo myslela, že tak lépe vynikne. Zlata 
si neustále čte knihu, nezapojuje se do žádných interakcí, ani na výzvu učitele. Dora s Lenkou 
jsou velmi negativní, Dora projevuje až agresivní nevoli k nácviku.

Karel se při nácviku recitace chová velmi nespolečensky, neslušně, nepřiměřeně se chová 
i k autoritě učitele, hovoří velmi hlasitě, má nejen nepřiměřenou hlasitost až halasnost a nepří-
jemnou barvu hlasu, ale při mluvení často nekoordinovaně gestikuluje a prská na spolužáky. 
Josef má velkou autoritu u spolužáků, jeho organizaci recitace se nikdo nevzpírá. Václav a Ivan 
se chovají neukázněně, jezdí při hodině na prkně po třídě. Hynek projevuje fyzický neklid cva-
káním propisky o zuby.

Při dalším nácviku tanců opět nikdo nechce tančit s Karlem, sám Karel odmítne jedinou ochot-
nou Věru, protože ví, že s ní nikdo z chlapců nechce tančit. Učitelka si nedovoluje požádat 
hvězdy třídy o tanec s Karlem, který projevenou frustraci uvolňuje nejdříve křikem a potom 
pláčem, nakonec svolí k tanci s Anitou, která se k němu tiše připojí. 

Hodinu němčiny ovládá Ivan, negativně komentuje procvičování, okázale se zajímá o vyvola-
nou Petru, přes celou třídu napovídá Hynkovi, stále vyrušuje, předvádí i drzý kousek se sma-
záním svého jména na tabuli, ale především je na něm vidět bezstarostnost, neprojevuje žádný 
strach z následků.  Pavla vyučování zjevně nezajímá, neorientuje se ve slovíčkách, žádá dívky 
o radu, stále šoupá nohama o podlahu, vzdychá, nechce plnit zadaný úkol.

Lukáš je velmi neklidný, stále se otáčí, poposedává a mluví, nevydrží sedět v klidu. Zlata výuku 
ignoruje, čte si pod lavicí, ale při vyvolání učivo ovládá. Věra si užívá předvádění německého 
slova u tabule, nevnímá negativní komentáře, optimisticky a naivně stále ostatní povzbuzuje, 
působí spokojeně, že je jí věnována pozornost. Anita a Dana jsou duchem nepřítomné, téměř 
neviditelné, Anita je nahrbená, všechny povinnosti plní velmi pomalým tempem, Dana se ne-
přehlédnutelně často škrábe pod šaty na zádech.

Průběh eurytmie narušuje opět Lukáš, který popichuje a dotýká se Ivana. Anita má zvlášt-
ní pohyby vyznačující se nedostatečným rozsahem, jakoby ji prostor kladl odpor, při každém 
tlesknutí svých rukou, trhla hlavou a mrkla, téměř to poukazuje na neurologické poškození. 
Petra s Emou se snažily vést ostatní. Věra vzhledem ke své vyspělé a vysoké postavě působila 
neohrabaně a strnule, s hlavou vytrčenou nepřirozeně dopředu, stále se bez ustání usmívala, 
bylo vidět, že ji pohyb těší. Václav si stále sedal na klín Josefovi. Petr vyrušoval povídáním 
s Michaelem, který nejenom rušil, ale vůbec nevěděl, co má dělat, kazil všem výsledný dojem 
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ze cvičení, na napomenutí nereagoval, dokonce ani nepřestal něco šeptat Petrovi. Karin a Soňa 
všem předvádějí, jak mají pohyby vykonávat. Olga se chová celou hodinu nenuceně, uvolně-
ně, i když rušila mluvením, nebyla učitelkou nikdy napomenuta. Václav se do společné práce 
vůbec nezapojoval, drze odpovídal učitelce. Petr se trefuje vtipnou poznámkou do Karla, že 
působí jako robot.

Pomocí WhatsApp Karin se Soňou navádí ostatní, aby nemluvili s divnou Žofií a Zitou. Z vý-
povědi jedné žákyně vyplynulo, že Karin nesnáší Emu, protože nejvlivnější a nejoblíbenější 
Hynek, do kterého je zamilovaná, chce začít chodit s Emou. Karin vůdce třídy, může pomocí 
ICT nebezpečně manipulovat s názorem spolužáků, určovat negativní normy. Tuto oblast je 
potřebné více diagnostikovat. 

Z diagnostiky vzešli dva agresoři, kteří jsou zároveň obětmi (Karel a Michael), což komplikuje 
intervenci. Karel se přesto, že je izolovaný, bez blízkého kamaráda a přes všechny jmenované 
okolnosti se cítí subjektivně ve třídě dobře, nemá žádné absence, nebojí se projevit před třídou, 
není zřejmé, nakolik si uvědomuje svou pozici, nejdůležitější je však jeho vlastní vnímání situ-
ace.  Michael je nedůvěřivý, negativní a nepřátelský, spolužáci nejspíš jen reagují na jeho cho-
vání. Dívčí oběť Věra, má dvě věrné kamarádky, subjektivně se necítí izolovaná, nemá problém 
oslovit spolužáky, veřejně před  nimi vystoupit. Věra má menší sociální citlivost a svou pozici 
nemá potřebu měnit. Dana a Vilém jsou opomíjeni, ale neprojevují touhu změnit své postavení, 
zdá se, že svou sociální pozici nevnímají negativně.

Vhodné by bylo působit na vůdkyni Karin, která nejspíše umí ovlivnit dívky ve třídě, nebezpeč-
né je, že k druhým nemá důvěru a nepřikládá jim vliv ani sympatie (kromě Aleny). Petr by se 
mohl vzhledem ke své sociální naivitě a odmítnutí chlapci ocitnout v nežádoucí situaci, je třeba 
na toto dohlédnout. Olga je zjevně druhým vůdcem, který se zajímá o ostatní, bylo by vhodné 
její roli posílit, mohla by se stát pozitivním vzorem pro ostatní. Ema ztratila velkou část sympa-
tií nejspíše kvůli vztahu s Hynkem, kterého má ráda hvězda a vůdkyně třídy Karin, její pozice 
se může možná rychle spravit, bohužel se k tomu přidává její kamarádství se Zitou, která je 
opomíjenou a téměř izolovanou žákyní, „jeden ze zákonů sociální psychologie – averze, které 
je vystaven outsider, se přenáší na toho, kdo se s ním sblíží, kdo ho podporuje“ (Říčan, 1995, s. 
74), je otázkou zda bude chtít Ema obětovat přátelskou vazbu se Zitou a Hynkem, aby byla opět 
začleněna do podskupiny dívek kolem vůdkyň Karin a Olgy. Pozorování ve třídě projevené ne-
sympatie v sociometrii k Emě nepotvrdilo, data si odporují, hodnocení Emy nejspíše ovlivnila 
situace s Hynkem, která už se nějakým způsobem urovnala.

Z dotazníkového šetření by se zdálo, že ve třídě probíhá opravdu šikana několika žáků, z pozo-
rování a sdílením klimatu ve třídě se takto vyhraněné postoje nepotvrdily, nicméně ostrakismus, 
drzé a nevhodné chování spolužáků, které může v šikanu přerůst, bylo na denním pořádku. 
Autorka by zvláště vzhledem k postojům obětí tento stav označila jako první až druhé stádium. 
Celkově malý počet chlapců ve třídě, neustálená pevná podskupina chlapců, jejich nejspíše 
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pasivnější postoj k ovlivňování druhých, o čemž svědčí umístění dívek na předních pozicích 
ve vlivu při hodnocení všemi a jejich vzájemné propojení přátelskými vazbami zabránilo roz-
voji dalších stádií. 

Pomoc Karlovi je komplikovaná i vzhledem k tomu, že je nesympatický i pedagogům, vyru-
šuje, křičí, je zároveň agresorem, provokatérem, má nepříjemný osobní pach, narušuje osobní 
prostor učitele.

17.3 Diskuse výsledků

Na fakt, že agresoři mohou být zároveň obětmi, upozorňuje Bendl (2003), jsou podle něj zvlášt-
ní skupinou dětí, u kterých se mísí submisivita s agresivitou, úzkost i agrese. 

I zjevný agresor, který není označen za oběť, ve skutečnosti může být obětí buď biologic-
ké determinace nebo rané citové deprivace, syndromem CAN či jinými negativními zážitky 
z rodiny, neuspokojivými nebo patologickými sociálními vztahy s nejbližší osobou. Z tohoto 
pohledu se s jinými žáky, než s agresory, kteří jsou zároveň obětí, nesetkáme. Pro intervence je 
důležité, aby agresor sice nesl trest jako nevyhnutelný následek svých činů, ale měla by se mu 
také poskytnout psychologická pomoc, měl by být učiněn pokus o změnu jeho chování. Období 
docházky na ZŠ je možná tím posledním, kdy je změna v sociálních defektech snad ještě mož-
ná. Pomoc musí vycházet z důkladné diagnostiky, seznámení se s celou anamnézou, spolupráce 
s psychologem, psychiatrem je nutností. Spolupráce s rodinou je velmi přínosná v případě, že 
rodina není zdrojem deprivace a má zájem o změnu a nápravu. Období docházky na ZŠ se stává 
výzvou k nepromeškání okamžiku vhodného k rehabilitaci morálních a sociálních deformací.

Sociální kompetence a řešení konfliktních situací ve vztazích se žáci musí záměrně učit, někte-
rým pomáhá vrozená složka temperamentu nebo naučený vcítivý postoj k druhým, ale sociální 
obratnost a zkušenost získávají ve třídě mezi vrstevníky. Sociální tlak může působit negativně 
i pozitivně, nastolené klima ve třídě pak ovlivňuje formování postojů a chování žáků. Žák by 
měl využít čas strávený ve formální skupině k prohloubení sociálních dovedností, které bude 
potřebovat v budoucnosti stále. 

Učitel nemůže stát nezaopatřený odbornými znalostmi před svými žáky, ke všem požadavkům 
na učitele jako „renesančního“ člověka zajímajícího se o celý svět, by měly patřit znalosti 
skupinového dění, diagnostika sociálních vztahů a především schopnost poskytnout prevenci 
rozvojem pozitivních vzájemných vztahů, podporou autoregulace žáků, sebehodnocením, pře-
vzetím odpovědnosti za své činy, „vedení třídního kolektivu je nejnáročnější dovedností učite-
le, klade vysoké nároky na osobnost a morální kredit“ (Braun, 2014, s. 83). 

Jak píší Výrost a Slaměník (2008) hledat odpověď na otázku „kdo jsem“, najít svou sociální 
identitu a způsob chování ve skupině je klíčové, ve vrstevnické skupině se žák schovává za „ko-
lektivní já“, konformismus pomáhá překonat nejistotu tohoto hledání, nabízí dočasné řešení, 
pocit přináležení a akceptace. Pro uspokojení potřeby přiblížení a sebeprosazení (Hrabal, st., 
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Hrabal, ml., 2002) jsou žáci ochotni podřídit se skupinovým normám a skupinovému chování, 
které by jinak pro ně bylo neakceptovatelné. 

Období dospívání je pro žáka charakteristické opuštěním dosud známých jistot, odmítnutím 
absolutní vazby na autoritu rodiče i učitele, je křehkým obdobím právě se rodícího motýla, kte-
rému ještě neoschla křídla, schopnost rozlišit dobré a zlé je dočasně zamlžena. 

Žáci této třídy byli v rozhodujícím a těžkém období vývojových změn a přechodu na druhý 
stupeň se všemi komplikacemi a krizemi, které ho provází, ponecháni bez autority, čelili krizi 
ve vedení třídy, ztrátě opory vně i uvnitř sebe, neuměli řešit interpersonální konflikty, bojovali 
s nálepkou problémové třídy. Spojení těchto zátěží s nemožností opřít se o stabilního třídního 
učitele nemohlo dopadnout jinak, napětí „se manifestuje ve skupině jako agrese a vyvolává sku-
pinovou tenzi“ (Kožnar, 1992, s. 155), než tvořením podskupin s jasnými sférami vlivu, odrea-
gováním napětí, nevraživostí vůči některým spolužákům a nevhodnými kázeňskými prohřešky.

Autorka došla k závěru, jak minimálně byla odborně vybavená k řešení této diagnostické situa-
ce vyžadující propojenost znalostí z mnoha oborů, týmovou spolupráci, ale především enormní 
čas nutný nejen k diagnostice, k činění závěrů, ale i k naplánování a provedení intervence. Au-
torka ze zkušeností z práce na ZŠ si je jistá, že žádný z odborníků nemá časový prostor věnovat 
se v rámci svého úvazku takto jedné třídě. 

Nemilým překvapením byla zmínka o napadání spolužáků pomocí ICT, tento druh šikany je 
obtížně řešitelný, odehrává se v prostředí mimoškolním, je těžko dokazatelný, zjistitelný a po-
stižitelný. Waldorfská škola proto pořádá pravidelné semináře pro rodiče objasňující škodlivý 
vliv ICT na zdravý fyzický i psychický vývoj žáků, jejich používání je ve škole i přilehlých 
pozemcích zakázáno.  

Třídní učitel, který na waldorfské škole zastává klíčovou roli, vede žáky v ideálním případě, 
od první do deváté třídy, aby nesl kontinuitu vývoje a sociálních vztahů.  

Podle Říčana (1995) každý případ vyžaduje jiný přístup a postup, každá oběť i agresor jsou 
trošku jiní, učitel musí seznámit s problémy podrobně i rodiče, protože „i rodiče musejí rozumět 
dětskému jednání, pochopit jeho příčiny a jeho smysl, aby dovedli šikaně předcházet“ (Říčan, 
1995, s. 11).

Říčan (1995) doporučuje mluvit o šikaně pouze v případě, kdy je oběť opravdu bezbranná 
z různých důvodů, v případě této třídy se Karel i Michael uměli bránit a Věra nevnímá svou 
pozici tragicky, má své pevné přátelské vazby a díky své optimistické povaze si svou roli vůbec 
neuvědomuje, subjektivně se cítí ve třídě dobře, její přisouzená role je z jejího pohledu v po-
řádku. 
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17.4 Návrhy opatření

S výchovnou poradkyní, třídní učitelkou a ředitelem školy byla dohodnuta tato opatření: byla 
svolána mimořádná třídní schůzka, která měla za cíl informovat rodiče nejen o výsledcích 
diagnostiky, ale také o plánované intervenci (prevenci), taktéž bylo svoláno třídní kolegium, 
k účasti byli přizváni všichni odborní učitelé, kteří učí tuto třídu, byla dohodnuta stejná pravidla 
při rušení vyučování, překračování školního řádu a projevech neslušného chování budou žáci 
zapisováni na tabuli, a jestliže se jejich jméno na tabuli objeví třikrát, bude následovat zápis 
do žákovské knížky. Byl osloven preventista, který se specializuje na výchovné preventivní 
programy zaměřené na rozvoj sociálních dovedností a emoční inteligence a sebepoznání, který 
by s třídou pravidelně pracoval. S touto osobou se třída měla příležitost několikrát potkat a spo-
lupráce probíhala na dobré úrovni. 

Proběhla dohoda s ředitelem, že v případě nutnosti může být žák odveden do ředitelny k roz-
hovoru nebo za odborným vyučujícím v dílnách a zahradách, kde by svou prací přispěl ke kul-
tivaci školních pozemků.

Dalším opatřením bylo rozšířit ve vyučování důraz na detailní prožití osudu druhého, jako vzor 
morální osobnosti byl vybrán Jan Hus a Karel IV. 

Dohodnuta byla i užší spolupráce se školním psychologem, podle výsledků diagnostiky byli 
vytipováni žáci a posláni na odbornou konzultaci. Třídní učitelka plánuje zařadit výuku o tem-
peramentech do vyučování, aby děti chápaly různé reakce a chování svých spolužáků, dovedly 
vnímat, že extravert snadněji tvoří interpersonální vztahy, introvert svých sociálních potencialit 
nevyužívá, zůstává izolovaný, ale každý má ve skupině své nezastupitelné místo a přínos. 

Na podporu pozitivních vztahů ve třídě byly dohodnuty třídní výjezdy. Pozitivní zážitky zábavy 
a humoru při společných aktivitách přispějí k budování větší koheze třídy.    

Výchovné působení na skupinu a pokus o rekonstrukci skupiny se zaměří na ovlivnění vztahů 
mezi žáky třídy, cílem je rovněž napomáhat okrajovým žáků navázat vztahy s ostatními a naučit 
je samostatně tento kontakt navazovat a rozvíjet. Rozvoj sociability žáků bude probíhat v rámci 
průřezového tématu osobnostní a sociální výchova, toto téma má každý učitel vědomě vnášet 
do všech probíhajících hodin. S žáky bude veden pohovor o jejich budoucí profesní orientaci, 
o zájmech a výhledech do života po ukončení základní školy.
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18 Intervence – preventivní program

Cílem intervence je zastavení a předcházení šikanování cestou „propojení školního vzděláva-
cího programu, který rozvíjí příznivé sociální klima, se speciálním programem proti šikaně“ 
(Kolář, 2005, s. 14). Intervence se provádí vzhledem k nevhodným projevům žáků při vyučo-
vání k učiteli i ke spolužákům, podkladem je podrobná diagnostika sociálního klimatu a vztahů. 
Program je přizpůsoben závěrům výzkumu, ve kterém bylo zjištěno 1. – 2. stádium šikany, 
izolování a odmítání některých žáků, avšak bez fyzického násilí. 

Cílem je změnit malou kohezi třídy, naplnit požadavek žáků na zlepšení klimatu ve třídě sníže-
ním třenic, rozvíjet sociální kompetence, kooperaci žáků, poskytnout možnost aktivního pro-
žívání při projektovém vyučování. Podkladem pro zpracování programu slouží teoretická část 
DP, k praktickým závěrům přispívá teoretický rámec v kapitole o prevenci. 

Dalším cílem preventivního programu je také co největší zapojení rodičů do výchovně-vzdě-
lávacího procesu, neboť jejich vliv na vývoj a utváření osobnosti žáka je enormní a bez jejich 
pomoci by byl program oslaben. Rodiče budou vyzváni k větší spolupráci na slavnostech, upo-
zorní se na důležitost projevovaných postojů před svými dětmi k situaci ve třídě, formou odbor-
né přednášky budou seznámeni se specifikami vývojové fáze jejich dětí. 

18.1 Rozsazení žáků a nové rozdělení do skupin při dělených hodiny

Žáci jsou podle výsledků dotazníkových šetření rozděleni dvěma způsoby.  Na anglický a ně-
mecký jazyk nikdo nemá ve své skupině nejbližší kamarády, musejí zkoušet navazovat vztahy 
i s ostatními žáky. Na další dělené hodiny výtvarné výchovy, eurytmie a pracovní vyučování 
jsou rozděleni podle preferencí svých sympatií, s nejlepšími kamarády. Rozdělení žáků se zatím 
velmi osvědčilo, žáci mírně navazují jiná přátelství, rozvíjí se pomoc pomalejším v hodinách, 
zároveň je dvojí způsob dělení nenutí stoupnout si do opozice a znemožnit tak tento záměr.

18.2 Třídní schůzka

Byla svolána mimořádná třídní schůzka, na které byli rodiče informováni o problematice šikany 
formou přednášky odborníka. Na žádost rodičů, budou informováni i o drobných přestupcích 
žáků, jež budou brány pouze jako sdělení žákovské knížce, budou znamenat prosbu o pomoc, 
cílem je zainteresovat rodiče na pomoci řešení problémového chování. S rodiči bylo dohodnu-
to, že budou s dětmi doma častěji hovořit o tom, jak se cítí někdo, komu se posmívají. Nabídkou 
pravidelných konzultací třídního učitele s rodiči se očekává případné ovlivnění výchovného 
stylu v rodině. Výsledky studie byly rodičům představeny takticky, zvolený způsob komuni-
kace třídní učitelky (rázně, jasně, mile), s ohledem na oběti i agresory, optimistické hodnocení 
žáků a přestavení plánu prevence, nevyvolalo v rodičích ochranné nebo agresivní reakce.
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18.3 Třídnické hodiny

Třídnické hodiny probíhají vždy v sudý týden odděleně chlapci a dívky a v lichý týden dohro-
mady celá třída, důvodem je dát možnost prohovořit zvlášť dívčí témata odděleně od chlap-
ců. Toto rozdělení se zatím osvědčuje, chlapci rozebírají možnost hrát fotbal o přestávkách 
na školním hřišti a dívky umístění zrcadla na toaletách a vulgární projevy chlapců komentující 
vyspělost a individuální růst dívek. Z reflexe třídní učitelky vyplývá, že je snazší řešit drobné 
konflikty a fyzická napadení mezi chlapci, než soudcovat rozepře dívek ohledně posmívání. 
Žáci si stěžovali na třídní učitelku deváté třídy, která s nimi neuctivě jedná a oslovuje je jako 
„potížisté“, s touto učitelkou byl sjednán rozhovor na pedagogickém grémiu a situace se již 
neopakovala. Žáci diskutují tvorbu pravidel chování ve třídě.

18.4 Box na sdělení

Ve třídě je nainstalovaná dřevěná skříňka s úzkým otvorem, do které je možné dávat buď sděle-
ní, připomínky nebo návrhy, postřehy, které se žáci zdráhají přednést před ostatními při třídnic-
kých hodinách. Žáci byli požádáni, aby své příspěvky podepisovali, byla jim zaručena anony-
mita před třídním kolektivem, v případě nutnosti mohou sdělit své obavy i anonymně, sdělení 
se bude přikládat stejná váha. 

18.5 Přednáška pro rodiče 

Do školy byl přizván odborník realizující programy primární prevence. Byla svolána celoškolní 
třídní schůzka pro rodiče s tématem „Vliv ICT na vývoj dětí“, na přednášku navazovala inter-
aktivní skupinová diskuse, která se týkala stráveného času s ICT, vlivu sociálních sítí a závis-
lostního chování. Rodiče došli ke zjištění, že pořizují dětem počítač s vidinou zlepšení přípravy 
do školy, jako pomůcku, ale většinu času je využíván jinak, k volnému brouzdání po internetu 
a počítačovým hrám. Rodiče pozorují ochabování vůle dětí a schopnosti smysluplně trávit vol-
ný čas, což bylo z určité části připsáno na vrub i ICT. Jedním ze závěrů byla podpora zákazu 
užívání mobilů ve škole, většina rodičů podepsala souhlas s odebráním mobilu při porušení 
tohoto pravidla. 

18.6 Rozhovory s žáky a rodiči

Třídní učitelka zorganizovala rozhovory s jednotlivými žáky a jejich rodiči za přítomnosti  tří 
odborných učitelů, při kterém probíhalo formativní hodnocení a především žákovo sebehodno-
cení výsledků vzdělávání, přístupu k domácí přípravě a také žákovo hodnocení svého chování 
k ostatním spolužákům. Žák odpovídal na otázky s čím je spokojený ve škole a kde by viděl 
prostor pro zlepšení, co by rád změnil. Rozhovor měl podpořit žákovu autoregulaci, zapojit 
žáka do rozhodování o sobě, součástí rozhovoru bylo pozorné empatické naslouchání jeho po-
třebám. Žák i rodiče dostali volný prostor ke kladení otázek.
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18.7 Pedagogické grémium 

Pedagogické grémium a celé kolegium učitelů se zabývalo situací ve třídě, všichni byli rámco-
vě seznámeni s výsledky šetření a pozorování. Proběhlo revidující popsání biografie třídy, kri-
zových situací, zmínění drobných detailů z výuky od odborných učitelů. Byla vyjádřená pod-
pora novému třídnímu učiteli, ochota přizůsobit se jeho požadavkům na udržení kázně ve třídě, 
důsledně řešit i drobné přestupky, bdít nad plněním žákovských povinností, nenechávat prostor 
pro lajdáctví, všímat si nestandardního chování žáků, všímat si konkrétních izolovaných žáků 
a okamžitě informovat třídního učitele. Učitel pracovního vyučování nabídl, aby případní agre-
soři s nezvládnutelným chováním byli posíláni do dílen, kde jim zadá práci se dřevem nebo 
kovem.

18.8 Primární prevence

Odborník realizující programy primární prevence byl pozván strávit každý měsíc jeden den 
ve třídě, hovořil s dětmi o šikaně, o ICT a kyberšikaně, o energetických nápojích a drogách, 
součástí byla i sociální cvičení, dramatizace příběhů. Při hraní scének žáci měli možnost hledat 
kde je hranice šikany a škádlení, kdy se zvrhne škádlení v šikanu, kdy se změní normální situa-
ce v šikanu, zkoušeli si roli šikanovaného a hlavně roli toho, kdo to vyřeší, zastane se a zasáhne 
při šikaně. Ostatní přemýšleli, jaký zásah by byl nejvhodnější, při skupinové diskusi probírali 
otázky z jakého důvodu se takto chová oběť, proč nemá zastánce. Mezi dalšími dramatizacemi 
byla situace člověka závislého na sociálních sítích, reakce na znemožnění přístupu k internetu 
žáci vystihli velmi dobře.

18.9 Patronství

Na waldorfské škole se žáci tradičně v šesté třídě stávají patrony nově příchozích prvňáčků, 
participují na některých slavnostech, předávají jim drobné dárky. Intervence se snažila o maxi-
mální podporu patronství mladších spolužáků, intenzivním kontaktem poskytla příležitost se ctí 
se vžít do role starších a ochraňujících, k rozvoji empatie, pomoci mladším a slabším. Sedmáci 
navštěvují svá patrůňata v určených hodinách hudební výchovy, zpívají s nimi sborové písně, 
v hodinách ručních prací jim pomáhají s pletením a vyšíváním, pomáhají organizovat prvostup-
ňové slavnosti a druháčci jim ukazují, co se naučili. Zaměřením zájmu na potřeby druhých se 
program snaží eliminovat sklon mladých lidí k egoismu a vlastnímu prospěchu.

18.10 Pracovní vyučování každé ráno

Jako výchovně-vzdělávací opatření bylo navrženo změnit organizaci vyučování. Hodiny pra-
covní výchovy, která tento rok probíhá mimo jiné formou zahradnických prací, byly předřazeny 
běžné výuce. Každý den, za každého počasí, žáci začínají půl hodinovou prací na zahradě, při 
které může proběhnout odreagování, rozcvičení celého těla, posilování odolnosti, trochu vyčer-
pání z práce na čerstvém vzduchu, tím byla podpořena kázeň a odstraněna neúměrná hlučnost, 
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kterou žáci v posledních měsících vytvářeli.

18.11 Dozor 

Učitelé byli upozorněni na nutnost aktivního plnění dozoru o přestávkách, procházet i skrytější 
zákoutí zahrady a školy. Byly posíleny dozory o přestávce na venkovním školním hřišti. 

18.12 Lyžařský kurz v březnu

Žáci absolvovali lyžařský kurz organizovaný z větší části rodiči, kurz probíhal na skromně 
vybavené chatě, kde si žáci museli sami topit v kamnech, na sjezdovku se chodilo pěšky půl 
hodiny, večer si rodiče připravovali pro děti zábavný program s hudbou a dramatizací školních 
situací. Na lyžařském kurzu nebylo pozorováno žádné agresivní chování ani posmívání. 

18.13 Celoroční projekt rytířské slavnosti  

Byl započat projekt rytířské slavnosti, který vyvrcholí na konci školního roku společnou slav-
ností a hostinou rodičů, učitelů a žáků. Žáci si sami na hodinách ručních prací šijí dobové šaty, 
vyrábějí na hodinách pracovního vyučování meče a štíty, dívky vyšívají kapesníčky pro chlap-
ce, chlapci vyřezávají dřevěné spony do vlasů pro dívky. Všichni žáci skládají báseň, kterou 
budou na slavnosti přednášet, učí se na hodinách tělesné výchovy střílet z luku. Střelba z luku 
vyžaduje rozvahu, klid a soustředění na cíl. Záměrem je využít školu v přírodě k nacvičování 
středověkých tanců. Proběhla tři víkendová setkání žáků ve škole, při kterých se pracovalo 
na šití kostýmů, žáci ve škole přespávali, museli sami připravit společnou večeři z doneseného 
jídla, před spaním si ve spacácích vyprávěli humorné historky a příběhy z dětství. Sdílení mi-
moškolních zážitků často pozitivně rozšířilo představy o druhých a posílilo pocit sounáležitosti.  
Na hodinách výtvarné výchovy malují erby českých šlechticů a navrhují svůj vlastní erb, který 
by vyjadřoval jejich největší ctnosti a zájmy. Při hodinách hudební výchovy žáci nacvičují 
sborový zpěv, zpívají v složitých vícehlasech, při kterých je nutné bdělá pozornost a vnímavost 
ke druhému, zpěv doplňují hrou na hudební nástroje, aby slavnost doprovodil vlastní hudební 
orchestr. Sehráním orchestru bude podpořen pocit soudržnosti. 

Slavnost by měla proběhnout v nedokončeném chrámu, kde žáci představí všechna svá rytířská 
umění, budou králem pasováni na rytíře a zažijí soukromý rozhovorem s farářem na jimi zvole-
né téma. Rodiče chystají slavnostní tabuli, rodiče chlapců organizují tři dny putování s chlapci 
českou krajinou, cesta by měla být náročná a vyčerpávající, přespávání pod širákem, omezení 
jídla. Chlapci mají překonat nepohodlí a hlad, budovat přátelské vztahy podpory. Rodiče dívek 
připravují s dívkami pohoštění, budou péct buchty, vdolky a pečeni. Dívky i chlapci si prožijí 
tradiční rozdělení středověkých rolí. Setkání dívek i chlapců proběhne až v chrámu.
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18.14 Školní klub

Nově byl pro potřeby druhého stupně otevřen od září školní klub pro smysluplné trávení vol-
ných hodin mezi vyučováním a trávení volného času po vyučování. Autorka práce začala pra-
coval dva dny v týdnu ve školním klubu, aby mohla osobně podpořit preventivní program. 
Ze stejného důvodu vyučuje párový tanec, předpokladem je navázání dobrých vztahů, roz-
voj galantnosti, společenského chování, ladnosti pohybu, souznění v rytmu. V klubu mají žáci 
možnost došívat a zdobit šaty na rytířskou slavnost, vyrábět drobné vánoční dárky, věnovat 
se hudbě i sportu. Klub často slouží i k rozhovorům s žáky, při kterých lze přirozeně působit 
na skupinovou dynamiku. O vybavení školního klubu se postarali rodiče žáků druhého stupně. 
Každou středu probíhá posezení u čaje o patnácté hodině, při kterém žáci sdílejí své zážitky, 
vyprávějí si trapasy, vtipy a konzultují domácí úkoly. Klub nabízí i prostor pro doučování, který 
je žáky rovněž bohatě využit.

18.15 Zadání ročníkové práce

Od začátku roku žáci pracují na samostatné ročníkové práci, jejímž výstupem bude slavnostní 
prezentace před celou školou, spolužáky, hosty a rodiči. Práce se skládá ze dvou částí, teore-
tické a praktické, zpracování probíhá pod dohledem garanta, který v pravidelných intervalech 
sleduje postup práce a dohledem konzultanta, který napomáhá praktickými radami, odbornou 
pomocí. Tento náročný projekt si klade za cíl rozvinout žákovo úsilí dosahovat vytyčeného cíle, 
samostatně pracovat, získávat zkušenosti, pro intervenci je důležité zakončení tohoto projektu, 
jímž je ovládnutí kompetence samostatného přednesu a prezentace svého díla. Žáci mají pocit 
hrdosti a radosti z dokončeného díla, cítí podporu spolužáků v roli diváků, nesou zodpovědnost 
za svoji práci před rozsáhlou komunitou, tyto slavnostní chvíle posilují sebepojetí, sebehodno-
cení a pomáhají žákovi nasměřovat svá očekávání do budoucnosti.     

18.16 Shrnutí

Nalezení adekvátních prostředků pomáhajících vzniku pocitu štěstí je prevencí závislostí 
a slouží k vytvoření psychických systémů k zvládání náročných životních situací, „do zcela 
mimořádné situace se motivace dostává v osobně významných životních situacích“ (Pelikán, 
2007, s. 66), člověk pak vyhledává podobné situace (pozitivní i negativní), které aktualizují 
jeho potřeby a osloví emoce. Intervence vědomě tvoří situace s pozitivním emocionálním ná-
bojem, pocitem soudržnosti. Cílem prevence je „vytvořením příznivého klimatu, ve kterém se 
každý jedinec cítí bezpečně, kde nachází oporu a porozumění. Nezastírání složitosti světa, ale 
učením dětí, jak problémům čelit. Vytvářením pocitu sebedůvěry a víry ve vlastní síly“ (tamtéž, 
s. 103) se posiluje sebepojetí. Důležité je naučit děti nenaříkat, hledat řešení náročného problé-
mu, relativizovat problém, pěstovat smysl pro humor, ne však ironii, vychovávat k citovosti 
a citlivosti, jež je základem prosociálního chování. Charakter se upevňuje v prožívání různých 
situacích i konfliktních.
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Během prevence se okolnosti, které mohly ohrozit validitu výzkumu, tedy subjektivnost a ci-
tová angažovanost výzkumníka, předznalost terénu, osobní vztahy a velké propojení s aktéry 
výzkumu ukázaly nakonec jako spíše prospěšné. Rozsáhlá informovanost o výzkumu, o vývoji 
třídy soustředěné v jedné osobě, zaručila promyšlené zásahy a orientovanost v problematice. 
Důvěra většiny rodičů, kteří ocenili míru angažovanosti a pomoci dětem, úspěšné řešení kon-
fliktů žáků a pozitivní reference od dětí přispěly k motivaci rodičů poskytnout nebývalou pod-
poru materiální, finanční i verbální, bez níž by program nemohl proběhnout. 

Čapek (2008) popisuje opatření na nejrůznějších úrovních, do kterých patří, že „rodiče jsou 
vítanými pomocníky při vzdělávání dětí, kterého se různými formami účastní“ (2008, s. 153), 
proto jsou rodiče motivováni třídní učitelkou k aktivní účasti na slavnostech a projektech školy, 
k podpoře školních pravidel z domova. Při třídnických hodinách žáci participují na utváření pra-
videl, tím posilují zvnitřnění a přijetí norem. „Chování dětí a jejich podněty zaměřené na nás se 
změní pouze tehdy, pokud my změníme svůj přístup“ (Bendl, 2004, s. 88) a naše chování, nová 
třídní učitelka projevuje otevřenost a důvěru k názorům žáků, řeší všechny drobné problémy, 
řeší nepřiměřené chování kolegyně, zastává se „svých“ žáků. Učení pomocí prožití vlastního 
zážitku, vlastní zkušeností a činností má vliv na změnu sociálního chování, do intervence je 
proto zařazen trénink sociálních dovedností, který má vliv na zdravější působení v sociálních 
interakcích. Třídní učitel se snaží naslouchat dětem s plnou pozorností, zaměřeností a empatií 
(Goleman, 2006), při splnění těchto podmínek se kladně proměňuje nálada a atmosféra třídy.

Rozhovory s žáky se zaměřily na osobní odpovědnost každého z žáků za situaci ve třídě, zvláště 
je-li přítomen agresivnímu chování. Šikana poškozuje psychické a fyzické zdraví oběti, pro-
hlubuje deficit v mravním vývoji u agresorů, který se stává „charakterovým mrzákem“ (Kolář, 
2011), svědci krutosti ztrácejí důvěru v autoritu, ve společnost a ochranu, stávají se pasivními, 
apatickými. Šikana poškozuje všechny žáky. I když nebyla šikana v této třídě rozbujelá, už  
začínala „zapouštět kořeny“. Úspěšným opatřením je učení sociálním dovednostem, posilová-
ní sebedůvěry, pěstování sportu, rozumné a kritické užívání médií (srov. Říčan, 1995; Bendl, 
2003), využít dramatickou výchovu, hry typu coby kdyby, přehrávání situací šikanování (tuto 
formu zažila třída při setkání s odborníkem na primární prevenci). Dramaterapii doporučuje již 
Moreno (in Petrusek, 1969), umět vcítit se do role druhého, zvládnout a nacvičit chování v bu-
doucí situaci zahráním si role. V příštím školním roce je plánován ročníkový divadelní projekt. 

„Se zvládáním šikany úzce souvisí zejména klasická evropská hodnota rytířství – statečné 
ochrany slabých“ (Říčan, 1995, s. 81), proto byl pojat projekt rytířské slavnosti jako celoroční, 
zapojeni jsou odborní učitelé i rodiče, „stejně jako šerm se zbraní býval základní disciplínou 
výchovy mladých šlechticů“ (tamtéž, s. 91), musí se chlapci i dívky, naučit základním doved-
nostem při zacházení s mečem a rytířským ctnostem.  

Preventivní program se zaměřil na pět základních psychických potřeb (Matějček, 2005), pře-
devším na potřebu náležité stimulace, vymyslelo se množství aktivit pro vyučování i volný čas 
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mimo školu (v klubu), na podporu životní jistoty a pozitivní identity. Snahou bylo dát žákům 
také příležitost něco samostatně vykonat a nést za to zodpovědnost, to bylo uskutečněno for-
mou ročníkové práce, která pomohla naplnit v některých případech i potřebu otevřené budouc-
nosti, žáci si vybírali témata jako návrhy kostýmu na divadelní představení, výroba dřevěných 
hraček, model vodní turbíny, šití baletní sukně, archeologický průzkum okolí domu, v tématech 
se objevovalo budoucí zaměření žáka, jeho hledání místa v životě i profesní orientace. 



146

19 Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá problémovým chováním, kázní a vztahy mezi spolužáky, které 
kromě vývojových krizí ovlivnily i krize vnější. Teoretická východiska tvoří nezbytnou od-
bornou připravenost k provedení výzkumné diagnostické části, schopnosti vyvodit relevantní 
závěry a vytvořit smysluplný a účinný preventivní program pro žáky. 

Teoretická část vymezuje kontext vzdělávání, vlivy spolupůsobící na edukativní proces a cho-
vání žáků, zabývá se strukturou osobnosti žáka, jeho temperamentem, složkami, z nichž se 
utváří charakter, emoční inteligencí jako výrazným stimulem k jednání, empatií, prosociálním 
chováním, které ovlivňují morální vývoj žáka. Letmo naznačuje problematiku jáské dimenze 
osobnosti, sebepoznání, sebepojetí, hledání identity a autonomie v období puberty, rovněž hle-
dá zdroje ovlivňující zaměřenost osobnosti, její motivaci, zájmy a smysl života, charakterizuje 
kázeň jako naplňování potřeby bezpečí a ochrany ve školní třídě. Upozorňuje na měnící se 
kontext socializace dospívajících dětí, na vlivy formující výslednou žákovu sociabilitu, k nimž 
patří v tomto období v hlavní míře vliv školní třídy. K sociálnímu kontextu je řazeno i téma 
psychosociálního klimatu ve třídě, který je tvořen sociálními interakcemi a zpětně na ně působí. 
Vrstevnická skupina hraje dominantní úlohu v prožívání i jednání žáka, může určovat jeho bu-
doucí strategie chování v těžkých životních situacích, jeho míru odolnosti nebo frustrovanosti 
tím, jaká je skupinová dynamika, jaké normy a pravidla budou ve třídě prosazovány. Teoretická 
část se rovněž zabývá hledáním příčin agrese, možnostem ovlivnění agresivního chování a tak-
též multifaktoriálním příčinám poruch chování. Detailním vymezením znaků agresora a oběti 
pomáhá zvolit adekvátní a přínosnou léčbu skupiny zasažené šikanou. 

Empirická část prostřednictvím diagnostických nástrojů zjišťuje agresory, oběti, velký důraz 
klade na určení izolovaných žáků a žáků v roli outsiderů. Vzhledem ke zkoumané problematice 
je zvolen smíšený výzkum, který umožňuje využít silných stránek kvalitativního i kvantita-
tivního výzkumu, kvantitativní výzkum pomocí dotazníků měří klima ve třídě (MCI, Fraser, 
Fisher, 1986), sociální vztahy mezi žáky (SO-RA-D, Hrabal, 1979) a zkoumá možný výskyt 
šikany (Guess Who, Kolář, 2007). Pro kvalitativní výzkum je zvoleno zúčastněné pozorování 
a rozhovor, které umožňují závěry z dotazníkového šetření vyložit v souvislostech. 

Diagnostika klimatu třídy a sociometrické šetření se provádí z důvodu, že šikana se objevuje 
tam, kde není dobré klima, a protože šikana je deviací v oblasti socializace. Skupinová dynami-
ka se zkoumá, protože žáci neumí žít zdravě ve skupině. Sociometrie se provádí s praktickým 
cílem pro pedagogy, který směřuje k ovlivnění vztahů mezi žáky.

Zpráva z výzkumu je zpracována formou případové studie, která umožňuje biografické vyprá-
vění a podrobný popis dat, který je v konkrétním případě velmi potřebný, autorka si uvědomuje, 
že pro čtenáře, který nezná žáky a tuto třídu je orientace ve výsledcích výzkumu komplikovaná, 
ale detailní popis dat dává možnost přesného a promyšeného nasměrování prevence.
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Hlavním zjištěním se stává, že dvě výrazné oběti jsou zároveň agrsory, ve třídě se vyskytuje 
ostrakismus, probíhá zde verbální agrese a odmítání některých spoulužáků. Ve třídě není koo-
perativní atmosféra a sounáležitost, žáci nejsou s klimatem spokojeni, prevence se musí zaměřit 
na rozvoj motivace a sebepojetí žáků. V roli výrazného agresora, oběti i outsidera je žák Karel, 
přesto z pozorování interakcí vyplývá, že se umí účinně bránit. Zajímavé je též zjištění, že si 
oběti a outsideři své postaven ve třídě neuvědomují, buď vzhledem k nedostatečnému sociál-
ními cítění a rozlišování, optimistickému naladění nebo vzhedem k nižší potřebě sociálního 
kontaktu a nižší sociální inteligenci.

Prevence se zaměřuje na podporu koheze třídy, pozitivních vztahů společnými aktivitami, for-
mou projektové výuky, osobnostní a sociální výchovy, větší účastí rodičů na aktivitách školy. 
Primární program doposud podle pozorování třídní učitelky přispěl k proměně kamarádských 
skupin, k promísení žáků, rekonstrukce skupiny se daří, důkazem může být, že dívky na naro-
zeninové oslavy zvou úplně všechny spolužačky, rodiče „strpí“ velkou oslavu, aby podpořili 
vzájemné kamarádské vztahy.

Třídní učitelka pravidelně sleduje vytipované žáky, patří k nim především nově příchozí Věra, 
tichá a nenápadná Zita, izolovaný a sociálně neakceptovaný Karel, neklidný a neoblíbený Mi-
chael i odstrkovaná Žofie.  Zita se podle pozorování více zapojila do kolektivu dívek, Karlovo 
chování se moc nezměnilo, je stále hlučný a poněkud agresivní ke spolužákům, ale je viditelný 
posun ve vnímání Karla spolužáky, většinou na jeho jednání nereagují, ani ho negativně neko-
mentují. Překvapivě si s Karlem začínají více povídat některé dívky, Lenka, Věra, ale i Radka. 
Interindividuální přátelské vztahy navazuje Karel s Lenkou. Podle pozorování třídní učitelky 
tvoří podskupinu chlapců zdatný a bezstarostný Ivan, tichý a vlivný Josef, klidný a mírný Zde-
něk, vlivný a neklidný Hynek a nově překvapivě i dráždivý a původně odmítaný Pavel. Dívky 
udržují velmi pevné přátelské vazby ve dvojicích, původní podskupina kolem Karin a Olgy již 
nefunguje, dívky se věnují interindividuálním vztahům a netvoří podskupiny ve třídě, zdá se, 
že  dochází k větší akceptaci Žofie a Anity, která začíná opouštět svůj uzavřený svět a dokonce 
i „zlobí“. Bohužel se začínají projevovat problémy s dříve neviditelným Vilémem, který začal 
agresivně slovně reagovat na své spolužáky. Na tuto situaci se bude muset zaměřit pozornost.

Rodiče již nepodporují další dotazníkové šetření ověřující úspěšnost programu, vnímají pocit 
pohody, méně stížností, kladně oceňují probíhající slavnosti a věnovaný čas nad rámec povin-
ností pedagogů.

Validita výzkumu byla zajištěna metodologickou triangulací a rovněž triangulací konzultantů, 
výsledky ověřovala autorka v týmu s výchovnou poradkyní a třídní učitelkou. Intervence pro-
běhla za pomoci třídního kolegia učitelů a rodičů.  

Výzkum, pozorování i další prevence dále pokračují, pro velký rozsah není možné zahrnout 
další výsledky do této práce. 

Vedení školy si předsevzalo dbát na rozvoj mravní a etické výchovy, věnovat čas k metodické-
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mu vřazení výchovy k prosociálnímu chování žáků do vyučování a zaškolení pedagogů. Umění 
výchovy je konání, které má vynikat hodnotou estetickou, zvláště dochází-li podle Koukolíka 
(2014) k vzájemnému ovlivňování estetické a neuronální sítě pro morální a sociální rozhodová-
ní. Ve výzkumu došlo ke zjištění, že nebyl zkoumán vliv virtuální reality, ve které se žáci běžně 
pohybují, na Facebooku, WhatsApp, Instagramu, kde dochází kde sdílení, tvoření si názorů, 
k druhé socializaci (Sak, 2007). Tato forma zraňování (šikany) žáků není přístupná vnějšímu 
pozorování, učitel musí u žáka rozpoznat varovné signály. Otázkou je, zda existují vhodné dia-
gnostické nástroje k zjišťování dopadu elektronické komunikace na sociálních sítích, jestli lze 
odhadnout míru vlivu na žáky. Waldorfská škola upozorňuje rodiče na oddalování masivního 
používání elektroniky z důvodů možné ztráty nejen kreativity, ale i reálného vnímání světa. 

Je obtížné dělat výzkum v období bouřlivých vývojových proměn, i pro žáky je těžké čelit této 
krizi osobní i krizi vnějších podmínek ve škole. Učitel by měl nově být odborníkem na sociál-
ní umění, protože proměna kontextu výchovy v rodině a měnící se podmínky života vyzývají 
k proměně cílů výchovně-vzdělávacího procesu. Odborníkem na předávání informací je dnes 
smartphone, učitel musí poskytovat propojení, souvislosti, smysluplnost záplavy informací 
a stát se rovněž  pedagogem, který se snaží ozdravit, co bylo v sociální sféře poškozeno.

Autorka si je vědoma nemožnosti zobecnit tento výzkum, prostudování odborné literatury 
a získané zkušenosti však rozšíří kvalifikaci a slouží též k propracovanému naplánování pre-
vence ve výzkumné třídě. Teoretická část DP již byla prakticky využita kolegyní, k naplánování 
preventivního programu v její třídě. Práce splnila cíl, kterým bylo diagnostikovat problémové 
chování žáků, navrhnout a realizovat řešení situace. 
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