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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá náplní práce třídních učitelů na 2. stupni základních 

škol. Cílem práce je na základě odborné literatury popsat náplň práce a legislativní 

vymezení funkce třídního učitele, jeho kompetence nutné pro výkon této funkce            

a povinnosti s ní spojené. V teoretické části je popsán vývoj a právní vymezení učitelské 

profese. Dále pak fungování třídního kolektivu, sociální struktura třídy a možné metody 

podpory kázně žáků. Výzkumná část popisuje a analyzuje zkušenosti třídních učitelů, se 

kterými byl veden rozhovor, monitorující jejich vnímání této funkce, pozitivní                

i negativní zkušenosti. Účelem rozhovorů je hlouběji proniknout do současných 

problémů třídních učitelů a poznat, jak se s nimi v současné době potýkají.  Závěr práce 

je analýza těchto zkušeností. 
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ABSTRAKT 

The diploma thesis deals with the content of work of class teachers at the 2nd level 

of elementary schools. The aim of the thesis is to describe the content of the work and 

the legislative definition of the function of class teacher on the basis of professional 

literature, its competences necessary for the performance of this function and the duties 

connected with it. In the theoretical part is described the development and legal 

definition of the teaching profession. Furthermore, classroom function, class social 

structure and possible methods of pupil discipline support. The research part describes 

and analyzes the experience of class teachers with whom the interview was conducted, 

monitoring their perception of this function, positive and negative experiences. The 

purpose of the interviews is to penetrate deeper into the current problems of class 

teachers and to learn how they are currently facing them. The conclusion of the thesis is 

an analysis of these experiences. 
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ÚVOD 

Tématem mé diplomové práce je třídní učitel na 2. stupni základní školy. Zvolení 

toho to tématu vyplývá z mé profese učitelky a s ní spojené i funkce třídní učitelky. 

Vzhledem k tomu, že z praxe vím, že neexistuje jakási příručka, učebnice či průvodce, 

jak tuto funkci vykonávat, a co všechno obnáší, většinou se počítá s tím, že učitel ví či 

snad intuitivně tuší, jak tuto funkci vykonávat, rozhodla jsme se zvolit si za cíl 

diplomové práce objasnit a v odborné literatuře vyhledat, co vše je skutečně náplní 

práce třídního učitele. Zároveň si tím zodpovědět celou řadu otázek s touto funkcí 

spjatých, a tak například i pomoci ve vykonávání této práce případným budoucím 

zájemcům o funkci třídního učitele. 

Odborná literatura se věnuje zpravidla třídnímu učiteli obecně (nerozlišuje například 

jeho činnosti, kompetence apod. podle stupně a druhu školy, kde působí). Proto i já se 

zabývám v teoretické části obecně třídním učitelem a pouze v některých částech 

hovořím přímo o učiteli na 2. stupni základní školy. 

Toto téma je důležité mimo jiné i z toho důvodu, že třídní učitel hraje v životě svých 

žáků velkou roli a může je ovlivnit. Podle Hermochové (2008) ve chvíli, kdy přestane 

třídní učitel brát své žáky jen jako subjekty, které se mají učit, psát úkoly a nedělat mu 

problémy, otevře se prostor pro navázání plnohodnotného pedagogického vztahu, 

v němž pak jde o komplexnější ovlivňování a rozvoj osobnosti žáka. Třídní učitel je 

dospělou osobou, se kterou tráví žáci hodně času, a proto může být jejich oporou. 

Nemusí být tedy jen administrativním pracovníkem, ale má potenciál být člověkem, 

jenž může pomoci mladému člověku nalézt své vlastní místo ve světě, zvládat emoce    

a orientovat se v životě. 

K naplnění těchto výše uvedených skutečností učitel potřebuje nejen určité životní 

zkušenosti, ale i znalosti týkající se fungování kolektivu a vytváření kladného třídního 

klimatu. Vzhledem k tomu se v teoretické části diplomové práce zabývám nejen 

administrativními povinnostmi třídního učitele, které jsou s touto funkcí spjaty, ale        

i jeho kompetencemi, povinnostmi a zákonitostmi vývoje kolektivu, sociální strukturou 

třídy a možností jejího zjišťování, které vede ke zkvalitnění působení třídního učitele ve 

třídě. Dále pak udržení kladného klimatu ve třídě, jehož součástí je i podpora kázně. 
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1 Třídní učitel na 2. stupni základní školy 

V teoretické části této práce se v první kapitole zaměřuji na historický vývoj profese 

učitele a následně třídního učitele, dále pak na právní vymezení této profese. 

Následující kapitola je věnována dovednostem a kompetencím, kterými by měl třídní 

učitel disponovat. Dále pak se věnuji vývojovým etapám kolektivu, jejich významu  

v životě dítěte a možnostem vytváření kladného klimatu třídy. 

 

1.1 Učitel – historický vývoj  

Povolání učitel patří k vývoji lidstva od samého počátku. Obecně lze říci, že 

učitelství existuje od dob, kdy se vyučování někoho něčemu stalo činností, na kterou se 

někteří jedinci specializovali a jiní jedinci nebyli schopni nebo ochotni je provádět. 

(Průcha, 2002). Asi nejstaršími prvními učiteli, kteří zajišťovali přenos poznatků, 

dovedností a různých informací, byli stařešinové, kněží, šamani a náčelníci kmenů. 

Nejstarší formy učitelské profese v dnešním slova smyslu jsou ovšem spolehlivě 

doloženy až z doby, kdy ve starověkých státech Egypta, Indie, Číny, Řecka, Říma 

vznikaly první školy, tedy účelově organizované instituce pro vzdělávání, které museli 

zajišťovat specializovaní profesionálové. Rozvoj učitelství souvisel také s vynálezem 

písma, které umožňovalo používat mnohem efektivnější didaktické procedury (učení     

a vyučování založené na textech) než jen vyučování prostřednictvím mluveného slova. 

Jedním z mnoha dochovaných dokumentů je zajímavý spis Základy řečnictví od 

Marca Fabia Quintiliana, který je důkazem, že již před dvěma tisíci lety se učitelé 

zabývali stejnými otázkami jako dnes a mnohé postupy stále aplikují. V souvislosti 

s tehdejším učitelským povoláním zmiňuje: „ Je užitečnější vychovávat děti doma, nebo 

ve škole, a tak říkajíc je odevzdat veřejným učitelům? Vidím, že tento druhý způsob 

schvalovali jak zákonodárci obcí, tak i nejznamenitější spisovatelé. Avšak je také řada 

těch, kteří s tímto obecným zvykem nesouhlasí, neboť počet žáků ve škole je na překážku 

opravování a výkladu. Ale vždyť dobrý učitel si nebere větší počet, než může zvládnout. 

Doma se může dítě naučit pouze tomu, co je podáváno jen jemu, kdežto ve škole i tomu, 

co je podáváno druhým. Každý den bude slyšet mnoho věcí chválit, mnoho věcí 
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opravovat, prospěje mu, bude-li někdo pokárán za lenost, prospěje mu, bude-li druhý 

chválen za píli.“ (Quintilianus, 1985 in Průcha, 2002) 

Ve středověku byla učitelská profese součástí církevního vzdělání, kdy se vyučovalo 

v katedrálních a klášterních školách za účelem přípravy duchovenstva. Učiteli byli 

samotní kněží. Přelom ve vývoji učitelské profese přineslo zakládání univerzit v Evropě 

od 12. století. Univerzity tak přispívaly nejen k celkové vzdělanosti, která byla do jisté 

míry přístupná celé veřejnosti, a činily tak nezávisle na církvi, ale také produkovaly 

nový typ profesionála učitele – tedy učitele s vysokoškolským vzděláním. Vývoj 

učitelské profese byl od 17. století ovlivňován pedagogickými teoriemi humanistických 

myslitelů (J. A. Komenský, J. J. Rousseau, J. H. Pestalozzi a další). Přestože se tito 

myslitelé věnovali spíše teorii školy a vyučování, přispěli i ke změnám v oblasti 

učitelské profese. 

Se školskými reformami, které zavedla Marie Terezie, přichází i změny v přípravě 

pro učitelskou profesi. V roce 1775 jsou zřizovány preparandie, ve kterých se během tří 

měsíců učitelé vzdělávali, kromě jiného i v pedagogice a didaktice. Po absolvování 

tohoto kurzu se stávali absolventi pomocníky učitele a nejméně po jednom roce praxe 

mohli skládat zkoušku učitelské způsobilosti a být ustanoveni samostatnými učiteli. Šlo 

o první typ systematické počáteční přípravy pro učitelskou profesi. 

Následoval dlouhodobý vývoj a v některých situacích i zápas o uskutečnění nejvyšší 

formy přípravy, tedy vysokoškolskou. Až po druhé světové válce, a to od školního roku 

1946/1947, byly zřízeny pedagogické fakulty při univerzitách v Praze, Brně, Olomouci 

a Bratislavě. Tím se Československo stalo jednou z prvních zemí na světě, jež 

ustanovovaly úplné vysokoškolské vzdělání univerzitního typu pro všechny učitele. 

 

1.2 Učitel – definice, právní vymezení profese 

V odborné literatuře je velmi obtížné vyhledat jasnou definici výrazu učitel, zřejmě 

proto, že se zdá být tento výraz natolik zřejmý, že není potřeba se jím podrobněji 

zabývat. Avšak najde se i autor, který se touto definicí zabývá. Pedagogický slovník 

uvádí tuto definici: 
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Učitel – jeden z hlavních aktérů vzdělávacího procesu, profesně kvalifikovaný 

pedagogický pracovník, vykonávající učitelské povolání. Na kvalitě učitelů do značné 

míry závisí výsledky vzdělávání. Sociální status učitelů je závislý na významu               

a hodnotě, které jsou přisuzovány vzdělávání ve společnosti. Tradičně byl učitel 

považován především za podavatele poznatků žákům ve vyučování. V nynějším pojetí, 

vycházejícím ze současných funkcí školy a profesního modelu učitelství, se zdůrazňují 

subjektově-objektové role učitele v interakci se žáky a prostředím. Učitel spoluvytváří 

edukační prostředí, klima třídy, organizuje a koordinuje činnosti žáků, řídí a hodnotí 

proces učení a jeho výsledky. Významné jsou sociální role učitele v interakci se žáky, 

v učitelském týmu, ve spolupráci s rodiči a veřejností. Specifické kategorie učitelů 

souvisejí a) se stupněm a typem školského zařízení, v němž učitel působí, b) s oborem, 

kterému vyučuje. Pro každou kategorii je předepsaná odborná kvalifikace. Zákon 

rozlišuje následující kategorie: učitel mateřské školy, učitel 1. stupně základní školy, 

učitel 2. stupně základní školy, učitel uměleckých odborných předmětů na základní 

umělecké škole, střední odborné škole a konzervatoři, učitel v zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, učitel náboženství, učitel odborného výcviku 

(Průcha, Walterová, Mareš, 2013). 

 

1.3 Zákon o pedagogických pracovnících 

Podle zákona č. 563/2004 Sb. je vymezen učitel v rámci pojmu pedagogického 

pracovníka, a to takto:  

Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, 

přímou speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost 

přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na 

základě zvláštního právního předpisu
 

(dále jen „přímá pedagogická činnost"); je 

zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem 

státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy             

v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým 

pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost               

v zařízeních sociálních služeb. Přímou pedagogickou činnost tak vykonává učitel, 

pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, vychovatel, 
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speciální pedagog, psycholog, pedagog volného času, asistent pedagoga, trenér, metodik 

prevence v pedagogicko-psychologické poradně, vedoucí pedagogický pracovník. 

Předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka jsou: způsobilost 

k právním úkonům, odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou 

vykonává, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a znalost českého jazyka, není-li podle 

zákona stanoveno jinak. 

 

Odborná kvalifikace učitele 2. stupně základní školy dle zákona č. 563/2004 Sb., 

§ 8: učitel získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem 

v akreditovaném magisterském studijním programu: 

a) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně -

vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy, 

b) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně -

vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy a všeobecně - vzdělávacích 

předmětů střední školy, 

c) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně -

vzdělávacích předmětů střední školy, 

d) studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a 

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském 

studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřených na přípravu učitelů 

všeobecně - vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy nebo střední školy, 

nebo 

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou 

a zaměřeném na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo střední školy, 

e) v oblasti pedagogických věd zaměřených na speciální pedagogiku pro učitele       

a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou      

a zaměřeném na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo střední školy. 
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2 Třídní učitel od historie po současnost 

 

Ve výchově žáků má třídní učitel významné postavení. Podmínky pro ustavení 

funkce třídního učitele byly vytvořeny teprve tehdy, kdy bylo dosaženo určitého stupně 

demokratizace vzdělání a výchovy. S rozšířením hromadného vyučování se funkce 

třídního učitele výrazně posiluje. Tuto ve své době novou, podstatně efektivnější 

organizaci vyučování a s ní i novou roli učitele, jehož specifickou funkci moderní 

pedagogika vyjadřuje atributem třídní, promýšlel a propracoval J. A. Komenský. „Jen 

jeden učitel má řídit třídu, podobně jako slunce osvětluje, zahřívá a zavlažuje zemi        

a zachovává vždy týž pořádek, jaký dnes, takový zítra…“ Těmito slovy ozřejmuje 

Komenský ve Velké didaktice svoji představu učitele.  

Původně byl třídní učitel jediným učitelem ve třídě, a to i na vyšším stupni školy. 

Takový systém se udržel až do roku 1869, kdy byly zřízené městské školy. 

S rozvíjejícím se vědeckým poznáním se objevuje nutnost zavedení odborného 

vyučování a odborných učitelů. Vzájemná izolovanost jednotlivých vyučovacích 

předmětů a z toho plynoucí poznatková roztříštěnost vedly pak ke zvýraznění funkce 

třídního učitele (Spousta, 1993).  

Pohled do historie ukazuje, že se role a úkoly, které se od třídního učitele očekávaly, 

měnily v souvislosti se společenským zřízením. Často byly poplatné i politickým 

vlivům.  

V období socializmu vyplývá funkce třídního učitele i z pozměněné společenské 

funkce samotné školy, a ta souvisela především s integrační tendencí a úsilím                

o jednotnou komunistickou výchovu. Role učitele se v tomto období zaměřovala hlavně 

na zprostředkovatele vědomostí. V sedmdesátých letech se pod hrozbou ztráty existence 

ještě zvýšil tlak na učitele jako objekty manipulace, a tím následně vzrostl i jejich 

manipulující přístup k žákům. Neuznával se pojem dialogu a tím méně jeho praxe, 

stejně tak jako pracovní partnerství (Mukařovská, 1992). 

V současné době hovoříme stále častěji o demokracii ve škole. Přičemž demokracie 

bývá spojována (v jakémkoli prostředí) se zdůrazňováním takových hodnot, jako jsou 

participace, spravedlnost, rovnost, společné rozhodování, týmová spolupráce, dělba 
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pravomocí, vzájemný respekt atd. Ve školním prostředí jde o poměry, které dávají 

dospělým i žákům dostatečné příležitosti podílet se na uspořádání jejich společného 

života, učení a práce (Pol, Rabušická, Novotný a kol., 2006). 

 

2.1  Legislativní vymezení profese třídní učitel 

Vymezení profese třídního učitele není uceleně stanoveno, můžeme ho nalézt 

roztříštěně a velmi stručně v některých předpisech. 

Podle již zmiňovaného školského zákona č. 561/2004 Sb., je vymezena činnost 

třídního učitele v rámci § 31 odst. 1. Výchovná opatření jsou podle tohoto zákona 

pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmínečné 

vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení a další kázeňská opatření, která nemají 

právní důsledky pro žáka. Tato výchovná opatření může uložit ředitel školy nebo 

školského zařízení, nebo třídní učitel. Ministerstvo stanoví prováděcím předpisem 

druhy dalších kázeňských opatření a podmínky pro udělování a ukládání těchto dalších 

kázeňských opatření a pochval nebo jiných ocenění.  S čímž souvisí § 17 vyhlášky        

č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní 

docházky, třídní učitel může na základě svého vlastního rozhodnutí nebo podnětu 

ostatních vyučujících udělit žákovi po projednání s ředitelem školy pochvalu nebo jiné 

ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. Při 

porušení školního řádu lze žákovi uložit podle závažnosti: napomenutí třídního učitele, 

důtku třídního učitele, důtku ředitele školy. Pravidla pro udělování pochval, ocenění, 

napomenutí a důtek jsou součástí školního řádu. Podle tohoto předpisu musí třídní 

učitel neprodleně ředitele informovat o udělení třídní důtky. Stejně tak musí ředitel 

školy nebo třídní učitel neprodleně oznámit udělení pochvaly, jiného ocenění, 

napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho 

zákonnému zástupci. 

Podle metodického pokynu MŠMT, čj. 10 194/2002-14, k jednotnému postupu při 

uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (Věstník 

MŠMT, 3/2002), třídní učitel eviduje omluvenou i neomluvenou školní docházku 

svých žáků. Současně se podle tohoto předpisu podílí na prevenci záškoláctví ve 



- 16 - 

spolupráci s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, ostatními učiteli        

a zákonnými zástupci žáků. Součástí této prevence je: 

- pravidelné zpracování dokumentace o absenci žáků, 

- součinnost se zákonnými zástupci, 

- analýza příčin záškoláctví žáků včetně přijetí příslušných opatření, 

- výchovné pohovory s žáky, 

- spolupráce se školním psychologem a institucemi pedagogicko-psychologického 

poradenství,      

- konání výchovných komisí ve škole, 

- spolupráce s orgány sociálně- právní ochrany dětí apod. 

Dále podle tohoto pokynu třídní učitel informuje výchovného poradce                     

o neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti žáků, ten pak tyto údaje vyhodnocuje. 

Neomluvenou nepřítomnost žáka do výše 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel se 

zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem formou pohovoru, na který jsou zváni 

zákonní zástupci nebo žák doporučeným dopisem. Projedná pak s nimi důvod 

nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost 

stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce nebo zletilého žáka s možnými 

důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru, do 

něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem nebo zletilým žákem. 

Zákonný zástupce nebo zletilý žák zápis podepíše a obdrží jeho kopii. Případné 

odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu zákonným zástupcem nebo zletilým žákem se 

do zápisu zaznamená. Pokud neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 10 vyučovacích 

hodin, svolá ředitel školy školní výchovnou komisi, jíž se podle závažnosti a charakteru 

nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný 

poradce, zástupce orgánu sociálně - právní ochrany dětí, školní metodik protidrogové 

prevence, popř. další odborníci a zástupce rady školy, pokud byla zřízena.  

 

Třídní učitel také ověřuje věrohodnost zvýšené omluvené nepřítomnosti. 
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Dále pak třídní učitel podle metodického pokynu MŠMT, čj. 20 006/2007-51, 

k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách         

a školských zařízeních (Věstník MŠMT, 11/2007), plní tyto povinnosti: 

- spolupracuje se školním metodikem prevence na zachycování varovných signálů, 

podílí se na realizaci minimálního preventivního programu a na pedagogické 

diagnostice vztahů ve třídě, 

- motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním 

řádem, a dbá na jejich důsledné dodržování (vytváření dobré atmosféry a 

pozitivního sociálního klimatu ve třídě), podporuje rozvoj pozitivních sociálních 

interakcí mezi žáky třídy, 

- zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem 

spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků třídy, 

- získává a udržuje si přehled o osobních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném 

zázemí, 

- informuje zákonné zástupce nezletilých žáků, kteří porušili zákaz kouření. 

 

Podle metodického pokynu MŠMT, čj. 27 317/2004-24, ke koncepci poradenských 

služeb poskytovaných ve škole (Věstník MŠMT, 7/2005) se má ředitel školy ve 

spolupráci s třídním učitelem a dalšími členy pedagogického sboru spolupodílet na 

tvorbě tzv. „ školního programu pedagogicko-psychologického poradenství “, strategie 

při vytvoření vnitřního systému komunikace ve škole. K doporučovaným činnostem 

třídního učitele, který by se podílel na poradenských službách školy, by měly patřit tyto: 

- motivuje vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, 

dbá na jejich spravedlivé dodržování (vytváření dobré atmosféry a pozitivního 

sociálního klimatu ve třídě), podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi 

žáky třídy, 

- zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem 

spolupráce školy s rodiči žáků třídy, 
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- získává a udržuje přehled o osobních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném 

zázemí, 

- spolupracuje s výchovným poradcem při poskytování poradenských služeb 

týkajících se rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků třídy, 

- spolupracuje se školním metodikem prevence na depistáži varovných signálů, 

podílí se na realizaci minimálního preventivního programu, diagnostikuje vztahy ve 

třídě, 

- spolupracuje se školním psychologem/speciálním pedagogem při aktivitách 

zaměřených na prevenci školního neprospěchu žáků třídy (náprava, vedení apod.), 

při vytváření podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

ve třídě (např. při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu) a podle pokynů 

ředitele i v dalších oblastech vzdělávací a poradenské práce s žáky třídy. 

Vymezením pracovní náplně všech pedagogických pracovníků, týkající se tak i 

funkce třídního učitele, se zabývá Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských 

zařízení, vyhláška 263/2007 Sb. § 3. Podle tohoto předpisu pedagogičtí pracovníci 

vykonávají přímou pedagogickou činnost a další práce související s přímou 

pedagogickou činností dohodnuté s pedagogickým pracovníkem, například přípravu na 

přímou pedagogickou činnost, přípravu učebních pomůcek, hodnocení písemných, 

grafických a jiných prací žáků a dále práce, které vyplývají z organizace vzdělávání      

a výchovy ve školách a školských zařízeních, jako je dohled nad dětmi a nezletilými 

žáky (dále jen „žáci“) ve škole a při akcích organizovaných školou, spolupráce              

s ostatními pedagogickými pracovníky, s výchovným poradcem, se školním metodikem 

prevence, s metodikem informačních a komunikačních technologií, spolupráce se 

zákonnými zástupci žáků, odborná péče o kabinety, knihovny a další zařízení sloužící 

potřebám vzdělávání, výkon prací spojených s funkcí třídního učitele a výchovného 

poradce, účast na poradách svolaných vedoucím zaměstnancem školy nebo školského 

zařízení, studium a účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 
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2.2  Činnost třídního učitele 

Podle Spousty (1993) lze činnost třídního učitele rozdělit do několika oblastí: 

1) Vyučování – třídní učitel vyučuje stejně jako ostatní učitelé svoje předměty, pro 

něž získal aprobaci studiem na vysoké škole. Od ostatních učitelů se však liší tím, že ve 

třídě, v níž vykonává funkci třídního učitele, vyučuje pokud možno co nejvíce 

vyučovacích hodin. Tato tendence je motivována zejména snahou o to, aby měl učitel 

co nejvíce času na lepší poznání žáků své třídy a tím prohloubil a zkvalitnil podmínky 

pro další výchovnou činnost. 

2) Přímé výchovné působení v kolektivu třídy – třídní učitel má za úkol, stejně jako 

ostatní, vychovávat žáky, ale jeho výchovné působení je intenzivnější. Koncentruje se 

především na svoji třídu, v níž plní funkci garanta výchovné práce učitelské sboru, 

zastupuje učitelský sbor i žákovský kolektiv na veřejnosti a stává se jeho mluvčím. 

Výchovnou činností třídního učitele je: 

- podílí se na utváření, fungování a posilování kolektivu třídy a žákovské 

samosprávy, 

- sleduje a kontroluje chování a úroveň prospěchu žáků své třídy, 

- diagnostikuje a hodnotí výchovné a vzdělávací výsledky třídy na základě vývoje     

a současného stavu výchovné úrovně třídy, 

- formuluje pedagogickou prognózu vývoje a potřeb třídy, 

- projektuje a konkretizuje výchovné záměry na základě poznání specifických 

podmínek v dané třídě. 

3) Řízení a organizace výchovně - vzdělávacího procesu ve všech třídách, kde 

vyučuje – největší pozornost však opět věnuje své třídě a vyvíjí maximální snahu 

proniknout do její sociální kultury, aby na základě jejího poznání mohl ovlivňovat         

a efektivně řídit kolektiv třídy v souladu s výchovnými tendencemi školy a intencích 

společnosti. Nese odpovědnost za vzdělanostně - výchovnou úroveň třídy, včetně péče   

o učebny, pořádek ve třídě a respektování školního režimu. Vede také nejnutnější 

pedagogickou dokumentaci. 
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4) Koordinace výchovně - vzdělávací práce všech učitelů, kteří vyučují ve třídě –

třídní učitel především koordinuje souhrnné opakování učební látky, domácích úkolů, 

písemných zkoušek, aby se předcházelo přílišnému přetěžování žáků. Je také v těsném   

a stálém kontaktu s učiteli vyučujícími v jeho třídě, konzultuje a řeší s nimi vzniklé 

konfliktní situace. Uvádí v soulad názory a požadavky všech zainteresovaných učitelů 

na oblečení, vystupování a jednání žáků třídy, na grafickou a formální úpravu školních 

záznamů. Koordinuje všechny akce konané jak při vyučování, tak i mimo ně (např. 

návštěvy divadelních a filmových představení, exkurzí, vzdělávacích a sportovních 

soutěží, školních výletů apod.). V neposlední řadě také zprostředkovává a usměrňuje 

styk žáků s ostatními učiteli a s vedením školy. 

5) Spolupráce se všemi organizacemi, institucemi a jednotlivci, kteří jakýmkoliv 

způsobem přicházejí do kontaktu se žáky jeho třídy – třídní učitel poznává životní         

a rodinné prostředí žáků a spolupracuje s rodinou, podněcuje a sleduje zájmovou 

činnost svých žáků, sleduje druh a intenzitu výchovného ovlivňování 

telekomunikačními prostředky a širokou veřejností a spolupracuje s nimi. Stanovuje 

prostředky výchovy úctyplného vztahu k druhému pohlaví a výchovy k rodičovství       

a iniciuje spolupráci s příslušnými odborníky. Promýšlí také formu přípravy a možnosti 

dalšího profesního uplatnění žáků. 

 

2.3  Kompetence třídního učitele 

Od třídního učitele se očekávají určité kompetence, což znamená, že tento člověk 

má určité předpoklady pro úspěšné vykonávání funkce třídního učitele. Zároveň je však  

potřebná určitá dávka životních i pedagogických zkušeností. 

Jako hlavní kompetence učitele jsou uváděny osobnostní kompetence 

(zodpovědnost, tvořivost, schopnost řešit problémy, týmově spolupracovat, být sociálně 

vnímavý a reflexivní) a profesní kompetence (vztahují se k obsahové složce výkonu 

profese, jako znalost předmětu, komunikativní, řídicí, diagnostické aj. kompetence). 

Dále pak jsou to specifické kompetence, které se prolínají a souvisí spolu, lze je podle 

Hermochové (2012) specifikovat takto: 
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1) Kompetence psychodidaktická 

Kromě toho, že třídní učitel vyučuje své předměty, v nichž uplatňuje své motivační, 

aktivizační a didaktické dovednosti, stejně jako kombinace výukových metod, musí 

být také schopen úspěšné diagnostiky a na základě ní vést žáky k rozvoji jejich 

osobnosti, usměrňovat vztahy mezi žáky a spoluutvářet klima třídy. Stejně tak je 

třeba, aby měl třídní učitel dostatečný časový prostor pro účinnou komunikaci 

s žáky v nejrůznějších pedagogických situacích. 

2) Kompetence komunikační 

Třídní učitel ve funkci koordinačního a integračního činitele komunikuje především 

s žáky své třídy, s jejich rodiči, ostatními vyučujícími, vedením školy, případně se 

školním psychologem, speciálním pedagogem, výchovným poradcem a širší 

veřejností, v závislosti na charakteru situace také s dalšími odborníky, jako např. 

s lékaři, právníky, policisty apod. Podmínkou účinné komunikace se žáky je 

především její oboustrannost, je třeba předávat jak sdělení žákům, tak přijímat 

jejich sdělení. Doporučuje se, aby třídní učitel užíval spíše popisný, nikoliv 

posuzující jazyk, aby se vyhnul vzbuzování hořkosti a bojů o moc, které se u žáků 

objeví, když se ve třídě dostávají do trapných situací, a aby žáci pochopili, že 

spoluprací s učitelem a účastí na učebních činnostech, které připravil, neriskují 

ztrátu vlastní hodnoty. Dále pak by měl třídní učitel klást při komunikaci                

o prospěchu žáků (s žáky i rodiči) důraz spíše na formativní než na finální 

hodnocení a vždy si uvědomovat, že úroveň profesionality, s jakou hovoří se žáky a 

o nich, ovlivňuje míru důvěry žáků k němu samotnému. Třídní učitel by se tedy 

měl naučit komunikovat asertivně a vyhnout se v jednání s žáky nepřátelským nebo 

submisivním reakcím. 

3) Kompetence organizační a řídicí 

K úspěšnému vzdělávání žáků je zapotřebí navazování dobrého vztahu mezi 

učitelem a žákem, způsoby jak vést třídu, řešení kázeňských problémů. Stanovení 

podmínek pro vytvoření dobré pracovní atmosféry ve třídě obnáší mimo jiné: efektivní 

využití hodiny založené na dobře koncipovaném učebním plánu, dobré organizační 

schopnosti, dobré vztahy učitel – žák, kázeň, které téměř nelze dosáhnout, pokud 



- 22 - 

nebudou splněny tři předchozí podmínky. Lze předpokládat, že role třídního učitele 

bude přímo zasahovat do každé z uvedených podmínek. Tato kompetence znamená také 

dbát na rovnoměrné zatěžování žáků různými povinnostmi a úkoly, inspirovat činnost 

třídní samosprávy, vytvářet komunikativní prostředí mezi žáky ve třídě, informovat 

třídu o organizaci školního roku a výuky nebo koordinovat jednotlivé druhy zkoušek     

a informovat jednotlivé učitele. Navození ideální atmosféry rovněž závisí i na ostatních 

učitelích, kteří ve třídě vyučují, a v ještě vyšší míře na efektivitě hodin vyučovaných 

samotným třídním učitelem. Organizační schopnosti, dobré vztahy mezi učitelem          

a žákem a kázeň jsou schopnosti, které bezpodmínečně třídní učitel musí zvládat. Třídní 

učitel musí všechna pravidla důsledně dodržovat a nesmí sklouzávat k pravidlům 

vycházejícím z osobních sklonů nebo chvilkových nálad, současně je však dobré se 

s žáky na nich dohodnout a zachovávat možnost jejich uzpůsobování. 

4) Kompetence diagnostická a intervenční 

Třídní učitel se velkou měrou podílí na utváření klimatu školní třídy. Řeší konfliktní 

výchovné situace včetně problematiky sociálních patologií, provádí průběžnou 

diagnostiku při výchovných a vzdělávacích potížích. Každý učitel má co nejlépe poznat 

všechny své žáky v rámci svého předmětu. Ideální je, když zná třídní učitel žáky 

v širších souvislostech po stránce sociálních vztahů, motivace, kognice, 

psychosomatických zvláštností, vývoje profesionální orientace a psychického zatížení   

a odolnosti. 

5) Kompetence poradenská a konzultativní  

Zde se jedná především o spolupráci s rodinou a ta se odehrává jedním ze čtyř 

základních postupů: třídními schůzkami rodičů, návštěvami třídního učitele v rodinách, 

individuálními návštěvami rodičů ve škole nebo pedagogickou osvětovou činností. Je 

důležité vědět, že rodiče mají hlavní odpovědnost za výchovu svých dětí. Škola a ostatní 

výchovné instituce odpovídají vždy jen za některou součást a časový úsek výchovy       

a ani v těchto případech není jejich parciální odpovědnost zcela autonomní. Rodiče 

například rozhodují o tom, kterou školu bude navštěvovat jejich dítě, o směřování jeho 

zájmové činnosti, o profesní orientaci dítěte atd. Je třeba zdůraznit, že spolupráce 

třídního učitele a žáků by se měla opírat o pomoc rodičů, která je důležitá zejména při 

řešení výchovných a výukových problémů. Třídní učitel by měl předávat rodičům 
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informace o žákovi, např. o prospěchu, chování, nabídce mimoškolních aktivit               

a zájmových kroužků, měl by se snažit pomoci rodičům pochopit, co a jak chce jejich 

děti naučit a jak oni v tom mohou pomoci. 

Třídní schůzka je nejčastější forma spolupráce rodičů a třídního učitele, jejímž cílem 

je informovat rodiče o výchovné a vzdělávací práci třídy jako celku, o prospěchu           

a chování jednotlivých žáků, příležitost vyměňovat si zkušenosti z výchovy dětí, 

stimulovat rodiče jako svého partnera při výchově dětí, k pravidelné návštěvě třídních 

schůzek, rozšiřovat a prohlubovat pedagogické znalosti rodičů, radit rodičům při výběru 

nejvhodnější přípravy na budoucí povolání dítěte. Jednou z nejnáročnějších, velmi 

specifických, ale je-li zvládnuta, i nejefektivnějších metod spolupráce s rodiči se podle 

mnohých odborníků jeví návštěva třídního učitele v rodinách. Mnohem běžnějším         

a rozšířenějším způsobem vzájemného kontaktu jsou však přece jen stále třídní schůzky.  

Ty se na základní škole konají častěji než na střední škole. Před rodičovskou schůzkou 

by se měl třídní učitel připravit, program schůzky by měl obsahovat cíl shromáždění, 

pořadí témat, o nichž se bude hovořit, a čas začátku a skončení schůzky. Doporučuje se 

pozvat na schůzky i žáky (s výjimkou zvláštních situací) za účelem zvýšení 

pravděpodobnosti, že se u nich vytvoří zdravější a otevřenější postoje. Dále se 

doporučuje připravit setkání v místnosti, kde schůzka nebude nečekaně narušována        

a kde je jen málo pravděpodobné, že by mohl být zvenčí uslyšen obsah sdělení. Též je 

vhodné připravit po jednom exempláři programu pro každého účastníka schůzky           

a během shromáždění uvádět následující témata odkazem na příslušný bod v programu 

nebo použít jinou vizuální pomůcku a během setkání se zaměřit na potřeby, popis 

situací, chování a okolností. 

Komunikace učitele s rodiči je pro obě strany velmi náročný moment. Zatímco 

rodiče se mohou situaci vyhnout, u učitele se jedná o profesní povinnost a u třídního 

učitele se míra vystavení ještě zvyšuje. Role třídního učitele zahrnuje ve vztahu 

k žákům a jejich rodičům některé specifické edukační činnosti. 

Dále je možné podle potřeby a vlastního uvážení doplňovat komunikaci s rodiči na 

rodičovských schůzkách písemnými zprávami, které rodičům posílají v různě dlouhý 

časových intervalech. Jedná se o určitou formu rozmnoženého dopisu, který obsahuje 

část společnou pro celou třídu (o právě probírané látce, průměrných výsledcích,  



- 24 - 

domácích úkolech atd.), která je případně podle potřeby doplněna stručným sdělením 

slovního hodnocení jednotlivého žáka. Takovými dopisy třídní učitel rozvijí ochotu a 

porozumění rodičů, kteří jsou také lépe připravováni pro pomoc při případném řešení 

kázeňských problémů. 

6) Kompetence sebereflektivní 

Třídní učitel se stejně jako ostatní učitelé musí někdy zamýšlet nad svou prací ve 

vyučování, nad svým výchovným působením, nad sebou samým, nad tím, jak ho žáci 

vnímají, a klást si otázky: Jaký jsem učitel? Proč žáci na moji aktivitu reagují určitým 

způsobem? apod. Sebereflektivní kompetence třídnímu učiteli umožňuje zamýšlet se 

nad svou pedagogickou činností a následně ji autoregulovat – zdokonalovat tak vlastní 

pedagogické dovednosti, eliminovat své nedostatky a využívat předností vyplývajících 

z jeho pedagogické osobnosti (Hermochová, 2012). 

 

2.4 Povinnosti třídního učitele spojené s dokumentací 

školy 

Školy a školská zařízení vedou podle § 28 školského zákona tuto dokumentaci: 

rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách, evidenci dětí, žáků nebo 

studentů („školní matrika“), doklady o přijímání žáků, dětí, studentů a uchazečů ke 

vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování, vzdělávací programy, výroční 

zprávy o činnosti školy, třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném 

vzdělávání a jeho průběhu, školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin, 

záznamy z pedagogických rad, knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, 

popřípadě lékařské posudky, protokoly a záznamy o provedených kontrolách a 

inspekční zprávy, personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a 

účetní evidenci a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy. 

Třídní učitel se aktivně podílí na vedení a aktualizaci zápisů v: 

Školní matrika – jde o povinný dokument školy, který slouží k evidenci dětí, žáků 

nebo studentů.   
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- obsahuje tyto údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození 

nebylo-li rodné číslo žákovi přiděleno, státní občanství, místo narození a místo 

trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu 

pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České 

republiky, údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, 

obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu, datum 

zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, 

vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění dítěte, údaje o mimořádném nadání, údaje   

o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi a o závěrech vyšetření uvedených 

v doporučení školského poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke 

vzdělání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

datum ukončení vzdělávání ve škole, údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve 

střední nebo vyšší odborné škole ukončeno, jméno a příjmení zákonného zástupce, 

místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo 

trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení, 

- záznam nebo změna údaje ve školní matrice se provedou neprodleně po rozhodné 

události. Školy a školská zařízení jsou oprávněny poskytovat údaje z dokumentace 

a ze školní matriky osobám, které svůj nárok prokážou oprávněním stanoveným 

tímto nebo zvláštním zákonem např. v trestním řízení (Dandová, 2017). 

Dalšími dokumenty školy jsou: 

Třídní výkaz – v tomto dokumentu se vyplňuje: stav žactva, přehled o docházce, 

klasifikaci, chování a celkový prospěch. Třídní výkaz uzavírá třídní učitel sám po 5. a 9. 

ročníku, popřípadě při sloučení nebo rozdělení tříd: 

- třídní učitel vede výkaz a sám v něm provádí záznamy. Ostatní vyučující potvrzují 

podpisem v třídním výkazu, že provedli klasifikaci za dané období, 

- jmenný seznam žáků aktualizuje třídní učitel okamžitě při změně (příchod nového 

žáka, …). 

(Korda, Bernatová, 2016) 

Třídní kniha – základní dokument, se kterým pracuje třídní učitel dnes a denně: 
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- podle § 28 školského zákona má obsahovat průkazné informace o poskytovaném 

vzdělávání a jeho průběhu. Školský zákon ani žádný jiný předpis však nic bližšího 

o obsahových náležitostech třídních knih nestanoví. Snad zákonodárce vychází 

z předpokladu, že se jedná o pojem, který je ve školství natolik zažitý, že 

nepotřebuje bližšího komentáře, 

- školský zákon ani jiný předpis, rovněž neřeší postup v případě ztráty třídní knihy. 

Školský zákon pouze stanoví, že třídní kniha je jedním z povinných dokumentů 

školy, který obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a o jeho průběhu. 

Z toho plyne, že v případě ztráty třídní knihy je povinností školy zajistit zákonem 

požadované vedení údajů o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu ve stejném 

rozsahu, v jakém tyto údaje obsahovala původní třídní kniha (pořídit novou třídní 

knihu, zpětně doplnit všechny údaje, pravost a úplnost potvrzují jednotliví 

vyučující a ověřuje je ředitel školy). 

Školní řád – významný dokument třídního učitele. Školní řád a rozvrh vyučovacích 

hodin musí mít třídní učitel k dispozici vždy a za všech okolností. Školní řád a vnitřní 

řád vydává ředitel školy nebo školského zařízení, obsahově jsou totožné, liší se tedy 

pouze v tom, kdo je vydává: 

- upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich 

zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech 

vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, provoz a vnitřní režim školy nebo 

školského zařízení, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků       

a studentů a jejich ochranu před sociálně - patologickými jevy a před projevy 

diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem školy nebo 

školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů, 

- podle školského zákona, který značně postavení a význam školního a vnitřního 

řádu školy a školského zařízení posílil, by tyto předpisy měly zahrnovat vše, co 

není výslovně upraveno právními předpisy, ale je podstatné pro řádný chod těchto 

zařízení. A to např. pravidla pro omlouvání nepřítomnosti ve vyučování, pravidla 

pro zacházení s majetkem, závažné důvody, pro které může být žák vyloučen, 

pravidla pro vzájemné vztahy žáků a pedagogických pracovníků, pravidla pro 

hodnocení žáků a studentů, 
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- novela školského zákona provedená zákonem č. 82/2015 Sb. zdůraznila, že školní 

řád obecně upravuje pravidla vztahů žáků se zaměstnanci ve škole nebo školském 

zařízení, a ne pouze s pedagogickými pracovníky školy (jako tomu bylo dosud). 

Třídní učitel musí se školním řádem pracovat průběžně, protože odpovídá za to, 

aby se s řádem seznámili žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků (Dandová, 2017). 

Kniha úrazů a záznamy o úraze dětí, žáků a studentů 

- i s tímto dokumentem musí pracovat především třídní učitel, jedná se rovněž          

o základní dokumentaci školy, ve které se zaznamenávají úrazy dětí, včetně 

lékařských posudků. Je podkladem pro evidování absence žáků pro školní úraz       

a záznam o úrazu, 

- podrobnosti ohledně sepisování knihy úrazů a záznamu o úrazu obsahuje vyhláška 

č. 64/2005 Sb. Dalšími podklady může být potvrzení ošetřujícího lékaře o ošetření 

žáka, lékař na tiskopise „Potvrzení o ošetření zraněného dítěte – žáka – studenta pro 

školní úraz„ uvede označení úrazu a přepokládanou délku školní absence 

zraněného. Ostatní údaje vyplní škola nebo, při méně závažných úrazech 

nevyžadujících nezbytné lékařské ošetření a způsobující absenci kratšího trvání, 

stačí potvrzení rodičů o tom, že se žák pro následky úrazu nemohl účastnit školní 

činnosti (v žákovské knížce), 

- podle ustanovení § 1 č. 64/2005 Sb. platí, že se v knize úrazů evidují všechny 

školní úrazy, ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech 

a při poskytování školských služeb, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy 

se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví, 

- záznam o školním úrazu je důležitým dokladem, jímž se prokazuje vznik úrazu       

a okolnosti, za kterých k němu došlo. Slouží pro stanovení nápravných                    

a preventivních opatření a pro jejich kontrolu. Je podkladem pro evidenci, statistiku 

a rozbory školní úrazovosti i pro preventivní opatření širšího rozsahu. Je rovněž 

závažným vodítkem pro posouzení míry odpovědnosti za vzniklou škodu ze strany 

žáka. Z jeho obsahu se vychází i při projednávání trestní odpovědnosti v případech 

zanedbání náležitého dohledu, zejména pokud školní úraz zanechá trvalé následky 

na zdravotním stavu žáka. Proto je též jedním z důležitých důkazů pro učitele nebo 

příslušného pedagogického pracovníka, pověřeného dozorem nad žáky v době 
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úrazu. Podle těchto záznamů je možno posoudit, do jaké míry mohl nebezpečné 

situaci čelit, 

- prvořadou povinností třídního učitele je zajistit, aby byly okolnosti objektivně 

zajištěny a případně odstraněny všechny příčiny úrazu. Třídní učitel, příp. ředitel 

školy či jiný zaměstnanec by měl při zjišťování příčin školního úrazu zabezpečit 

účast učitele či jiného pedagogického pracovníka, který byl v době úrazu pověřen 

dohledem nad žáky (Dandová, 2017). 
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3 Vývojové etapy třídního kolektivu 

K funkci třídního učitele zajisté nepatří jen administrativní povinnosti, které jsou 

nejčastěji v literatuře uváděny. Třídní učitel má mnoho povinností, zastává nejen roli 

pedagogickou, ale je také významným činitelem v oblasti sociálně psychologické a má 

organizační a řídicí povinnosti. Proto, aby funkce třídního učitele byla kvalitně 

naplňována, je nutné znát i určitá fakta pro výchovné působení učitele v kolektivu. 

V průběhu utváření kolektivu lze pozorovat několik etap podle toho, jak kolektiv 

reaguje na vývoj a změny ve společnosti. Ve školním prostředí můžeme pozorovat čtyři 

etapy vývoje kolektivu, které na sebe úzce navazují, prolínají se a každá předcházející 

podmiňuje výchovné úspěchy v etapě následující. Jednotlivé vývojové etapy se liší 

podle toho, kdo je prostředníkem při kladení požadavků společnosti na členy kolektivu 

jako objekt výchovy, podle toho, kdo je subjektem výchovy. Podle Spousty (1993) lze 

jednotlivé etapy charakterizovat takto:  

V první etapě nelze hovořit o kolektivu v pravém slova smyslu. Požadavky, které 

společnost vůči budoucímu kolektivu uplatňuje, vznáší pedagog jako organizátor 

rodícího se kolektivu. Klade své požadavky a vyžaduje jejich plnění, aniž by je 

zdůrazňoval. Vychovávaní jedinci je plní a jednají v souladu s nimi především pod 

vnějším tlakem. Dojde li k oslabení těchto vnějších opatření, rodící se kolektiv přestane 

požadavky respektovat a neplní je. Úsilí třídního učitele je zaměřeno na chování            

a jednání členů budoucího kolektivu třídy.  Je důležité, aby požadavky byly objektivně 

nutné, opodstatněné a splnitelné. V této fázi je těžištěm výchovy působení 

v usměrňování žáků a organizace vnějších opatřeních. 

Ve druhé fázi vývoje kolektivu získává pedagog na svoji stranu nejaktivnější členy 

skupiny, kteří začínají z vlastní zkušenosti chápat význam, objektivní nutnost                       

a užitečnost kladených požadavků pro celek, sami je akceptují a podporují. Z těchto 

nejaktivnějších členů se utváří jádro budoucího kolektivu, tzv. aktiv kolektivu, který se 

sám stává zdrojem požadavků uvnitř vznikajícího kolektivu. Členové tohoto aktivu 

nemohou být v žádném případě vybráni a určeni pedagogem, nemohou však být ani 

voleni členy skupiny. Aktiv netvoří ani donašeči nebo oblíbenci pedagoga. V takovém 

případě by se z aktivu stala privilegovaná kasta, kterou by dříve nebo později zatlačili 

ostatní členové skupiny do izolace. Skutečný činorodý aktiv kolektivu může vzniknout 
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jen tehdy, jestliže sami členové skupiny usilují o dosažení společných cílů 

prostřednictvím svobodné vůle a uvědomělé aktivizace osobnosti. S narůstajícími 

zkušenostmi aktivu roste i potřeba vybavit kolektiv znalostmi týkajícími se mravních 

norem společnosti a její morálky. 

Ve třetí etapě přejímá požadavky aktivu větší část budoucího kolektivu. Podaří-li se 

členům aktivu získat na svou stranu většinu skupiny, mínění aktivu se stává míněním 

většiny a kolektiv pak může již tyto požadavky klást na jednotlivé členy sám, bez 

zprostředkujícího zásahu pedagoga. Kolektiv se tak stává autoritou a subjektem 

výchovy. „Cizí“ požadavky pedagoga přijímá kolektiv za své vlastní. V této etapě 

vzrůstá význam a úloha systematického výkladu norem kolektivního soužití a teorie 

morálky. Teoretické poznámky z této oblasti je možno opírat o první sociální zkušenosti 

členů kolektivu. Funkce pedagoga v této etapě vývoje kolektivu nabývá jiného, nového 

charakteru: dosavadní přímé, direktivní řízení je nahrazováno nepřímým řízením, které 

se navenek projevuje jako taktní usměrňování kolektivu. Tím je pedagog uvolňován od 

bezprostředního dozoru a neustálé kontroly chování a jednání členů kolektivu pro 

soustředěnější a promyšlenější analýzu života kolektivu, pro jeho hodnocení a kritiku. 

V této fázi dochází k vlastnímu integračnímu procesu, jímž se postupně upevňují 

všechny základní vazby kolektivu (názorová, emoční, návyková). Třídní kolektivy 

dosahují této vývojové etapy jen zřídka. 

Ve čtvrté etapě kulminuje vývoj kolektivu a dovršují se kvalitativní proměny v jeho 

struktuře. Každý člen kolektivu považuje již požadavky kolektivu za své vlastní a je 

schopen sám sobě klást požadavky nové. Osobnost vychovávaného přejímá funkci 

vychovávajícího, dochází ke ztotožnění výchovného subjektu a výchovného objektu 

(každý člen kolektivu je sám sobě vychovatelem). Nedovedl by jednat nesprávně, 

protože se mu stalo potřebou řídit se společnými požadavky. 

Pro utváření kolektivu dle teoretiků kolektivní výchovy je druhá fáze tou 

nejdůležitější, tedy ta, kdy vzniká jádro kolektivu. Podaří-li se třídnímu učiteli vhodně   

a zajímavě programovat činnost třídního kolektivu, jeho aktivní jádro poměrně snadno 

připoutá při realizaci programu ostatní členy kolektivu. Touto společnou činností (prací, 

zábavou, sportem, hrou) všech členů kolektivu se postupně vytvářejí podmínky pro 

upevnění názorových, emočních a návykových vazeb, a tím i pro integraci kolektivu. 
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Nejrychlejším a nejpříjemnějším způsobem integrace kolektivu jsou společné emoční 

prožitky. Což mohou být společné zážitky ze školního výletu, exkurze, besedy, 

návštěvy kulturních a historických památek, to vše a mnohé další rychle a nenásilně 

sceluje kolektiv. 

3.1  Význam kolektivu v životě dítěte 

Vliv kolektivu na dítě je v různých obdobích vývoje jinak intenzivní a není ani 

rovnoměrný. Děti v mladším školním věku nejsou schopné vytvořit kolektiv, protože 

nejsou ochotny spoluúčastnit se na konstituování jeho norem a respektovat je, ani 

neusilují o dosažení společného cíle. Děti tohoto věku nezajímá sociální postavení jejich 

spolužáků, neberou na ně zřetel a své spolužáky podle něho nediferencují. Na druhé 

straně však bezvýhradně a nekriticky akceptují postoje a hodnocení oficiální autority      

a své vzájemné sociální vztahy utvářejí plně ve shodě s názory dospělých, především 

s názorem svého učitele. Ten také působí na tyto děti bezprostředně a jeho mínění, 

souhlasný či nesouhlasný postoj zanechávají v dětech tohoto věkového období silnou 

citovou odezvu. 

Jiná situace je mezi dětmi středního školního věku (9 - 10 roků), u nich se již zcela 

zřetelně (jako jejich základní potřeba) projevuje snaha zaujmout ve skupině určitou 

sociální pozici a pro své chování a jednání získat souhlas dětského kolektivu. 

Ve starším školním věku, v pubertálním období dítěte (zhruba od 12 let) význam 

kolektivu a mínění jeho členů rapidně narůstá.  Kolektiv v tomto období vývoje dítěte 

přenáší své požadavky na jednotlivé členy, účinně ovlivňuje jejich myšlení, názory         

a zájmy a stává se tak velmi významným prostředkem výchovy. 

Podaří-li se třídnímu učiteli vytvořit pevný, vnitřně organizovaný a homogenní 

třídní kolektiv, neznamená to, že jeho výchovná práce s tímto kolektivem končí. Byl-li 

vytvořen kolektiv, byla tím pouze ukončena jedna z etap výchovného procesu. Pro 

kultivovaného třídního učitele se žákovský kolektiv, který dosud pojímal především 

jako objekt svého výchovného působení, stává novou kvalitou, novým a neobyčejně 

účinným prostředkem. 

Podle Vaňka (in Spousta, 1993) je kolektiv charakterizován takto: 
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1. Pevný společenským vědomím, ideovou vypracovaností a shodností názorové 

programové sféry. 

2. Citovou semknutostí, pocitem vnitřní sounáležitosti členů kolektivu, kteří jsou 

citově zaníceni jeho programem a jsou citliví na dobrou pověst kolektivu. 

3. Vnitřní potřebou členů kolektivu činně se zúčastňovat naplňování přijatého 

programu a tento program obhajovat. 

4. Vnitřní potřebou členů kolektivu aktivně vystupovat na obranu kolektivu         

a hájit i jednotlivé jeho členy. 

5. Vytvořenými tradicemi kolektivu. 

6. Spontánně vytvořeným vnitřním organizačním rozčleněním a vytvořením 

řídicích orgánů kolektivu. 

7. Ustáleným funkčním postavením některých členů kolektivu, kteří jsou s to 

adekvátně vyjadřovat jeho mínění, zaujímat stanovisko a určovat vhodné 

způsoby jednání kolektivu. 

Takový kolektiv, který je názorově pevný a citově scelený, se stává účinným. Má 

svou organizovanou stabilitu a pracuje automaticky, nesen vlastní společenskou silou. 

Nově příchozí žáky adaptuje velmi rychle a formuje jejich názory, stimuluje je citově, 

pomáhá jim osvojit si návyky tohoto kolektivu a tím utváří i jejich charakterové rysy      

a povahu. Třídní učitel se zde ocitá spíše na okraji jeho dění a může život svého 

kolektivu sledovat jen z povzdálí. Jeho výchovná činnost je tak redukována na 

poradenskou, kontrolní, hodnoticí, protože mechanismus kolektivu je schopen sám 

organizovat svoji činnost i zvládat drobné kázeňské problémy. Třídní učitel zasahuje jen 

tehdy, jestliže v rámci třídního kolektivu vznikl živelně jiný společenský útvar, který se 

postavil proti učiteli a škole a narušuje výsledky práce pedagogického kolektivu. 

V takovém případě třídní vstupuje do života kolektivu plnou vahou, aby i nadále 

zajišťoval hladký průběh všech činností podle jeho programu. Třídní učitel se 

v takovém případě zaměřuje na zjišťování příčin nově vzniklého sociálního útvaru, na 

jeho izolaci, rozklad a znovu začlenění jeho členů do kolektivu třídy. Toto úsilí nebývá 



- 33 - 

vůbec snadné a vyžaduje vysoce kvalitní osobnost učitele a opravdové pedagogické 

mistrovství. 

3.2  Sociální struktura třídy 

Pro třídního učitele by mělo být samozřejmostí znát sociální strukturu své třídy. 

Pokud bude vědět, kteří žáci tvoří ve třídě sociální elitu a kdo je outsiderem, má 

možnost ovlivňovat vztahy mezi dětmi správným směrem, a tak i jeho vzdělávací 

činnost bude efektivnější. 

Sociální skupina, kterou tvoří žáci třídy, je svébytnou sociální strukturou, která 

reaguje na pedagogické působení učitele, podporuje jeho pedagogické záměry, či se 

naopak staví proti nim. Pro učitele je tedy velmi důležité, aby bral v úvahu sociální 

rozměr i z pedagogických důvodů, jinak se jeho snaha může míjet účinkem. 

Školní třídu zařazujeme mezi formální skupiny, to znamená, že byla vytvořena pro 

určitý účel (výchova, vzdělávání) v rámci instituce, jíž je škola, která také určuje podle 

vlastních kritérií, kdo do skupiny ve třídě bude patřit. Jsou určena pravidla chování, 

jimiž se členové skupiny mají řídit, je určeno, k čemu skupina slouží, tj. jaký má cíl,      

a jaké jsou hodnoty, na kterých je tento cíl založen (dosahovat co nejvyššího vzdělání, 

pilně se učit, dodržovat školní řád, plnit školní povinnosti). To platí především na 

počátku školní docházky, postupně se situace ve třídě mění, mezi dětmi se začínají 

vytvářet sociální vztahy a z formální skupiny se začíná tvořit skupina neformální. Není 

to už pouhé seskupení jednotlivců, ve skupině se vytváří složitá struktura sociálních 

vztahů, sociální hierarchie, jsou sdíleny určité společné hodnoty, chování je řízeno 

vlastními sociálními normami. Skupina začíná žít svým vnitřním životem, podléhajícím 

neformálním pravidlům a řízeným neformálními autoritami skupiny. Neformální 

skupina v rámci školní třídy se vytváří v závislosti na tom, jak žáci vyspívají, jejich 

vztahy jsou trvalejší a stále více založené na vazbě na vrstevnickou skupinu. Poznání 

vnitřního života třídní žákovské sociální skupiny je tedy tím obtížnější, čím jsou žáci 

starší. Víme, že na 2. stupni se zpravidla děti uzavírají do sebe a sociální dění uvnitř této 

skupiny je pro dospělé často nedostupné. Učitel to většinou připisuje pubertě a změnám, 

které způsobuje u jednotlivých dětí. Pro žáky v tomto věku se však stává vliv sociální 

skupiny vrstevníků důležitější než názory a působení dospělých – rodičů a ve škole 

především učitelů. Formální a neformální normy se od sebe stále více liší a pro dospělé, 
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kteří nejsou členy této skupiny (ani být nemohou), se chování dětí často stává 

nesrozumitelným. Vazba na sociální skupinu třídy je posilována také tím, že jde             

o skupinu, ze které žák prakticky nemůže vystoupit. Pokud tedy chceme či potřebujeme 

poznat stav sociální skupiny ve třídě, je zapotřebí používat nepřímých technik. Mezi 

nejúčinnější a informačně nejbohatší metody v tomto směru patří sociometrie.  

(Hajd Moussová, 2000) 

 

3.3  Měření vztahů 

Sociometrie je technikou, která postihuje a kvantifikuje sociální vztahy ve skupině   

a její sociální hierarchii. Princip klasické sociometrie spočívá v dotazování členů nějaké 

sociální skupiny na ostatní členy podle určitého klíče. Z odpovědí lze vyvodit existující 

sociální vazby ve skupině. U klasické sociometrie může podoba položené otázky 

ovlivnit výslednou volbu, a tak může být obraz sociálních vztahů ve skupině zkreslen 

tím, jak se ptáme. Členové skupiny mají například vybrat mezi ostatními jednoho či 

více jedinců, se kterými by chtěli vykonávat určitou činnost (např. výlet, řešení 

problému, oslavu, …). Volby se mění podle typu otázky (např. s někým bych rád slavil, 

protože je s ním zábava, ale nechtěl bych s ním řešit problém, protože není vytrvalý), 

když nakonec shrneme jednotlivé volby, ukáže se, že někteří členové skupiny jsou 

voleni častěji, jiní jsou častěji opomíjeni. 

Ve školní praxi je užitečná metoda, která byla vyvinuta Hrabalem (1993) přímo pro 

školní třídu. Jde o sociometricko-ratingový dotazník (SO-RA-D), který je zaměřen na 

zjišťování dvou základních dimenzí, jež postihují naši snahu po uspokojení sociálních 

potřeb, které jsou: potřeba přijetí (dimenze sympatie) a potřeba prestiže (dimenze 

vlivu). Ukazuje se, že tyto dvě dimenze jsou do značné míry na sobě nezávislé, to 

znamená, že ten, kdo je ve třídě velmi oblíbený, nemusí být vždy také nejvlivnější         

a naopak. Je to dáno tím, že vlastnosti vůdce jsou zpravidla jiné než vlastnosti toho, kdo 

ostatním poskytuje emocionální podporu. Platí to ovšem u výrazných osobností a závisí 

to také na věku respondentů, mladší děti jsou méně schopny jemně rozlišovat. 
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Výsledky sociometrie důležité pro učitele 

Výhodou této techniky je i to, že ji může provádět sám učitel, jelikož se nejedná      

o psychologický test, jehož použití je vyhrazeno psychologům. Přesto se doporučuje 

konzultace použití SO-RA-Du s psychologem. Především pokud jde o interpretaci 

výsledků, případně při jejich využití k rozsáhlejším zásahům ve třídě. 

Výsledky sociometrie získáváme od jednotlivých žáků zpracováním protokolů, u 

každého žáka jde o kvantitativní vyjádření jeho umístění v dimenzi vlivu a obliby 

(součet všech známek, které každý z žáků získal od všech spolužáků). Seřazením žáků 

podle souhrnné známky, kterou získali, vznikají žebříčky sociální hierarchie ve třídě. Ze 

žebříčků se dozvídáme, kdo jsou vůdci třídy (pořadí podle vlivu) a kdo ve třídě patří 

mezi nejoblíbenější (pořadí podle sympatií). Na opačném konci žebříčku nacházíme 

žáky, kteří mají nejmenší vliv a jsou nejméně oblíbení. Třetím žebříčkem, který lze na 

základě známek sestavit, je pořadí tzv. náklonnosti, které vznikne tak, že sečteme           

u každého žáka známky, které dával svým spolužákům v dimenzi obliby. Výsledky nám 

dávají odpověď na otázku, jak vypadá sociální struktura vztahů ve třídě, tím se tedy 

dozvídáme, kdo s kým kamarádí, ale také kdo ve třídě žádné vztahy nemá. Proč tomu 

tak je, se dozvídáme ze slovního hodnocení, které přináší další užitečné informace. 

Zřetelně lze tedy rozlišit preferenční vazby, jestli jsou vzájemné či jednostranné, 

odmítání některých žáků i podskupin, které se ve větší skupině třídy zpravidla vytvoří. 

Podle celkové úrovně i rozložení známek, které si děti navzájem dávají, lze odhadnout 

také vnitřní kohezi a emocionální klima třídy (Hajd Moussová, 2000). 

Pro učitele je užitečné vědět, kdo patří do tzv. sociální špičky, protože jde o skupinu, 

o kterou se při své práci může opřít (pokud mu to její složení dovoluje). Jde zde o žáky 

sociálně vyspělejší, než jsou ostatní, a mohou ve třídě prosadit řadu věcí, které učitel 

prosadit nemůže prostě proto, že je to záležitost vnitřního života skupiny. Příkladem je 

např. opatření ve prospěch žáka, který je odmítán pro svůj handicap, zde může sociální 

špička změnit vztah k němu tím, že ho sama začne vnímat pozitivněji. Sociální špička si 

totiž může dovolit měnit neformální normy chování, i když jen do určité míry. Pokud 

učitel nezná skutečné složení sociální špičky, může se stát, že chválí a dává za příklad 

ostatním žáka, který je ve třídě neoblíbený, či naopak trestá toho, který je vůdcem třídy. 

Svým působením tak dosahuje opačného výsledku, než jaký zamýšlel, protože žák často 
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získává svou sociometrickou pozici v třídní hierarchii právě vlastnostmi, které u něj 

učitel oceňuje či naopak zavrhuje. Učitel tak svým hodnocením pozici žáka pouze 

posiluje a jeho zamýšlené výchovné působení se míjí účinkem. Kromě zjišťování 

sociální struktury a celkové situace ve třídě můžeme výsledky sociometrie využít také 

k individuální diagnostice. U každého žáka ve třídě se dozvíme, jak je umístěn 

v sociální hierarchii, jak ho ostatní žáci vnímají a jakým způsobem ho popisují. Přináší 

nám to dvojí typ informací, jednak to vypovídá o sociabilitě dítěte, o jeho postavení ve 

skupině vrstevníků, jednak o tom, jak se dítě ve své vrstevnické skupině cítí. Vzhledem 

k důležitosti vrstevnické skupiny pro dítě (zvláště ve starším školním věku) jsou tyto 

informace neocenitelné pro určení příčin obtíží dítěte, které mohou pramenit právě 

z této oblasti, stejně cenné jsou i pro stanovení dalších pedagogických opatření. Změny 

postavení dítěte ve skupině je nutné konzultovat s psychologem, s nímž na nápravě 

učitel dále spolupracuje. 

 

  



- 37 - 

4 Vytváření kladného klimatu ve třídě 

Vytvoření kladného klimatu ve třídě hodně závisí na tom, jaké vztahy s žáky učitel 

naváže. Nejefektivněji se žáci budou učit v prostředí, kde jsou vztahy založeny na 

vzájemné úctě a kontaktu mezi učiteli. 

Podle Kyriacoua (2012) je pro vytvoření vzájemné úcty do značné míry podstatné, 

aby žáci z činů učitele zřetelně viděli, že učitel je kompetentní a že se zajímá o jejich 

pokrok, protože připravuje a řídí efektivní vyučování a své úkoly plní s maximálním 

nasazením. Kromě toho i svým jednáním se žáky během vyučování a v osobních 

kontaktech vyjadřuje, že si váží každého žáka jako jednotlivce s jeho individuálními      

a osobními potřebami. Dobrý kontakt se vytváří, když učitel dává žákům najevo, že 

chápe jejich osobní názory na řadu záležitostí a zkušeností v oblasti školní, společenské 

i osobní, sdílí je s nimi a váží si jich. Například, když projeví lítost nad tím, že místní 

fotbalový tým byl vyřazen z pohárové soutěže, když pochválí žáky, kteří si vedli dobře 

v zápase školních družstev, projeví zájem o to, že žák byl nachlazen a vzrušení nad tím, 

že se blíží školní výlet. To vše pomáhá k navázání vřelých a uvolněných vztahů. 

Vytvoření kladného klimatu ve třídě závisí na tom, zda tento vztah je obousměrný, žáci 

by měli učiteli jeho úctu oplácet úctou k němu a jeho chápání jejich potřeb by měli 

opětovat chápáním jeho potřeb. Jelikož je učitel dospělý a s přihlédnutím k jeho úloze 

nutno říci, že mít hlavní vliv na vytvoření harmonických vztahů ve třídě je jeho úkolem. 

Dovednosti uplatňující se při vytváření ovzduší vzájemné úcty a kontaktu jsou ve 

školách vysoce ceněny, protože mají významný vliv i na celkové klima ve škole. Kromě 

toho učiteli otvírají dveře v roli rádce v osobních záležitostech. Umožňují mu zhostit se 

i výchovné úlohy učitele, pro žáky je potom snazší svěřit se mu s osobními problémy     

a těžkostmi. 

Důležité je i být žákům dobrým příkladem. Je nutné si uvědomit, jaký vliv může mít 

učitelovo vlastní chování na žáky, protože jim může být určitým příkladem nebo 

vzorem. Toto ztotožnění se s učitelem je obzvláště silné v prvních letech školní 

docházky. U většiny žáků se však stále velmi výrazně projevuje i v dalších letech a na 

střední škole. Žáci od učitele budou očekávat, že bude dobrým příkladem 

v požadavcích, které na ně klade. Pokud od žáků vyžaduje upravenou práci, musí být 

jeho zápis na tabuli také upravený. Očekává-li, že se žáci budou chovat civilizovaně, 
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neměl by ztrácet nervy ani zraňovat jejich city sarkasmem. Chce-li, aby daná činnost 

byla pro žáky zajímavá, měl by o ni v jejím průběhu sám dávat najevo zájem. 

Jedna z obtíží, s níž se potýkají začínající učitelé, se týká dovednosti vědět, zda, kdy 

a jak použít humor a schopnosti rozeznat, do jaké míry by měl být vztah učitele se žáky 

přátelský. Přiměřené používání humoru a vytváření povědomí, že má učitel smysl pro 

humor, může sehrát užitečnou roli při vytváření dobrého kontaktu se žáky a kladného 

klimatu třídy. Humor lze dobře využít v celé řadě situací, včetně zábavnějšího uvádění 

nadcházející práce nebo vtipu učitele na vlastní účet (případně i na účet žáka, ovšem jen 

způsobem, který žákům umožňuje se z žertu radovat a necítit se jako oběti). Humor lze 

také uplatnit k zvýšení sebejistoty žáka, který prožívá úzkost nebo má potíže, nebo 

k rozptýlení potenciálního konfliktu v případě žákova nesprávného chování. Smysl pro 

humor u učitele žáci poznají z toho, jak vtipně reaguje na situace nebo jak se s nimi 

dokáže zasmát nad humorným prvkem, který oni vidí v určité situaci. Může to být něco 

tak prostého, jako třeba jeho poznámka v situaci, kdy se mu zlomí křída, kterou píše na 

tabuli, nebo jeho reakce na žákovu repliku pronesenou po straně. S využitím humoru 

souvisí to, do jaké míry se bude učitel snažit navázat s žáky přátelské vztahy. Součástí 

vytváření dobrého kontaktu s žáky je do určité míry i sdílené chápání a pohled na život 

ve třídě a život mimo školu. Sem spadá i to, že si žáci a učitel jedni druhých váží           

a respektují názory ostatních. Nicméně školní třída je zcela jedinečné a do značné míry 

ritualizované prostředí. Aby učitel udržel řád a zachoval kontrolu, musí být jeho vztah 

se žáky především takový, že žáci budou uznávat a přijímat jeho autoritu a jeho právo 

řídit a vést dění ve třídě s cílem zajistit efektivní postup jejich učení. To znamená, že se 

musí chovat kompetentně, jednat v „podnikatelském duchu“ a soustředit se na svůj 

úkol. Časté používání humoru, obzvláště když je učitel samý vtip a když se snaží jednat 

jako rovnocenný kamarád, obvykle podkopává jeho autoritu. Není to totiž v souladu 

s rituály školního života ani s tím, jak žáci obvykle vnímají jednotlivé aspekty učitelova 

chování a jak na ně reagují. Dovednost upevnit vzájemnou úctu a kontakt se třídou, 

dobře využívat humor a dovednost navázat přátelské vztahy, aniž by byl přespříliš 

kamarádský, od něj vyžaduje značnou citlivost pro společenské povědomí. Učitelova 

situace se podobá situaci vrchního kuchaře, který při vaření podle chuti posuzuje, kolik 

použije soli, aby chuť připravovaného pokrmu zlepšil, nikoli zhoršil. Humor a přátelství 
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ve třídě lze chápat jako „chuťové přísady“, které se přidávají k učitelovu úkolu 

(Kyriacou, 2012). 

 

4.1  Podpora kázně 

Jde zajisté o důležitý aspekt, který při respektování určitých doporučení přispívá 

k zajištění kladného klimatu třídy, ale i školy a nejen třídnímu učiteli umožňuje 

efektivně pracovat se svou třídou. Jak uvádí Bendl (2011) s prevencí nekázně je vhodné 

začínat brzy. Nekázni je vždy jednodušší a ekonomičtější předcházet než ji napravovat. 

Jde o omezování příležitostí k neukázněnému chování, jako příklad lze uvést dozor 

nebo rozsazování žáků kvůli předcházení opisování. 

Učitelé by měli zkoumat situace, ve kterých se žáci zapojují do problémového 

chování, a následně vytvářet konkrétní plány, které by zabránily styku s těmito 

situacemi. Účinnou prevencí je zajišťování zajímavých alternativních činností (ve 

smyslu k nekázni). 

- Vymáhání dodržování pravidel hned od počátku školní docházky, respektive od 

začátku školního roku. 

- Vykonávání vhodného aktivního dozoru (ve školách je pravděpodobnější výskyt 

nekázně a násilí tam, kde je dozor minimální nebo zcela chybí, jako například           

o přestávkách ve třídách, na chodbách nebo na hřištích). 

- Namátkové kontroly skříněk žáků (v USA k tomu přistupuje ještě například 

detektor kovů u vstupu do školní budovy). 

- Pořádání zajímavých alternativních činností (ve smyslu alternativ k nežádoucímu 

chování) pro žáky. 

Úspěšně vychovávat můžeme pouze takového žáka, kterého dobře známe. 

Efektivního řešení problémového chování můžeme dosáhnout pouze v případě, že 

známe příčiny nekázně a její souvislosti. 

- Hluboká znalost žáků a jejich rodinného prostředí (diagnostika dosavadního života 

dětí a mládeže). 
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- Naslouchání žákům, zájem o jejich plány, radosti i problémy (naslouchání funguje 

jednak jako diagnostický a jednak jako terapeutický nástroj). 

- Odhalení příčin nekázně a jejich souvislostí. 

- Věnování pozornosti i na první pohled bezproblémovým žákům (jejich diagnostika, 

snaha je lépe poznat). 

Angažovanost v oblasti kázně a mravní výchovy, neboť se stále někteří učitelé 

domnívají, že jejich jediným úkolem je naučit žáky českému jazyku, matematice, 

dějepisu, chemii nebo přírodopisu, ale zapomínají, že mají žáky také vychovávat. Jiní 

učitelé se zase bojí žáky vychovávat, ukázňovat, respektive vést ke kázni, protože se 

obávají případného vzniku konfliktních situací. 

- Přijetí výchovy ke kázni a mravnosti za nedílnou součást učitelského povolání. 

- Diskutování se žáky o svobodě, kázni, zodpovědnosti, právech a povinnostech, 

mravnosti a slušnosti v rámci osnov i mimo ně. 

- Odvaha ke kázeňskému zásahu. 

Charakteristiky učitele napomáhající ukázněnosti žáků: 

- Přísnost (důslednost). 

- Láska (učitel má děti rád). 

- Zajímavá výuka (efektivní hodiny, zajímavý obsah, poutavý výklad, adekvátní a 

pestré učební metody). 

- Sebevědomé vystupování. 

- Humor (učitel se dovede společně s žáky zasmát, umí si dělat legraci i sám ze sebe, 

je vtipný a je s ním legrace). 

- Spravedlivost (učitel nikomu nenadržuje, nikoho neprotežuje). 

- Dobrá organizace výuky (učitel je dobrým „manažerem třídy“, volí adekvátní 

organizační formy, přechodové časy snižuje na minimum, zaměstnává žáky            

a udržuje tempo výuky). 

- Asertivní chování. 
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- Učitel je příkladem slušného chování (prostřednictvím vlastního chování ukazuje, 

že je možno se chovat slušně, vstřícně, kultivovaně, mravně a ukázněně). 

- Užívání ukázňujících symbolů (společenský oděv, upravenost). 

Jelikož způsob či styl výchovy úzce souvisí s učitelovými charakteristikami, je nutné 

alespoň některé z nich v této souvislosti také zmínit. Např.: 

- Autoritativní způsob výchovy s integračními prvky (kladné emoce a silné řízení ze 

strany učitele směrem k žákům). 

- Projevování důvěry žákům (učitelé projevují ve vztahu k žákům vstřícnost, sdělují 

jim vysoké požadavky na chování a zároveň jim dávají najevo své přesvědčení, že 

se žáci dokážou chovat slušně, že ukázněnost je v jejich silách, učitelé žáky předem 

neodepisují, včetně dětí výrazně problémových), (Bendl, 2011). 

 

4.2  Kázeňské metody 

Kázeňské metody poskytují učitelům obecně platné směrnice pro organizaci 

výchovného procesu (ve smyslu výchovy ke kázni) a pro výběr a aplikaci kázeňských 

prostředků. V případě výchovných zásad neexistuje žádná hierarchie. Zásady působí ve 

vzájemné kontinuitě. Některé kázeňské zásady se částečně překrývají, navazují na sebe, 

některé plynule přecházejí v jinou. 

- Zásada vědeckosti (Budování kázně a mravní výchovy má být postaveno na 

vědeckých základech, tj. založeno na poznatcích věd, které se vztahují 

k problematice výchovy). 

- Zásada kázeňského optimismu (Učitelé by měli přistupovat k žákům optimisticky,    

a to jak ve smyslu možností výchovy ke kázni – výchovný optimismus jako „zlatý 

střed“ mezi výchovným pesimismem a utopismem, tak ve smyslu důvěry žáka). 

- Zásada kázeňské cílevědomosti (Je třeba, abychom měli jasnou představu o podobě 

kázně, ke které chceme žáky vést). 

- Zásada srozumitelnosti (Kázeňské, respektive výchovné prostředky by měly být 

žákům srozumitelné, dítě by mělo například vědět, zač je trestáno a proč je trestáno, 

za co je odměněno a proč). 
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- Zásada upřímnosti (Učitelé by v chování k žákům měli být upřímní, neměli by se 

přetvařovat). 

- Zásada jednotného přístupu (Zásada zdůrazňuje jednotnost učitelského sboru ve 

vztahu ke kázni, má se projevovat jak jednotnými požadavky na chování žáků ve 

škole, tak uplatňováním rámce kázeňských prostředků). 

- Zásada přiměřenosti (Zásada se týká jak přiměřenosti z hlediska věku, tak 

přiměřenosti individuálním zvláštnostem žáka). 

- Zásada umírněnosti v používání kázeňských prostředků (Zásada je vyjádřením 

požadavku, že v oblasti kázeňských prostředků, respektive v jejich používání, se 

nemá přehánět, jde mj. o to, abychom si jako vychovatelé vždy nechali určitou 

rezervu, určitý prostor pro zesilování jednotlivých prostředků kázně). 

- Zásada spravedlivosti (Učitel by měl být spravedlivý k žákům, měl by zohledňovat 

individuální posun žákova chování ať už směrem ke kázni nebo k nekázni, je 

klíčovou úlohou učitele, aby dokázal žákům přesvědčivě vysvětlit, že použití dvou 

různých kázeňských prostředků za stejný přestupek spáchaný dvěma žáky není 

výrazem aktu nespravedlnosti, ale snahou přihlédnout k okolnostem, za jakých 

k přestupku došlo, a k individuálním, popřípadě věkovým zvláštnostem žáků, kteří 

se přestupku dopustili). 

- Zásada postupnosti (Či zásada výchovné kontinuity je vyjádřením požadavku, aby 

k přechodu od jedné kázeňské metody ke druhé, respektive od jednoho pojetí kázně 

k druhému, nedocházelo náhle, nýbrž postupně). 

- Zásada soustavnosti (Zásadou soustavnosti, respektive nepřetržitosti, rozumíme 

požadavek, aby učitelé měli neustále na zřeteli fenomén kázně, opakovali – obrazně 

řečeno – se žáky „kázeňské učivo“. Jde o to, aby pedagogové s kázní pracovali 

průběžně, soustavně, nepřetržitě a ne pouze tehdy, když je to náhodou napadne, 

když si zrovna vzpomenou, nebo když žáci začnou zlobit). 

- Zásada trpělivosti (Učitelé by měli být ve vztahu k žákům a jejich chování trpěliví, 

v opačném případě budou svůj neklid a netrpělivost přenášet na žáky, kázeň, 

respektive výchova ke kázni je běh na dlouho trať, úspěšný vychovatel se při tomto 
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„kázeňském maratonu“ neobejde bez patřičné dávky trpělivosti, jakož i bez malých, 

postupných krůčků ke kázeňskému horizontu). 

- Zásada náročnosti a úcty k osobnosti žáka (Uplatňování této zásady znamená 

spojování vysoké náročnosti k dětem s láskou a ohleduplným, pozorným vztahem 

k nim). 

- Zásada důslednosti (Učitel, který uplatňuje zásadu důslednosti, si stojí za svým 

slovem, za svým rozhodnutím. To, co slíbí, dodrží, nenechá se žáky přemluvit, 

kontroluje zadané úkoly, vyžaduje přesné plnění uložených povinností). 

- Zásada orientace na kladné rysy a potlačení rysů záporných (Zdůrazňuje, že 

pedagog má soustřeďovat svou pozornost na kladné charakteristiky dětí, na jejich 

projevy žádoucího chování a smýšlení, učitel by měl promyšleně organizovat 

úspěch žáků, poskytnout jim příležitost uplatnit se, získat pochvalu a uznání). 

- Zásada komplexního rozvoje osobnosti žáka (Je třeba působit na různé stránky 

žákovy osobnosti, kázeň se nevztahuje pouze k jedné složce osobnosti, týká se jak 

sféry rozumové, tak citové a volní). 

- Zásada výchovy kolektivem (Šance na vybudování zdravé kázně, pěstování 

slušnosti a ohleduplnosti jednotlivých žáků se zvyšují, pokud se kázeň stává věcí 

celé třídy, celého žákovského kolektivu). 

- Zásada spojení teorie s praxí (Uplatňování této zásady vyplývá z praktické potřeby 

boje proti formalismu v oblasti kázně a mravní výchovy, ve školní praxi se 

realizuje jednak formou nácviku sociálních dovedností prostřednictvím různých 

cvičení, jednak uváděním žáků do situací, kdy se mohou kázeňsky projevit,             

a využíváním vhodných situací ze života školy i z oblasti veřejného života pro 

účely výchovy ke kázni). 

- Zásada bohatosti a členitosti kázeňských prostředků (Učitelé by měli používat 

pestrou paletu kázeňských prostředků. V oblasti kázeňských prostředků je nutné se 

vyvarovat stereotypního opakování jednoho a téhož postupu). (Bendl, 2011) 

Jak uvádí Kyriacou (2012), kázeň představuje řád (pořádek) ve třídě. Vytváření 

kázně ve třídě ovlivňuje mnoho faktorů, jako jsou autorita učitele, plánovitost a 

podnětnost učebních činností, přiměřenost úkolů apod., ale i ten nejzkušenější 
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učitel se setkává s nežádoucím chováním žáků. Příčin, které vedou k nevhodnému 

chování žáků, je tedy několik - např. nuda, neschopnost splnit zadaný úkol (souvisí 

s nepřiměřenými požadavky učitele) nebo dlouho trvající duševní námaha. 
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II. Praktická část 
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5 Vlastní výzkum 

V teoretické části diplomové práce jsem pracovala s odbornou literaturou, zákony či 

vyhláškami, které se zabývají náplní práce třídního učitele. Tím jsem získala praktický 

přehled náplně této funkce. Je nutné podotknout, že jsem neobjevila ucelený přehled či 

návod pro práci třídního učitele, ale bylo nutné pracovat s několika zdroji, které 

odkazovaly na další možné informační zdroje s touto funkcí spojené. Což je časově 

náročné, mně to v rámci diplomové práce bylo umožněno, ale pro učitele, který je plně 

vytížen profesí a denní praxí, to není zcela možné. Proto jsem se v praktické části 

zajímala o to, jak třídní učitelé na 2. stupni ZŠ vnímají svoji funkci a co je podle nich 

její náplní. 

 

5.1 Cíl výzkumu a formulace výzkumné otázky 

Cílem výzkumu bylo zjistit pohled samotných třídních učitelů na tuto funkci, co je 

podle nich náplní jejich práce třídního učitele. Co považují za podstatné pro její úspěšný 

výkon a co jim naopak činí obtíže, jakým způsobem pracují se svojí třídou a jak 

spolupracují s ostatními kolegy a rodiči žáků. Pokládám si tedy tuto základní 

výzkumnou otázku: 

Jak třídní učitelé na 2. stupni ZŠ vnímají svoji funkci třídního učitele? 

Na začátku výzkumu jsem si položila několik deskriptivních otázek a na jejich 

základě jsem následně vedla polostrukturovaný rozhovor
1
: 

Jaké jsou úkoly, činnosti a těžiště práce třídního učitele? 

S jakými problémy se nejčastěji třídní učitel setkává? 

Co považuje za podstatné pro úspěšný výkon této funkce? 

Jak třídní učitel spolupracuje s ostatními? 

 

                                                 

1
 Příloha č. 1 Osnova rozhovoru 
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5.2  Popis výzkumného vzorku 

Výzkum jsem prováděla s třídními učiteli na 2. stupni základních škol ve 

Středočeském a Plzeňském kraji. Tito učitelé měli různou délku pedagogické praxe ve 

funkci třídního učitele a byli odlišného věku i pohlaví
2
. Osobně jsem kontaktovala         

a předem seznámila s cílem mého výzkum a způsobem zpracování dat 13 třídních 

učitelů. Z toho bylo devět z nich ochotno rozhovor poskytnout, zbývající čtyři 

z časových důvodů rozhovor odmítli. Oslovení respondenti všichni souhlasili s tím, že 

rozhovor bude nahráván, při zpracování dat do písemné podoby budou jejich jména 

nahrazena fiktivními jmény a nebude uváděn přesný název školy, ve které pracují. 

Někteří tuto skutečnost kladně přivítali, jiní se neobávali ani odtajnění anonymity. 

Většina respondentů po uskutečnění rozhovoru kladně přivítala zájem o jejich náplň 

funkce třídního učitele a zároveň uvedli, že jim tak byla umožněna sebereflexe, která 

není běžnou součástí jejich pedagogické praxe. 

Jméno Počet let ve 

funkci tř. uč. 

Předmět a počet hodin týdně vyučovaných ve třídě, 

kde působí jako třídní učitel 

Luboš 20 fyzika (2 h./týdně), informační technologie (1 h./týdně) 

Dana 3 anglický jazyk (3 h./týdně) 

Renata 5 český jazyk (4 h./týdně), výtvarná výchova (2 h./týdně) 

Petra 10 anglický jazyk (3 h./týdně), zeměpis (2 h./týdně), 

výtvarná výchova (2 h./týdně) 

Stáňa 18 český jazyk (4 h./týdně), občanská výchova (1 h./týdně) 

Klára 34 český jazyk (4 h./týdně), občanská výchova (1 h./týdně), 

pracovní vyučování (2 h./týdně) 

Václav 1 zeměpis (2 h./týdně), přírodopis (2 h./týdně), pracovní 

činnosti (2 h./týdně) 

Pavel 40 český jazyk (4 h./týdně), občanská výchova (1 h./týdně) 

Bohuslav 35 český jazyk (4 h./týdně), výtvarná výchova (2 h./týdně) 

Tab.č.1 

                                                 

2
 Tab. č. 1: Délka pedagogické praxe respondentů, vyučovací předměty a počet hodin týdně, které učí 

ve třídě, kde působí jako třídní učitel 



- 48 - 

 

5.3  Metoda výzkumu 

Zvolila jsem kvalitativní výzkum z toho důvodu, že jeho cílem je hluboké proniknutí 

do konkrétního případu a odhalení nových souvislostí, a svá zjištění uvádím ve slovní 

podobě. 

Metodou sběru dat mi byly polostrukturované rozhovory, jež vycházely z předem 

připravených otázek. Tyto otázky byly během rozhovoru doplňovány nebo změněny dle 

potřeby. Rozhovory byly vedeny v prostorách školy nebo v domácím prostředí 

respondentů, délka jednoho rozhovoru se v průměru pohybovala kolem 30 minut. 

Rozhovory byly nahrávány a poté doslovně přepisovány pro přehlednější analýzu
3
. 

Analýzu sebraných dat jsem prováděla na základě deskriptivních otázek uvedených 

v kapitole 5.1. Na základě rozhovorů s respondenty, v nichž byly otázky formulovány 

tak, aby byla zodpovězena výzkumná otázka, jsem následně obsah rozhovorů 

analyzovala a rozdělila do kapitol podle obsahu jejich sdělení. 

 

 

  

                                                 

3
 Příloha č. 2: Ukázka přepisu rozhovoru 
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6 Výsledky výzkumu a jejich interpretace 

V této kapitole prezentuji výsledky svého výzkumu. Je rozdělena do několika 

podkapitol dle obsahu sdělení respondentů. 

 

6.1 Náplň práce třídního učitele 

Obsah práce třídního učitele je velmi rozmanitý a obsáhlý. Jak vyplývá z odpovědí 

respondentů, míra obsahu také závisí například na ročníku, který žáci zrovna absolvují, 

nebo na složení žáků ve třídě či na osobnosti třídního učitele. Každý z dotazovaných 

uvádí něco jiného dle své zkušenosti či momentální situace, avšak v administrativní 

náplni a vedení kolektivu žáků se v obsahu této funkce shodnou všichni. 

Například třídní učitelka Stáňa s osmnáctiletou délkou praxe třídní učitelky vidí 

důležitou úlohu v komunikaci s žáky, rodiči a školou. Konkrétně se vyjadřuje takto: 

„Kromě těch formálních věcí, jako registrovat, jestli chodí do školy a z jakého důvodu 

třeba nechodí do školy. Komunikace s institucemi, které třeba jsou nutné. Řeknu třeba 

s lékaři, pokud je to, nutné nebo s výchovnými poradci, týkajícím se vlastně toho 

každého jednotlivého žáka. Tak kromě těchto formálních funkcí, tak i komunikovat 

s těmi samotnými dětmi a vytvářet tady nějaké bližší mezilidské vztahy k tomu, aby se ve 

škole cítil nejen jako kus, ale aby se cítil dobře, to si myslím. Takže nejenom formálně, 

ale i jakoby mezilidské vztahy v pozici dospělý-dítě, aby se tady necítil jako ten, který je 

upozaďován, ale jehož názory jsou třeba i pro dospělé tady důležitý. Náplň, kromě těch 

konkrétních věcí, je v podstatě podle mne nahrazovat rodinného příslušníka. V podstatě 

být styčným důstojníkem mezi oficiální částí školy a tím dítětem. Být mezistupeň mezi 

rodičem, dítětem a školou jako institucí.“ 

Učitel Pavel se čtyřicetiletou délkou praxe rovněž jako učitelka Stáňa vidí náplň 

práce především v komunikaci s žáky. Momentálně je třídním v devátém ročníku           

a popisuje náplň své funkce tímto způsobem: „Staráš se o ty děti, jestli chodí do školy, 

jestli mají omluvenky. Teď ty moje holky byly na přijímacích zkouškách, tak se musíš 

zeptat, jak dopadly, jako jak se cítí a tak. Potom všechny školní akce musíš zařídit, 

vybrat peníze, seznámit je kam půjdou, vrátit těm, kteří tam nebyli, pořád něco.“ 
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Třídní učitel Václav s půlroční praxí ve funkci třídního učitele považuje za náplň své 

práce dodržování administrativních úkonů a práci s kolektivem, uvádí: „Především vést 

třídní knihu. To znamená docházka související s absencí, dále potom udržovat 

samozřejmě známky, vysvědčení, ale hlavní a těžko bych tak řekl kontrolovatelnou 

z hlediska orgánů je ta spolupráce s rodiči a vlastně udržování, abych tak řekl, dobrého 

klima ve třídě. Což se někdy nedá podařit, protože hodně záleží, jaké se sejdou děti. 

Záleží hodně na tom, který vlastně dítě je v té třídě dominantní, jestli je dominantní ten 

tahoun nějaký anebo je dominantní ten negativní, jak bych tak řekl žáci s negativním 

přístupem.“ 

 

6.1.1 Administrativní náplň práce třídního učitele 

Vzhledem ke skutečnosti, že se všichni třídní učitelé shodli, že jedna ze základních 

činností náplně jejich práce je administrativa, v této podkapitole uvedu jejich 

interpretace v souvislosti s administrativou u všech devíti dotazovaných. 

Větší část dotazovaných pod administrativní náplní práce uvádí především 

omlouvání absence a vedení třídní knihy. Jak konkrétně uvádí pan učitel Pavel: „Jako 

prioritní jsou z administrativního hlediska, že jo, tak to je ta třídnice a omluvenky, aby 

to měli omluvené a v pořádku a včas.“ 

Paní učitelka Dana rovněž zmiňuje omlouvání absence a vedení třídní knihy: „Mojí 

náplní je asi hlavně administrativa, tedy kontrola třídní knihy, omluvenky žáci aby 

nosili a veškeré akce, které škola pořádá, tak jako oznámení, zapsání do žákovských, 

vybírání třeba nějakých peněz.“ 

Paní učitelka Petra se zmiňuje i ze svého pohledu o důvodu, proč na papírech 

například tolik záleží – jsou velmi dobře kontrolovatelné: „Dělat papíry, mít všechnu 

dokumentaci v pořádku. Katalogové listy, hlavně omluvenky, evidence o dětech, takže 

to, co se nechá zkontrolovat, to je výborné.“ 

 

Paní učitelka Klára: „Tyhle ty vedlejší činnosti, který vůbec s tím učitelstvím 

nesouvisí. Právě to papírování, vybírání peněz, omluvenky, třídnice a asi tohle.“ 
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Paní učitelka Renata administrativu bere jako součást péče o žáky: „Já bych řekla, 

že náplní je péče o ty žáky, vůbec prostě, to jsou moji žáci, takže vše, co je s tím spojené. 

S tím spojená administrativa jako omluvenky, třídnice, výkaz, třeba organizace třídních 

akcí a tak.“ 

Další z dotazovaných uvádí jako obsah administrativy převážně vytváření zpráv      

o chování žáků pro nejrůznější instituce. Zde se u dotazovaných objevují i pochyby nad 

účelností a dopadem vytváření těchto zpráv. 

Paní učitelka Stáňa: „Papírování. Papírování a nemluvím třeba o omluvenkách, ale 

mluvím o vytváření různých zpráv, oznámení, zapisování do různých systémů, zjišťování 

a pak už zjištěných informací. V případě u mě ve třídě třeba, v přítomnosti dítěte 

s aspergenovým syndromem, tak neustálé vyhodnocování jeho chování. I když maminka 

spolupracuje, dítě je po všech směrech kontrolováno, vedeno v poradnách a tak dále, 

tak ten můj vytvořený papír tak nevidím vlastně nějaké pokračování smyslu vytvoření 

tohoto papíru, protože ty poradny, různá poradenská centra atd., nejsem si jistá, jestli ty 

moje papíry se k nim dostanou, a pokud ano, tak nereagují na to, co tady vlastně o těch 

dětech vytváříme, jaké poznatky tady získáváme. Takže zbytečně mnoho papírů.“ 

Pan učitel Luboš jako příklad zmiňuje zkušenost s problematickým žákem a na 

tomto příkladu chtěl poukázat na někdy velmi časově náročnou administrativní práci, 

kterou s sebou tato funkce může v některých případech nést, uvádí: „Nejvíc mě mrzelo, 

že když jsem měl nějakého problematického rodiče nebo žáka, tak dostat z něj, to co se 

po mně chce, abych z něho dostal, tak to mi nejvíc jakoby ubíralo času anebo štvalo, 

protože to leckdy nešlo. Třeba žák XY nechodil do školy a já jsem skutečně musel každý 

den jít do té třídy a zapsat si, že žák XY tady není.  Já si vedl kalendář, s prominutím 

jako blbec, že každý den, že on tady je anebo není, kdy přišel a kdy odešel. A nakonec se 

to jako by mělo předat sociálce a já jsem zjistil, že ta práce byla zbytečná, protože oni 

s tím stejně nemohli hnout.  Oni se tam postavili před soudce a žák XY je tam 

 „fuckoval“ a na shledanou a já zjistil, že celá ta má práce, co jsem dělal, co jsem si 

odškrtal kolonky… (…) A potom to samozřejmě má takovou funkci, že si říkáš a co když 

tohle, co dělám, v podstatě nevede k výsledku, který čekám. A někdy to dělá člověk 

proto, že musí, a ne protože si myslí, že to k něčemu je.“ 
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Pan učitel Václav se zmiňuje o nárůstu administrativy během posledních několika 

let: „Spolupráce s rodiči a vedení vlastně evidence o těchto schůzkách, poněvadž na 

rozdíl od předchozích let, když to tedy můžu srovnat, tak vlastně jednání probíhalo, 

vyřešilo se a bylo hotovo. Kdežto dnes je třeba daleko víc administrativy, evidence nebo 

zaznamenání věcí, které proběhly, které proběhly nebo které by se mohly otočit proti 

tobě atd.“ 

Pan učitel Bohuslav: „Tak bohužel, nejběžnější je administrativa. To se slyší ze 

všech stran a je to pravda, je toho čím dál víc. Takže paradoxně nástup elektroniky a 

veškerých záležitostí počítačových programů, tak tu byrokracii nesnížily a řekl bych, že 

se to ještě trošičku zvýšilo.“ 

Z této podkapitoly a v ní uvedených interpretací vyplývá, že administrativní práce 

třídního učitele obnáší mnoho povinností a u většiny dotazovaných byla uvedena i jako 

nejvíce časově náročná a nejméně oblíbená. Jak například uvádí Stáňa: „No, nejméně 

ani tak nemám nic vyhraněného, co bych opravdu nerada. Ale pořád se to točí spíš 

kolem toho papírování, korespondence s rodiči a tak dále, tak můžu pochopit, že to má 

svůj smysl, ale je to asi nejnáročnější.“  

Pan učitel Václav to vystihl zase tímto způsobem: „Bohužel je to ta administrativa, 

ale ta by vlastně měla být naprosto na druhém místě a měli bychom se věnovat těm 

věcem těm vztahovým v té třídě. Vymýšlet ještě další věci, ale záleží na tom, kolik na to 

zbývá času.“ 

 

 Z výpovědí učitelů je jasné, že je tato část práce hodně zatěžuje, může to být také 

tím, že některé úkony považují za zbytečné a nevidí v nich smysl, viz paní učitelka 

Stáňa či Luboš. Třídní učitel si pak připadá, že je více úředníkem než učitelem. Na 

druhou stranu některé záznamy, které o žácích vedou, mohou být pro učitele přínosem 

dozvědět se o svých žácích více, například vedení katalogových listů – viz paní učitelka 

Petra. 
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6.1.2 Význam funkce třídního učitele 

Jak již bylo v předešlé kapitole uvedeno, administrativní část práce je pro učitele 

velkou zátěží, ale nikdo z dotazovaných v ní nevidí hlavní význam, proč tuto funkci 

třídního vykonává. Naopak, všichni se shodují v tom, že nejdůležitější úlohou třídního 

učitele pro žáky je, že je jakýmsi pevným bodem, oporou, vedoucím, „náhradním 

rodičem“ či jistotou, jak o tom například hovoří Stáňa: „Možná jsme pro to dítě jako 

nějaká pevná jistota, že tady je někdo, kdo, i když jako třídní musíme často říkat i 

nepříjemné věci, tak že je tady někdo, kdo za nimi bude stát, i když provedou nějakou 

hloupost, nějaký průšvih udělají, tak že s nimi o tom bude někdo mluvit a že to nebude 

jenom formální shrnutí ve formě poznámek.“  

Pan učitel Pavel po 40 letech praxe v této funkci vidí hlavní význam třídního učitele 

především jako vedoucího, uvádí: „To musí být, to je jako velitel na vojně. Každá 

skupina musí mít svého vedoucího. Myslím si, že je to úderný článek sboru a chodu 

školy, ten třídní učitel.“ 

 Rovněž pan učitel Bohuslav s 35letou délkou praxe zmiňuje význam třídního 

učitele jako vedoucího: „Stmelovací a jako svým způsobem nutně řídící, že ano. Snažit 

se, aby ten třídní kolektiv přece jen táhl pohromadě, tzn., aby to nebyla roztříštěná 

záležitost lidí, kteří proti sobě bojují a víceméně jim naznačovat, že to jakým způsobem 

si oni udělají tu třídu, tak to bude podle mě to hlavní na celé té její školní docházce.“ 

  Dana se s ostatními také shoduje ve významu třídního učitele jako vedoucího. Po 

třech letech praxe ve funkci třídní učitelky shledává hlavní význam této funkce v tomto: 

„No tak, je to takový ten vedoucí třídy, aby někdo všecko sledoval, co má být sledováno. 

Aby byl takový ten styčný bod i pro rodiče, protože pokud by nikdo takový nebyl, tak asi 

ta organizace by byla asi trošku náročná.“ 

Klára s 34letou délkou praxe mimo jiné zmiňuje: „(…) že koriguje situaci ve třídě, 

že se na tebe ty děti můžou obracet, když potřebují třeba odjet na hory nebo tyhle 

omluvenky nebo s rodiči něco, či je nějaký problém právě s tou šikanou. Že se dá na 

tebe obrátit.  Nebo když se něco ztratí, tak že děláš jako detektiva. (…) Ano, taková 

třídní matka.“ 
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6.1.3 Prioritní činnost pro třídní učitele v této funkci 

Úkolem třídního učitele ale není jen být úředníkem a starat se o to, aby byly všechny 

dokumenty v pořádku vedeny a tím on i vedení školy mohli být spokojeni, že svoji 

funkci vykonává zodpovědně. Část dotazovaných si uvědomuje, že v této funkci by na 

prvním místě pro ně měla být práce a kontakt s dětmi. Paní učitelka Mirka v této funkci 

upřednostňuje zážitky s žáky i mimo školu, říká: „Hrozně ráda s dětmi chodím ven. 

Výuka venku, nějaká zeměpisná exkurze nebo je někam vzít, něco ukázat, poznat je 

trošku jinak, než když sedí ve škole. Co mě teda strašně štve, že to pak dostaneme za 

odpadlí, tak to je teda motivace minus.“ Jak dále dodává, podmínky pro tuto činnost 

nejsou příliš motivující: “(…) No protože v tu dobu jsem neučila poslední třídy, tak to 

tedy znamená, že když je suplování a jsem první na řadě, i když jsem s těmi dětmi byla 

dejme tomu pět hodin na výletě na Děd, měli jsme tam nějaké úkoly, nebo zájezd do 

Lidic. Lup a už mám za odpadlé. To už mi připadá za demotivující.“ 

Pro Kláru je prioritní spravedlivé jednání, které vysvětluje takto: „Abych ty 

problémy, které tam jsou, abych je vyřešila spravedlivě. Nechci to udělat tak, aby se vlk 

nažral a koza zůstala celá, ale aby spokojenost byla na všech stranách, ale nedaří se to. 

Když jsou spokojené děti, tak nejsou spokojení rodiče nebo nejsem spokojená já. 

Kolikrát prostě musíš sklapnout paty a musíš mlčet.“ 

Renata stručně uvádí: „(…) podporovat zdravé vztahy v kolektivu.“ 

 

6.2  Práce se třídou 

K tomu, aby třídní učitel poznal dobře žáky ze své třídy, je zapotřebí i častý kontakt 

s nimi. V českém školství je jakýmsi nepsaným pravidlem, že učitel na 2. stupni ZŠ ve 

své třídě, pokud je to možné, učí ty předměty, které má ve své aprobaci, případně 

předměty výchovné (výtvarná výchova, rodinná výchova, …), které mu umožní být 

s těmito žáky v častějším kontaktu. Zřídkakdy jsou na některých školách ve školním 

rozvrhu pevně zavedeny třídnické hodin, jejich náplň může být různá. Dotazovaní 

učitelé ve svých třídách pravidelně vyučují a jsou tak v kontaktu s dětmi během výuky 

několikrát za týden (viz tab. č. 1). Třídnické hodiny pevně zakotvené v rozvrhu nemají, 
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kromě učitelky Kláry, řeší třídnické záležitosti zejména ve svých vyučovacích hodinách 

či si třídnické hodiny stanovují dle potřeby. 

Paní učitelka Petra ve svém úvazku spatřuje tyto výhody: „Ve své třídě mám jazyk, 

angličtinu, což je tedy třetina třídy. Celou třídu zeměpis, to jsou 2 hodiny a celou třídu 

na výtvarku, takže 4 hodiny. Každého určitě 4 hodiny a některé 7 hodin. Což mi přijde 

pro tento rok úplně báječné. Také se mi stalo jeden rok, že jsem vlastně polovinu třídy 

vůbec neznala, protože ke mně nechodili na jazyk, ani na první a ani na druhý. To bylo 

asi takové nejnáročnější, jak se s nimi vůbec spojit. Jako nějaká třídní nám občas dá 

vysvědčení, něco od nás chce, ale ty děti a ten rok mi jako utekl. To nebylo dobré.“ 

Dana kladně přivítala možnost vyučovat v minulosti ve své třídě více předmětů 

z těchto důvodů: „Učím angličtinu, učím angličtinu výhradně teď momentálně. A učila 

jsem třeba i občanskou a rodinnou výchovu. Což nebylo špatné. Třeba v té rodinné 

výchově i v občance, že se to občas dalo použít, třeba témata pro právě takové to soužití 

těch kamarádů nebo žáků ve třídě.“  

 

Paní učitelka Klára má pro práci se třídou vyhrazený čas, uvádí: „ (…) buď o velké 

přestávce, která je čtvrthodinová, nebo v odpolední pauze, když ji mám já i ty děti. To 

jim řeknu a oni se i ptají, jestli bude třídnická, protože 1x za 14 dní je třídnická. (…) 

Někdy to trvá prostě 20 minut a někdy jenom 10 minut, když jim potřebuji napsat něco 

do žákovské. A když se řeší problém, tak to opravdu je delší.“ 

Z odpovědí respondentů, a to zejména těch s dlouholetou pedagogickou praxí 

(Luboš 20 let praxe, Bohuslav 35 let praxe) lze vyvodit, že než pravidelné třídnické 

hodiny, které by nemusely být vždy efektivně využity, je pro ně důležitější se se svými 

žáky co možná nejvíce setkávat během pravidelné výuky. Případné třídnické hodiny 

zavádět jen při závažnějších problémech. 

 

Pan učitel Luboš zase třídnické hodiny řešil takto: „Dlouho mi trvalo, než jsem 

vymyslel, jakým systémem dělat třídnické hodiny, aby to nebylo, že se tam sejdeme na 

čtvrt hodiny a koukáme na sebe. Já nemám co říct, oni nemají co říct. Sešli jsme se 1x 

za měsíc, ale jenom s dětmi, který to potřebovaly a který měly problémy. (…) Takže já 
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jsem nakonec třídnický hodiny řešil tak, že jsem řekl, že přijdou tihle, tihle, tihle, 

protože nemáte poznámky, a tihle a tihle, protože máte problémy s vyučováním a tihle a 

tihle, protože jste mi přinesli pozdě peníze na vlak. Ostatní nemusíte, máte všechno 

v pořádku, vy nepotřebujete třídnickou hodinu.“ 

Pan učitel Bohuslav má čas se třídou vymezen tímto způsobem: „No naprostý 

začátek administrativních věcí, tzn. absence atd., tak tomu věnuji první část své 

normální hodiny. Tzn. 3 až 4 minuty, odškrtám omluvenky, vyslechnu nějaké stížnosti, 

případně připomínky a pak teprve začíná samotná výuka. A když se něco nehodí nebo 

nestíhá, tak to řeším tím, že nedělám třídnickou hodinu, ale řeknu, zůstaneme tady třeba 

10 minut déle, kdo jde na oběd, tak jde na oběd a sejdeme se na 10 minut nebo čtvrt 

hodiny. Ty pokusy dělat třeba pravidelné třídnické hodiny, což se někdy dělá. Mně to 

přijde absurdní a jako naprosto kontraproduktivní. Já prostě třídnickou hodinu dělám 

tehdy, když ji potřebuji. (…), ale aby děti prostě viděly, hele první středu v měsíci máme 

třídnickou hodinu, jé to zase bude tam něco pindat, že jo, tak to si myslím, že není 

dobrý.“  

Na každé škole není běžné, aby byla třídnická hodina zakotvena v rozvrhu, ale 

pokud je zakotvena, přináší to jisté výhody. Vzhledem k tomu, že jde o jasně vymezený 

časový prostor pro řešení různých záležitostí, které před tím třídní učitelé museli řešit na 

úkor volného času dětí i jejich. Ale i tak, některé záležitosti se odložit nedají a učitelé je 

musí řešit aktuálně, co nejdříve je to možné, a proto se stává, že tyto záležitosti zasahují 

do běžných hodin, které třídní ve své třídě vyučuje.  

 

6.2.1 Ovlivňování klimatu ve třídě 

Další nezbytnou součástí práce se třídou je pro třídního učitele tvorba příznivého 

klimatu ve třídě. K tomuto tématu se dotazovaní vyjadřovali velmi různorodě, každý 

z nich vidí budování příznivého klimatu v něčem jiném, ať už je to způsob či míra 

participace třídního učitele v tomto směru, jako například Stáňa: „Snažím se s nimi 

komunikovat nejen během hodiny, ale i o přestávce s nimi komunikuji, zajímám se o to, 

co dělali o víkendu. Povzbuzuji je, informuju je, když se dozvím, že je nějaký problém 

v jiném předmětu, tak jim naznačím, že by bylo potřeba, aby přidali. Myslím, že uměle, 

tak jako v rodině přeci nemá docházet k tomu, že bychom se měli uměle scházet, a teď 
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bychom si měli říkat něco hezkého, že jsme šikovní, ale že to má plynule procházet tím 

celým školním obdobím.“ 

Petra se při budování příznivého klimatu ve třídě a stmelování kolektivu potýká 

s různými obtížemi a řešení stále hledá dle dané situace. Uvádí: „No, protože je to 

nesmírně hlučná třída, a když si povídají, tak si povídají. Co tedy funguje, je zvednout 

ruku. Já mlčím a jen zvednu ruku. To opravdu funguje a můžu v klidu něco říct, protože 

někdy by tam člověk ztratil hlasivky. Mají ale problém, nejenom v mé třídě, ale hodně ty 

děti ví z domova, že oni jsou jedinečné, jsou skvělé, jsou báječné, což je dobře to 

sebevědomí. Naučit je fungovat dohromady, protože on je každý báječný sám za sebe a 

naučit je, že ten kolektiv a těch více hlav by mělo pomáhat, kolikrát ve skupinové práci a 

v čemkoliv a jsme tvorové společenští, protože to teď v poslední době vidím docela dost. 

Je to na tom prvním stupni, není to v mé třídě. On tam každý jde okamžitě sám za sebe. 

Jako prosazuje sám sebe, rodiče jsou okouzleni, jaké mají úžasné děti, a neznají tu 

situaci, jak ony nefungují v práci kolektivu. To mi přijde v současné době takové těžší. 

Tak na tom nějak zapracovat.“ 

Bohuslav při práci s kolektivem upřednostňuje osobní vzor a popisuje svoji práci s 

žáky tímto způsobem: „Já si myslím, že ten třídní by měl jít především těm dětem 

příkladem svým jednáním, což by podle mě hlavní mělo být právě to, že se snažím být 

spravedlivý. Myslím, že tohle je alfa a omega všeho, ukázat, že nikomu nenadržuji, 

dokážu vyslechnout žáka, který je pasován na třídního zlobila, ale když je v právu, tak 

nebudu zavírat oči nad tím a naopak, že i třídní mazánek může udělat nějaký průšvih. 

Ukázat těm dětem, že to dokážu nějakým způsobem zhodnotit a uznat spravedlivě. To je 

ten osobní příklad asi.“ 

Václav při budování příznivého klimatu ve třídě přenechává iniciativu převážně na 

dětech, jak popisuje: „No, snažím se to netvořit jako já, ale myslím tím vlastně tím, 

kterým vlastně nějak pověřuji, když to řeknu ty aktivnější, schopnější ve třídě, aby třeba 

udělali na tu vánoční besídku nějaký program, tak aby to sestavili. Děti se u něj nahlásí 

a pak ten program zase tvoří ty děti. Takže jako svým způsobem to nejsem já, ale jsou to 

ty děti, které to vytváří, a snažím se vlastně dostat do pozadí. Dát jim jen nápad, a pak 

aby to ony rozvedly.“ 
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Z odpovědí respondentů lze usuzovat, že při budování příznivého klimatu ve třídě 

záleží nejen na osobních zkušenostech vyplývajících například z délky praxe. 

Domnívám se, že zde podstatnou roli hraje i pohlaví třídního učitele. Zatímco ženy 

upřednostňují rozhovor k navození přátelských vztahů, zájem o osobní život žáků, muži 

dávají přednost samostatnosti žáků a jejich vlastní iniciativě při budování kolektivu 

třídy. 

 

6.2.2 Nejčastěji řešené problémy se žáky 

Problémy, které třídní učitelé se svými žáky řeší, se u dotazovaných velmi často 

opakovaly. Učitelé nejčastěji uvádějí problémy spojené s chováním a konflikty 

v kolektivu. Neboť pro práci třídního učitele je velmi důležité, aby ve třídě byl dobře 

fungující kolektiv a v ideálním případě pro něj žáci byly jeho partnery, protože pak je 

práce s takovými žáky radostí a o to méně starostí. Většina dotazovaných třídních 

učitelů si to uvědomuje a pracuje s třídou na budování vztahů hned od počátku.             

V nutnosti zavedení jasných pravidel chování a respektu ke spolužákům hned od 

počátku sestavení třídy se  například dotazovaní Luboš a Petra shodují. 

 

Pan učitel Luboš, k tomu říká:„(…) tak asi v mladších ročnících, šestka sedmička, to 

bylo, že ty děti se k sobě chovaly špatně. Tzn. tolerance dětí, šťouchaly do sebe, rvaly se, 

pořád problémy byly, aby ty děti se naučily žít v kolektivu. To jsem zjistil, že z toho 

prvního stupně vůbec neumějí, to je problém. Přijdou do kolektivu, kde je půlka dětí 

nových a neřešitelný případy. Udělal jsi mu to – udělal. Udělal ti to – neudělal. Kde je 

pravda…? Jak to mám vyřešit jako třídní? Koukají na tebe dvě děti při nejlepším, při 

nejhorším rodiče jejich a já nevím, jeden z nich lže a co já můžu říct?“ 

Paní učitelka Petra ve své třídě šestého ročníku nyní pracuje se žáky nejen na 

budování kolektivu, ale i na sebekázni, uvádí: „Teď tady tato třída, co je nejčastější, 

aby nosili včas omluvenky, nelajdačili, a pak aby se k sobě chovali nějak sociálně 

únosně. Takže jim zdůrazňovat jasně, je vás tady hrozně moc, takže nemusíte se 

s každým kamarádit, to ani není v lidských silách, ale vycházet spolu a chovat se k sobě 

slušně.“ 
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I paní učitelka Stáňa se svými žáky řeší nejčastěji vztahy: „Já mám tohle období 

výjimečně dobrou třídu, co se týče vztahů. Samozřejmě, objevovaly se průběžně vztahy 

mezi dětmi. Někdo měl pocit třeba v té třídě, že je upozaďován, že není dostatečně 

ohodnoceno jeho snažení, nebo že ten kolektiv či větší skupina ve třídě, že je vyčleňován 

z té skupiny, takže nejčastěji ty vztahy ve třídě.“ 

Renata uvádí jako příklad situaci s problémovým chováním u jednoho svého žáka:  

„ (…) zrovna minulý nebo tento týden, tak si stěžovali na toho cikána, co mám ve třídě, 

že holky osahává, že je pozoruje, že jim rozepíná podprsenky, že když se převlékají na 

tělocvik, tak že nejde na tělocvik, ale že na ně kouká. To už jsme řešili loňský školní rok, 

tak jsem si zavolala tatínka. Když jsem mu to říkala, tak tatínek se smál, a tak jsem tomu 

rozuměla, že tatínek je šťastný, že se dítě vyvíjí, jak by se to vyvíjet mělo, že je normální, 

že není nějaký cvaklý.“ 

 

6.3  Spolupráce třídního učitele 

Spolupráce s ostatními kolegy je pro učitele přínosná také v tom směru, že jim 

mohou ostatní kolegové nastínit žáka úplně v jiném světle, než o něm třídní učitel 

doposud smýšlel, nebo upozornit na problém či kladnou stránku žáka či poradit, pomoci 

vyřešit problém. 

6.3.1 Spolupráce třídního učitele s kolegy 

Dotazovaní si spolupráci se svými kolegy učiteli i vedením školy v rámci působení ve 

své třídě chválí a uvádí příklady, které jim ve spolupráci vyhovují. Pro většinu z nich je 

velkou výhodou společně sdílená sborovna či kabinet, kde dochází k bezprostřednímu 

hodnocení předešlých situací nebo přijde rada od zkušenějších kolegů. 

Svoji zkušenost ze společně sdílené sborovny s několika kolegy Bohuslav popisuje 

takto: „ (…) co se týče vztahu s ostatními učiteli, tak já si fakt nemůžu vynachválit to, že 

my nejsme tady rozdělení do kabinetů, kdy si prostě člověk dělá svoji kabinetní politiku, 

ale ta sborovna, kde kolikrát můžeme si říct, že je tady málo místa atd., ale tohle to je 

neocenitelná věc, kdy člověk přijde a volně, úplně spontánně povídáním se řeší 

v podstatě pedagogické otázky. Aniž by to byla nějaká porada anebo komise, tak se tady 

prostě vyřeší kolikrát to, co člověk by sám třeba nevyřešil.“ 
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Podobnou zkušenost má i paní učitelka Stáňa: „S ostatními učiteli jsem neustále 

v kontaktu, protože sborovna umožňuje neustálou kontrolu a vlastně komunikaci, 

domlouvat se na tom, jak ten jeden konkrétní každý žák prospívá, neprospívá, jak se 

chová, takže ty reakce na jeho chování, známkování atd., tak jsou okamžité a obvykle se 

to dozvídám během dne, v nejbližší možný době, kdy je to potřeba. Takže není to tak, že 

bych se to dozvídala třeba ve čtvrtletí nebo v pololetí, ale dozvídám se to většinou ještě 

ten samý den, kdy nějaký problém nastane.“ 

Paní učitelka Klára se svými kolegy je v pravidelném kontaktu a upřednostňuje 

okamžité řešení od nahlášení nějaké situace, zmiňuje i podporu v jejím jednání ze strany 

vedení školy: „(…)Stejně jako máš ohlašovací povinnost, stejně když se něco stane, tak 

to musíš říct vedení. Jakmile to necháš, tak už to vychladne a čím častější, tím lepší. 

(…)Vedení je docela benevolentní. Tam nám nechají prostě volnost, a když třeba 

navrhnou napsat rodičům a udělat to a to, ale jinak, když to dělám sama, tak jim jen 

řeknu, jaké kroky jsem udělala.“ 

Pan učitel Luboš uvítal pomoc od zkušenějších kolegů a získáváním zkušeností se 

propracoval k vlastním postojům: „(…) bývalo, že někdo říkal tohle to a tamhle to a já 

jsem se to snažil řešit jako třídní a zase naopak, když byl někde problém s žákem, tak 

jsem šel za třídním, ale čím jsem byl třídní déle a déle, tak jsem si uvědomoval, že 

nejlepší je podle vzoru starších učitelů, když to ten učitel vyřeší sám za sebe a nedává to 

na třídního, protože tím, že to hodím na třídního, tak vlastně ukazuji, že nejsem schopný 

ten problém vyřešit. (…)Protože taky jsem ze začátku řešil, honem napíšu mu poznámku 

a honem za tepla to řeknu třídnímu a on to za mě nějak vyřeší. Nakonec to jakoby 

pomohlo, ale ten žák tam seděl a věděl, že nic nemůže, protože to pak slízne od třídního. 

A já jsem říkal, to bych chtěl, takhle chci fungovat, aby takhle koukal na mě, ne kvůli 

někomu, kdo udělá bububu. Prostě, jestli jsem dobrý třídní, tak si to musím udělat, a 

jestli jsem dobrý učitel, tak jako v podstatě bych k tomu neměl nikoho moc potřebovat, 

že jo. Rád poradím, rád pomůžu, vysvětlím, proto tady melu takhle dlouhou dobu, ale 

snažím se, abych k tomu já nikoho moc nepotřeboval, ale to chce ty zkušenosti.“ 
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6.3.2 Spolupráce s rodiči 

Nedílnou součástí náplně práce třídního učitele je spolupráce s rodiči žáků. Způsob 

komunikace a obsah se různí dle dané situace. Jako nečastější způsob komunikace 

s rodiči dotazovaní upřednostňují osobní schůzku, která se realizuje prostřednictvím 

třídních schůzek. Vyžaduje - li to okamžitá situace, volí telefonické spojení v některých 

případech, využívají elektronickou poštu a to nejčastěji při řešení omlouvání absence 

žáků. Rodiče by si měli být vědomi toho, a zároveň to i vycítit z jednání učitele, že je ve 

škole především proto, aby jeho jednání bylo v souladu a v nejlepším zájmu dítěte. Od 

rodiče učitel naopak očekává podporu a spolupráci při výchově a vzdělávání, protože 

bez vzájemné podpory by cíle nebylo možné kvalitně dosáhnout. Proto se někteří 

z dotazovaných, v tomto případě jsou to ti s dlouholetou praxí (10 a více let), shodují, že 

je pro ně důležité v komunikaci s rodiči korektní a taktní jednání. Jak to vystihl jeden 

z dotazovaných Bohuslav: „S tím rodičem se naladit na takovou tu vlnu, my tady nejsme 

pro to, abychom spolu bojovali, ale pro to, aby to dítě nějakým způsobem z toho vyšlo 

co nejlépe. Tzn. srovnat se tak, že rodič a učitel by se měli vzájemně podporovat. To je 

podle mě naprostý základ jakéhokoliv rozhovoru. Ale to se nemusí většinou ani říkat, to 

ten rodič vycítí z toho, co říkám nebo jakým způsobem to říkám.“ 

Petra při komunikaci s rodiči má nejlepší zkušenost s diplomatickým přístupem, 

který popisuje: „Zatím jsem měla vždycky takový ten diplomatický přístup i v těch 

sporných případech, kdy si myslím, že nejhorší je postavit si rodiče proti sobě. Ale chce 

to někdy velkou dávku diplomacie. (…)nejhorší je říct „on je hroznej“ – to je strašný, 

strašný, nic pěkného. Pak je ten rodič postaven do role, že ho musí obhájit. Takže 

přesvědčit ho, že máme společný zájem. On ho chce vychovat, my ho chceme vychovat. 

On je na tom ještě o trošku hůř, protože on to dítě má stále. My ho tu máme maximálně 

4 roky, případně jenom 2 - 3 hodiny týdně při nějaké výuce nebo tak. Takže to je 

s některými rodiči těžší, někteří jsou k tomu přístupnější.“ 

Ke komunikaci s rodiči nejčastěji dotazovaní učitelé volí telefonické či emailové 

spojení, v závažnějších případech, než je omlouvání absence, upřednostňují osobní 

setkání. 

Paní učitelka Klára například zmiňuje tento způsob komunikace a omlouvání absence 

žáků:  



- 62 - 

„(…)Volají mi anebo volají na vedení školy a tam na nástěnce tak je prostě taková 

tabulka, kam se píše jako děti a třída, kdo jako je omluvený a tak. K řešení jiných 

záležitostí než omlouvání absence má zavedený tento způsob: „(…) Operativně se řeší, 

když se něco stane, osobně nebo v době konzultačních hodin, ale většinou jako 

nevyužívají toho. Hlavně o třídních schůzkách, to mám nějakou 80%-90% návštěvnost.“ 

Václav s rodiči komunikuje nejrůznějšími způsoby, uvádí: „(…) mail a telefon, a 

když je potřeba, tak se dostaví. Na ty konzultační hodiny skoro nikdo sám od sebe 

nechodí. A jako nejčastější obsah této komunikace je: „(…) chování a teď v poslední 

době ta nemocnost. To doplňování látky, protože rodiče většiny žáků tedy mají zájem si 

to doplnit. Aspoň teď v té šesté třídě.“ 

Paní učitelka Renata svoje zkušenosti při spolupráci s rodiči popisuje takto:  

„Nevadí mi komunikovat po telefonu, protože to je rychlejší. Ta věc se řeší okamžitě 

a nečeká se, až se shodneme na čase s rodiči. Takže po telefonu, když to jde vyřešit, tak 

to upřednostňuji. Když je tam zájem ze strany rodičů, tak osobně. Ale po telefonu to 

většinou stačí. S většinou rodičů se dá celkem dobře domluvit. S tou svojí třídu mám 

spíš zkušenost dobrou, až na pár výjimek. (…) Ale najde se podstatná část rodičů, kde 

oni nejsou ochotní tolerovat těm dětem nějaké přestupky a nesnaží se jim zametat 

cestičku. A naopak na druhou stranu pak někdo to své dítě brání do krve a nechce 

uvěřit, že by to mohlo být tak, jak říká učitel.“ 

Stáňa při komunikaci s rodiči využívá nejrůznější prostředky a obsah se mění dle 

aktuální situace: „Komunikujeme osobně, prostřednictvím telefonu a mailem, tedy 

elektronicky. Rodiče nejčastěji omlouvají své děti z důvodu absence. Ale občas se objeví 

i snaha informovat mě o nějakých rodinných problémech nebo třeba rozvodu rodičů      

a následně potom i o chování dítěte, které je tím ovlivněno. Jinak řešíme výchovné 

problémy a to je všechno.“ 

Především osobní kontakt a ústní sdělení upřednostňuje Luboš, který vysvětluje 

tento svůj postoj takto: „Snažil jsem se moc nepsat do žákovské knížky. Bohužel je 

průšvih, že všichni to berou jako prokazatelné, takže když jsem někomu zavolal, tak to 

bylo milejší, ale prokazatelně mi mohl říct, vždyť jste mi nezavolal. (…) Zatímco, když 

mu napíšu, tak on mi to sice může podepsat v žákovské knížce, můžu předvést vedení 

školy, že jsem to udělal prokazatelně, ale na druhou stranu vím, jaké to má zpoždění a 
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jaký to má efekt. Že spousta rodičů na to okamžitě zapomene, že to podepíšou, ale když 

jim zatelefonuju a řeknu jim to, tak to si zapamatují, že jsem jim telefonoval, ale je to 

neprůkazné. A je to další problém, který třídní učitel řeší, jak informovat prokazatelně 

rodiče. (…) Mrzí mě, že občas je člověk hodnocen za to, že ty rodiče nefungují nebo děti 

nefungují. To jako třídní mám jít domů a umýt ho anebo udělat za něj úkol?“ 

Z odpovědí respondentů na otázku: „Jak spolupracují s rodiči svých žáků?“ lze 

mimo jiné i usoudit, že učitelé s kratší délkou praxe jsou přístupnější k užívání 

moderních komunikačních technologií (telefon, email) než učitelé s delší délkou 

pedagogické praxe (20 a více let). Ti dávají raději přednost osobnímu kontaktu s rodiči 

a diplomatickému přístupu v kontaktu s nimi. 

 

6.3.3 Profesní připravenost učitelů na funkci třídního učitele 

Učitelé se ve většině případů stávají třídními hned na počátku své učitelské kariéry, 

aniž by absolvovali kvalifikační studium pro třídní učitele, kurzy či semináře, jak 

vyplývá i z odpovědí respondentů. Učitel tedy pracuje na svém profesním rozvoji 

v rámci své funkce třídního učitele zejména praxí. Nelze také hovořit o nějakém 

povýšení nebo kariérním postupu v souvislosti se jmenováním do této funkce. Finanční 

ohodnocení za výkon funkce si stanovuje každé vedení školy dle svého uvážení, např. 

se odvíjí od počtu žáků ve třídě. 

V současné době se do školství formálně navrací funkce tzv. zavádějícího učitele, 

která zde neformálně působila stále. Dotazovaní se o této pozici rovněž zmiňují              

a hodnotí ji jako velmi přínosnou. Takto svoje první zkušenosti před 35 lety s funkcí 

třídního učitele popisuje Bohuslav: „Co se týče praktické přípravy na fakultě, domnívám 

se, že se to za ta léta příliš nezměnilo, ale byli jsme tak trochu hození do vody. Takže 

nějaká velká příprava na praxi, především na takové naprosto běžné věci stylem, co 

tady budeš potřebovat, co je za dokumentaci a tak, tak to jsme vůbec nevěděli. Takže to 

člověk řešil za pochodu, ale tehdy fungovalo, tehdy znamená před těmi 35 lety, 

fungovalo to, k čemu se s velkým obloukem a velkou slávou vracíme, to znamená 

opravdu funkce zavádějícího učitele. Já jsem měl jako zavádějící učitelku paní učitelku 

Filipovou, což byla velice zkušená češtinářka, měla k tomu hudebku, mimo jiné velice 

distingovaná dáma a ta se mně opravdu ten první rok věnovala. Velice přátelsky, ale 
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přitom si myslím takovým docela vhodným způsobem mi dokázala nejen poradit, ale i 

postrčit, když jsem udělal nějaké chyby nebo blbosti. A ve sborovně sedělo spoustu lidí, 

na které jsem se fakt mohl obrátit, když jsem cokoliv potřeboval. Ale ona to dělala, 

jednak si myslím, že to dělala docela i ráda, a jednak byla pro to určena. To znamená, 

že dělala tu zavádějící učitelku, a jsem přesvědčen, že tehdy samozřejmě ty platové 

podmínky byly úplně jiný a myslím si, že za to tenkrát neměla vůbec nic. Akorát prostě 

byla stanovena, že ten rok dělá zavádějící učitelku.“ 

Podobnou zkušenost před více než 20 lety popisuje i učitel Luboš, avšak bez 

zavádějícího učitele: „V podstatě fakulta mě připravila, když to tak řeknu tenkrát, to už 

je taky nějaký pátek, dá se říct teoreticky. Měli jsme náslechy, chodili jsme do hodin, já 

jsem v podstatě byl v hodině učit, dejme tomu 10 hodin jsem stál před dětmi, než jsem 

vyrazil. A to, co má být třídnictví, to nikde nebylo. Nikdy neřekli, hele vezmi si tam 

třídního, ať ti ten třídní ukáže, co se dělá, jsem se učil, co se zapisuje do třídnice až za 

běhu potom. A jak komunikovat s rodiči, nebo co zařizovat, co hlídat u těch dětí, takový 

ty interní třídnický věci, záležitosti, tak to opravdu z toho jsem měl strach, protože to 

jsem nikdy nedělal (…).“ 

Svoje překvapení na počátku z toho, co tato funkce obnáší, popisuje Petra s 10letou 

délkou praxe: „Ne, zavádějícího učitele, v životě ne. Rovnou sem byla hozena do vody. 

Já byla nesmírně překvapená právě z hlediska těch papírů a dokumentace, co můžu a 

nemůžu a zřejmě bude přitvrzovat.“ 

Dana začala ve funkci třídní učitelky působit před třemi roky a uvedena do ní byla 

tímto způsobem: „No spíše jenom paní zástupkyně mi zhruba řekla takový ty základní 

povinnosti, ale jinak buď byla nějaká otázka, tak jsem se zeptala kolegů zkušených 

třídních, kteří mi vždycky poradili. Za to jsem ráda, jinak že bych měla nějaké školení, 

to ne.“ 

Pan učitel Václav, který ve funkci třídního učitele působí teprve půl roku, uvádí 

nejen pomoc od svých kolegů, ale jako jediný zmiňuje i předpis, se kterým byl 

seznámen a poučen tak vedením školy o jeho náplni práce ve funkci třídního učitele. 

Tímto předpisem je: Pracovní náplň třídního učitele.
4
 K samotné otázce pak dodává: 

                                                 

4
 Příloha č. 3: Pracovní náplň – třídní učitel 
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„Podepisoval jsem na začátku nějaký předpis, tak ten mi pomohl si to ujasnit. Existuje 

takový papír právně, kde je 20 pravidel náplně třídního učitele. A pak mi byla ještě 

přidělena jako Mirka, tak já jsem požádal, protože to tady mělo být jinak. Tak jsem 

požádal, protože já nevím, tak já jsem to dlouho nedělal, tak mi prostě vedení řeklo, 

kdybys něco potřeboval, máš tady zkušenou Mirku, tak se na ní obrať, to bylo ještě 

další.“ 

 

 

Jak jednoznačně vyplývá z odpovědí respondentů s velmi různorodou délkou praxe, 

v profesní přípravě na výkon funkce třídního učitele se po mnoho let nic nezměnilo. 

Snad si jen můžeme vzít dobrý příklad z toho, co uvádí pan učitele Bohuslav nebo 

Václav, a tím je funkce zavádějícího učitele. Tedy nechat si poradit a poučit se ze 

zkušeností starších kolegů. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit ucelený dokument o náplni práce třídního 

učitele na 2. stupni základní školy. V teoretické části mi šlo především o shromáždění 

možných dostupných informací spojených s touto funkcí, uvedených v odborné 

literatuře a právních předpisech. V praktické části pak následně ověřit prostřednictvím 

rozhovorů s třídními učiteli, zda se teorie shoduje s praxí a co je ve skutečnosti náplní 

práce třídního učitele. 

Prostřednictvím rozhovorů sestavených na základě deskriptivních otázek, 

položených v praktické části jsem získala odpovědi na základní otázku, kterou jsem si 

položila v úvodu praktické části diplomové práce:  

Jak třídní učitelé na 2. stupni základní školy vnímají svoji funkci třídního učitele?  

Třídní učitelé svoji funkci popisují a vnímají tak, jak je popsána v odborné literatuře. 

Avšak zajímavé na tomto zjištění bylo, že učitelé vše, co je teoreticky zaznamenáno 

v dokumentech, vykonávají, aniž by ve většině případů byli s těmito dokumenty či 

literaturou seznamováni v rámci odborné přípravy na tuto funkci. Vzhledem k tomu, že 

žádná taková příprava pro výkon funkce třídního učitele neexistuje, jak vyplývá 

z rozhovorů s třídními učiteli, své znalosti získali praxí a odbornou pomocí od svých 

zkušenějších kolegů. Tyto znalosti se netýkají pouze administrativních záležitostí, které 

dotazovaní nejčastěji uvádějí jako náplň práce třídního učitele. A která je nejvíce časově 

náročná a nejméně oblíbená, to především z toho důvodu, že čas strávený nad 

nejrůznějšími dokumenty, jež jsou zapotřebí k vedení evidence o žácích a psaní zpráv 

pro různé spolupracující instituce, by raději věnovali např. přípravě na práci s žáky. 

V této souvislosti je z rozhovorů nejvíce cítit skepse a negativní názory učitelů na 

nutnost vykonávání všech požadovaných administrativních úkonů a skutečnou míru 

jejich využití. 

 Dotazovaní třídní učitelé jako náplň své práce, kromě již zmíněné administrativy, 

vidí především vedení kolektivu třídy. Při tom kladou důraz na spravedlivé jednání vůči 

žákům, dále pak na budování kladných vztahů mezi žáky a učitelem a s tím spojené 

vytváření příznivého klimatu ve třídě. Jak většina dotazovaný podotýká, na tom je nutné 
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začít pracovat od počátku sestavení kolektivu třídy. Způsob působení na budování 

těchto vztahů z pozice učitele většina dotazovaných získává praxí a za pomoci vlastní 

intuice. 

Hlavní význam funkce třídního učitele dotazovaní shledávají v pozici, pro kterou 

většina z nich zvolilo označení „náhradní otec – matka“. Tedy, že jsou pro žáky ve 

škole někým, na koho se mohou obrátit ohledně svých problémů, dotazů, nejasností, ale 

i přání, zároveň jim tak umožňují přehledně a bezpečně se orientovat ve školním 

prostředí. Dále lze říci, že učitelé fungují jako koordinující a tmelicí prvek o svých 

žácích mají přehled.  Jsou prostředníky mezi několika stranami, obrací se na ně nejen 

žáci, ale i jejich rodiče a ostatní zaměstnanci školy.  

Domnívám se, že pro výkon funkce třídního učitele je zapotřebí nejen mít znalosti, 

které každý učitel získal studiem oboru dle své kvalifikace na vysoké škole, ale je 

nutné, aby to byl člověk empatický a zároveň s vlastnostmi, které mu umožňují vést      

a řídit kolektiv. Některé z těchto vlastností lze získat praxí a otevřeným přístupem 

k výkonu funkce třídního učitele. Pak jsou zde ale takové dovednosti, kterým se nelze 

naučit, ale disponuje-li jimi učitel, tak je s velkou pravděpodobností předurčen k tomu, 

být úspěšným třídním učitelem. Jak uvádí Nývlt (2017), učiteli, aby byl ve své funkci 

především úspěšný, je zapotřebí tzv. tacitních dovedností. Což je bohužel záležitost, 

kterou nemá každý a jen obtížně se jí lze naučit. Protože tacitní znalosti nejsou slovy 

popsatelné a nelze je jednoduše slovy vyjádřit. Lze je přeložit jako tichá skrytá nebo 

nevyslovitelná znalost. „Můžeme vědět více, než můžeme říct.“ Tacitní znalosti mají 

vysoce osobní charakter a učitel, který je jejich nositelem, nemusí o jejich existenci 

vědět. Velké množství tacitních znalostí je podvědomých. Bohužel jsou to právě tacitní 

znalosti, jejich speciální charakter a schopnost sdílet je, co předurčuje úspěch či 

neúspěch našeho jednání (Třídní učitel a vedení třídy, 2017). A proto můžeme doufat, 

že jsme nositeli těchto znalostí, které nám pomohou být úspěšným třídním učitelem, 

který nejen naučí, má respekt, je autoritou, dokáže zaujmout, ale svým žákům „dá           

i něco do života“. 

 

Doufám, že tato práce by mohla být inspirací pro rozpracování další témat 

vyplývajících z tématu funkce třídního učitele. Případně tak přispět ke zvážení možností 
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tvorby předmětů zaměřených na přípravu budoucích třídních učitelů. Pro začínající 

učitele by tato práce mohla být pomocníkem při orientaci v plnění funkce třídního 

učitele a s ní spojených povinností. 
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Příloha č. 1: Osnova polostrukturovaného rozhovoru 

1. Jaká je délka vaší praxe ve funkci třídního učitele? 

2. Jaké předměty a jak často učíte ve své třídě? 

3. Co je náplní práce třídního učitele? (činnosti, úkoly) 

4. Která činnost je pro vás nejvíce časově náročná? 

5. Jaká činnost (i) je pro vás prioritní? 

6. Co je pro vás nejtěžší na práci třídního učitele?  

7. V čem vidíte hlavní význam funkce třídního učitele? 

8. Co nejčastěji řešíte se svými žáky z pozice třídního učitele? 

9. Jakou formou pracujete se svojí třídou a co je nejčastější náplní? (třídnické 

hodiny, třídní akce, jak často) 

10. Co můžete ve své třídě ovlivnit /změnit, na čem se podílet oproti třídám, kde 

vyučujete pouze své předměty a nejste tedy jejich třídní učitel? 

11. Jak pomáháte vytvořit příznivé klima ve třídě? 

12. Jak probíhá komunikace třídního učitele s rodiči a co je nejčastěji obsahem? 

13. Jakou podobu má spolupráce s ostatními učiteli a vedením školy? 

14. Byl (a) jste profesně vzděláván (a) pro funkci třídního učitele? 
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Příloha č. 2: Přepis rozhovoru 

Pan učitel Bohuslav 

První otázka, jaká je délka tvojí praxe? 

Pokud dobře počítám, tak 35 let. 

A po celou tu dobu jsi od začátku třídním učitelem? 

Kromě toho prvního roku, kdy jsem bránil vlast, tak ano. 

A vzpomínáš si tedy, když už je to tak dávno, jestli jsi měl nějakého svého 

uvádějícího učitele nebo nějaký přípravný kurz? Nebo proběhlo něco na fakultě, 

něco takového? Že bys přišel z fakulty na to připravený? 

Co se týče praktické přípravy na fakultě, domnívám se, že se to za ta léta příliš 

nezměnilo, ale byli jsme tak trochu hození do vody. Takže nějaká velká příprava na 

praxi, především na takové naprosto běžné věci stylem, co tady budeš potřebovat, co je 

za dokumentaci a tak, tak to jsme vůbec nevěděli. Takže to člověk řešil za pochodu, ale 

tehdy fungovalo, tehdy znamená před těmi 35 lety, fungovalo to, k čemu se s velkým 

obloukem a velkou slávou vracíme, to znamená opravdu funkce zavádějícího učitele. 

Tzn. já jsem měl jako zavádějící učitelku paní učitelku Filipovou, což byla velice 

zkušená češtinářka, měla k tomu hudebku, mimo jiné velice distingovaná dáma a ta se 

mě opravdu ten první rok věnovala. Velice přátelsky, ale přitom si myslím takovým 

docela vhodným způsobem mi dokázala nejen poradit, ale i postrčit, když jsem udělal 

nějaké chyby nebo blbosti. A ve sborovně sedělo spoustu lidí, na které jsem se fakt 

mohl obrátit, když jsem cokoliv potřeboval. Ale ona to dělala, jednak si myslím, že to 

dělala docela i ráda, a jednak byla pro to určena. To znamená, že dělala tu zavádějící 

učitelku, a jsem přesvědčen, že tehdy samozřejmě ty platový podmínky byly úplně jiný 

a myslím si, že za to tenkrát neměla vůbec nic. Akorát prostě byla stanovena, že ten rok 

dělá zavádějící učitelku. 

A když to posoudíš za těch 35 let. Ty jsi říkal, že jsi ji měl, a pak ta funkce 

odezněla úplně? 

Po tom 90. roce to vyšumělo s různými snahami udělat školství úplně jiné, než bylo, 

protože se objevily okamžitě snahy naznačit, že všechno, co bylo předtím, tak bylo 
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špatně. Takže se bohužel zlikvidovaly nějaké funkční věci včetně toho institutu 

zavádějícího učitele plus nejrůznější záležitosti třeba okresních metodiků jednotlivých 

předmětů, což byla taky hrozně fajn záležitost. Ale prostě tak nějak to odešlo a mezi 

námi se teď zjišťuje, že to nebyla vůbec špatná věc, protože samozřejmě přijde i člověk, 

mladý kantor do kolektivu, který si myslím, že jakžtakž funguje, tak si ho vždycky 

najde někdo, kdo se ho ujme, ale tak nějak spontánně, že jo. Jako fakt mu poradí a 

nemusí se zrovna ten dotyčný ptát na všechno, ale myslím si, že ta oficiálně stanovená 

funkce člověka, který nad tím elévem má nějaký dohled, není vůbec špatná záležitost. 

Co si myslíš podle tebe, že je náplní práce třídního učitele? Myslím tím činnosti, 

úkoly, které jsou nejběžnější? 

Tak bohužel nejběžnější je administrativa. To se slyší ze všech stran a je to pravda, 

je toho čím dál víc. Takže paradoxně nástup elektroniky a veškerých záležitostí 

počítačových programů, tak tu byrokracii nesnížil a řekl bych, že se to ještě trošičku 

zvýšilo. A vrátím se k náplni práce třídního učitele, nejvíc času a energie zabírá podle 

mě právě administrativa. Druhou věcí, kterou by měl třídní nějakým způsobem splňovat 

je to, že je tam, i když to vypadá hodně teda nadneseně, je tam pro své žáky. Tzn. řešit 

věci, který ty děti chtějí řešit, který cítí jako svojí potřebu někdy třeba některé 

nespravedlnosti atd. a pak samozřejmě řešit některé problémy ve třídě, což je někdy 

docela problematická záležitost a pak nedílnou součástí čím dál napjatější vztah nebo 

styk se zákonnými zástupci žáků. Což si myslím, že pro mnohé třídní v současné době 

je asi nejobtížnější část jejich práce. 

Která z těchto činností je pro tebe nejvíc náročná? 

Určitě ta administrativní činnost. 

A nejtěžší? 

To je těžká záležitost. Nejtěžší, vždycky je nejtěžší, jak se krásně nadneseně říká, 

práce s lidmi. Tzn. snažit se ty děti nějakým způsobem pochopit, být k nim zaprvé 

spravedlivý, což je někdy docela těžké, a zároveň se snažit, i když se objeví nějaký 

uzlový bod, nějaký výstup, který je opravdu potřeba řešit, tak se před tím neuhýbat, ale 

snažit se to opravdu nějakým způsobem, i když to slovo řešit mám strašně nerad, ale 

aspoň tomu trošku pomoct. Neříct: hele neotravuj, protože já si myslím, že tohle není 

vůbec důležitý. Tzn. to je nejobtížnější, co se týká těch vztahů ve třídě, i když nechci 
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tady naznačovat, že ten třídní má moc upravit vztahy ve třídě. Když třeba se sejde třída, 

kde ty vztahy nefungují, kde si s sebou táhnou takový ty zakopaný psy už z prvního 

stupně, tak ten třídní se může stavět na hlavu a ten třídní s tím stejně nic neudělá. To 

bych řekl, že je nejobtížnější a nejdůležitější a jednání s rodiči je někdy 

nejnepříjemnější. 

A máš nějaké osvědčené metody, jak řešit konflikt v tom kolektivu? Děláš 

takové ty výslechy každého žáka a pak dojdeš k nějakému závěru? 

Pokud se nejedná o vysloveně nějakou intimní záležitost, tak se snažím, nevím, jestli 

by to psychologové vysloveně schválili, ale snažím se to řešit vždycky s celou třídou. 

Když se jedná o skupinku, když se jedná jen o jednotlivce, tak to řeším jen 

s jednotlivcem. Ale pokud se jedná o nějakou skupinovou záležitost, tak to neřeším jen 

s tou skupinkou, ale snažím se to řešit před třídou i s tím, že se k tomu třída může 

vyjádřit, jako účastníci akce nebo nestranných svědků. 

Jak pomáháš vytvořit příznivé klima ve třídě? 

To kdybych uměl, tak bych byl asi několikanásobný zlatý Ámos. Řeknu to asi 

obecně, co by se mohlo někde najít. Ale je to fakt, že se o to snad snažím, i když to není 

asi příliš objektivní pohled sám na sebe, že jo. 

Máš za ta léta vypracovanou nějakou techniku, jak ty vztahy stmelit? 

Já si myslím, že ten třídní by měl jít především těm dětem příkladem svým 

jednáním, což by podle mě hlavní mělo být právě to, že se snažím být spravedlivý. 

Myslím, že tohle je alfa a omega všeho, ukázat, že nikomu nenadržuji, dokážu 

vyslechnout žáka, který je pasován na třídního zlobila, ale když je v právu, tak nebudu 

zavírat oči nad tím a naopak, že i třídní mazánek může udělat nějaký průšvih. Tzn. 

ukázat těm dětem, že to dokážu nějakým způsobem zhodnotit a uznat spravedlivě. Tzn. 

to je ten osobní příklad asi. 

K tomu klimatu té třídy? 

No, snažit se těm dětem, a to je taky strašně těžký, ukázat, že a teď nechci vypadat 

jako v tom známým fóru o těch pedofilech, jako, že je mám rád a že i když na ně dávám 

i když jsem na ně přísný, to dělám proto, abych jim nějakým způsobem pomohl a ne 

abych si řešil nějaký mindrák. A já to nastavení toho klimatu mi přijde trošku jako klišé. 
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Klima ve třídě, takové ty pokusy dělat třeba pravidelné třídnické hodiny, což se někdy 

dělá. Mně to přijde absurdní a jako naprosto kontraproduktivní. Já prostě třídnickou 

hodinu dělám tehdy, když ji potřebuji. Buď z hlediska administrativního, když prostě 

něco nestíhám, anebo nastane nějaký problém, ale aby děti prostě viděli, hele první 

středu v měsíci máme třídnickou hodinu, jé to zase bude tam něco pindat, že jo, tak to si 

myslím, že není dobrý. Tzn. to klima musí být nějaká dlouhodobá záležitost, která 

vychází z těch konkrétních hodin a z toho konkrétního vztahu s těma dětma. 

A když říkáš, že třídnický zapotřebí nemáš, tak kdy s nimi řešíš ty třídnický 

záležitosti? 

No naprostý začátek administrativním věcem, tzn. absence atd., tak tomu věnuji 

první část své normální hodiny. Tzn. 3 až 4 minuty, odškrtám omluvenky, vyslechnu 

nějaké stížnosti, případně připomínky a pak teprve začíná samotná výuka. A když se 

něco nehodí nebo nestíhá, tak to řeším tím, že nedělám třídnickou hodinu, ale řeknu, 

zůstaneme tady třeba 10 minut dýl, kdo jde na oběd, tak jde na oběd a sejdeme se na 10 

minut nebo čtvrt hodiny. A buď něco projednáme anebo něco administrativního 

uděláme. Ale, jak říkám, ten institut nějaký pravidelný třídnický 45 minutovky je podle 

mě hloupost. 

Máš nějakou záležitost, kterou nejčastěji řešíš v době těch několika minut při 

třídnických pracích? 

To jsou většinou právě vztahové záležitosti a málo kdy se mi stává, že bych opravdu 

třídnickou hodinu nebo třídnickou čtvrt hodinu svolával kvůli tomu, že jsem nestačil 

někde odškrtat nějaké čárky v papírech, to ne. Ale tehdy, když se objeví nějaká 

záležitost ve vztazích. Tzn. chování, stížnosti od jiných kolegů a především stížnosti 

mezi dětmi samotnými ve třídě. 

Je pro tebe nějaká činnost prioritní ve funkci třídního učitele, na které si 

zakládáš, máš osvědčenou metodu nebo zkušenost, co je dobré s tím kolektivem 

udělat? Ať už jsou to třídní seznamovací výlety, aktivity nebo jen tak posezení? 

No, každá akce mimo třídu, je dobrá, ale zase já osobně nehodlám přeceňovat 

význam nejrůznějších seznamováků, zvlášť ve formě, která se dělá u nás na škole. Tzn. 

že se jedná o dopoledne, kdy děti tráví čas ne v rámci rozvrhu, ale setkávají se při 

nějakých hrách, společných činnostech atd. Leccos se tam může ukázat, ale nemyslím, 
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že by to bylo to, co má stmelit kolektiv nebo dokonce ukázat kantorovi, jaký ten žák je, 

to se stejně neprojeví. Možná by se to projevilo více na nějakém seznamovacím kurzu, 

který se dělá někde jinde, kdy ta třída vypadne na týden do úplně jiného prostředí. Ale 

ani tam si nemyslím, že by to bez toho nešlo. 

Co můžeš oproti třídám, kde nejsi třídní, ve své třídě ovlivnit? Máš tam pocit, 

že tam ty děti řídíš a vyučuješ trochu jinak, protože jsi třeba ovlivněn tou situací 

rodinnou, že jí znáš toho dítěte než v těch jiných třídách? 

Já bych neřekl, možná je to trochu proti tomu celému tomu o čem tady mluvíme, ale 

někdy mi přijde, že v té své třídě to je trošku negativní právě tím, že ten třídní tam o 

tom dělá určitou roli takového soudce, takového nějakého prokurátora, který sbírá 

negativa třeba z jiných stran od jiných vyučujících atd. a na něm potom je, aby 

v uvozovkách trestal. Kdežto v té třídě, kde mám dejme tomu češtinu, tzn. mám tam 4-5 

hodin týdně, neboli s těmi žáky si myslím, že se docela znám, tak dokážu kolikrát 

navázat kontakt, který mi přijde ještě přátelštější než třeba u sebe ve třídě, kde je to 

opravdu tak trošku pokažený tím, že tam je musím hlavně trestat. 

A dokážeš být nestranný v tom, že o svém žákovi, kde jsi třídní, znáš třeba 

rodinný zázemí, že teď řeší ten dotyčný nějaké rodinné spory, problémy? 

Ovlivňuje tě to v práci, při té češtině, kterou tam učíš? 

Tak takhle, řeknu jednoznačně, snažím se. Což je potom na posouzení jiných, 

především těch dětí. A pokud se jedná o nějaký vážný problém rodinný a vím o něm 

teda, tak se to samozřejmě může projevit nebo projevuje se, abych neříkal může, ale 

projevuje se to, protože v některých situacích můžu být mírnější při hodnocení nějakého 

výkonu. Abych dal nějaký konkrétní příklad, pokud vím, že dítě prožívá trauma 

s rozchodu rodičů, tak ho nebudu ústně vyvolávat na nějakou básničku, ještě třeba 

s nějakým ožehavým tématem. Takže to asi jo. Ale jinak si myslím, že ta znalost, 

alespoň částečná, té rodiny, toho zázemí, tak ani třídní zdaleka nemůže být znalec. 

Třídní ví to, co mu ten rodič poskytne za informace, nic jiného. Tak si myslím, že zase 

tolik mě to neovlivňuje. 

Komunikace s rodiči, jak nejčastěji s nimi komunikuješ a co je obsahem? 

Tak nejběžnější komunikace samozřejmě je telefonická, případně mailová. Taková 

ta naprosto běžná denní je právě týkající se nemocnosti a absencí, omlouvání, 
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uvolňování atd., to zaplaťpánbůh funguje asi nejen v mé třídě, ale funguje to dobře. Až 

na výjimky, které ale nikdy zatím nesklouzly k nějakému takovému postavení se na 

odpor ze strany rodičů, takže to funguje dobře. A potom samozřejmě, když se jedná o 

nějaký problém, který vznikl díky tomu chování dítěte, tak pokud to je něco velice 

mírného, zůstávám u telefonického hovoru, ale to už nikdy neřeším písemně. Tzn. že 

buď stačí oznámit, že se něco děje telefonicky, ale jakmile je něco trošku závažnějšího, 

tak trvám na tom, aby ten rodič nebo zástupce přišel do školy a dojednali jsme to z očí 

do očí. Což podle mě vždycky nejlepší, což je podle mě vždycky nejlepší. Ještě lepší 

možnost než v tom telefonu si trošku vytříbit ty názory, protože rodič to většinou vidí 

z pozice dítěte, který mu doma oznámí nějakou svoji verzi, která se může velice 

výrazně lišit od toho, jak to vidí kantor, jaká je objektivní skutečnost. Ale v souvislosti 

s tím, i když možná za ty léta, i když jsem tady naznačil takový trošku skeptický pohled 

na tohle to, ale v podstatě možná jsem měl vysloveně štěstí a nezažil jsem nikdy žádný 

vysloveně konflikt s rodičem, kdybychom stáli na úplně jiných pozicích. Vždycky to 

došlo k tomu, že jsem sice věděl na tom, že teda rodič s tím nemusí úplně souhlasit, ale 

vždycky se došlo k nějakému kompromisu, kdy ten rodič teda většinou uznal to, co 

jsem říkal já. Takže je to možná otázka štěstí. 

A praxe asi? 

Možná i praxe. Je pravda, že jak člověk je čím dál víc trápený alzheimerem, tak už 

si přesně nevzpomínám úplně přesně, jaké to bylo v okamžiku, kdy jsem byl třídním 2-3 

roky. Ale kdyby tam byl nějaký vysloveně konflikt, tak bych si to určitě pamatoval. Ale 

je jasný, že člověk v okamžiku, kdy jsme ve svém předdůchodovém věku, tak mám 

v jednání s těmi rodiči, kteří jsou v naprosté většině mladší a někdy i v podstatně mladší 

než já, tak se mi zdá, že mám takovou určitou výhodu. Určitou převahu zkušenostní, 

samozřejmě teda praxe, to je samozřejmý. Ale fakt jsem ještě nezažil to, že by se ten 

rodič postavil na zadní a řekl mi, nemáte pravdu a já s vámi nesouhlasím a já to půjdu 

řešit někam jinam. 

A máš nějakou osvědčenou metodu při rozhovoru s rodiči, jako co dodržet, 

třeba stát na straně toho rodiče? Několikrát jsem slyšela, že je dobré podpořit 

rodiče v myšlence, že jsme tady všichni pro to, abychom činili dobro pro to dítě. 
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To je naprostý základ. O to se člověk snaží asi od samého začátku. A to bylo to, co 

jsem říkal těm dětem, děti by měly vědět, že ten člověk pro ně chce to dobrý. A s tím 

rodičem se naladit na takovou tu vlnu, my tady nejsme pro to, abychom spolu bojovali, 

ale pro to, aby to dítě nějakým způsobem z toho vyšlo co nejlépe. Tzn. srovnat se tak, že 

rodič a učitel by se měli vzájemně podporovat. To je podle mě naprostý základ 

jakéhokoliv rozhovoru. Ale to se nemusí většinou ani říkat, to ten rodič vycítí z toho, co 

říkám nebo jakým způsobem to říkám. 

Jakou podobu má spolupráce s ostatními učiteli a s vedením školy ve funkci 

třídního? 

Tak zase nezažil jsem nikdy situaci, snad až na prvního ředitele, který byl takový, 

řekl bych trošku pokrytecký v těchto vztazích, než došlo k nějakému řešení, tak v tom 

toho učitele tak trošku nechal. Ale jinak jsem vždycky od vedení dostal zažil vysloveně 

podporu v okamžiku, když došlo k něčemu vážnějšímu, tak jsem nezažil, že by někdo 

z vedení mi, jak se říká vpadl do zad a vysloveně teda otočil to, co jsem chtěl tedy 

rodiči říct já nebo dejme tomu žákovi. No a co se týče vztahu s ostatními učiteli, tak já 

si fakt nemůžu vynachválit to, že my nejsme tady rozdělený do kabinetů, kdy si prostě 

člověk dělá svojí kabinetní politiku, ale ta sborovna kde kolikrát můžeme si říct, že je 

tady málo místa atd., ale tohle to je neocenitelná věc, kdy člověk přijde a volně, úplně 

spontánně povídáním se řeší v podstatě pedagogický otázky. Aniž by to byla nějaká 

rada anebo komise, tak se tady prostě vyřeší kolikrát to, co člověk by sám třeba 

nevyřešil. 

Takže žádné speciální poradny nebo něco takového ohledně chování tvých žáků 

neprobíhají? 

Tak porad takových, které svolává vedení, je až až a ty jsou celkem jasně dané, mají 

svůj důvod, proč jsou svolávány. Pokud dojde k nějakému řešení, kdy si myslím, že by 

u toho řešení měla být přítomna nějaká další osoba, tak většinou využívám výchovnou 

poradkyni, aby u toho jednání byla přítomna. Minimálně se mi stává, že by to vyplynulo 

až do jednání nějaké dejme tomu výchovné komise, kdy bych se objednal do ředitelny 

kvůli tomu. Takže si myslím, že právě taková ta spontánní záležitost, kdy si člověk 

s kolegy, s kterými má dejme tomu, alespoň si myslím takový otevřený vztah a může 

leccos říct, tak je úplně nejlepší. 
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Poslední otázka, v čem vidíš hlavní význam funkce třídního učitele? Celou dobu 

jsme o tom mluvili, ale když to shrneš, tak ta nejdůležitější role v tom všem? 

No, tak snažit se, aby ten třídní kolektiv přece jen táhl pohromadě, aby to nebyla 

roztříštěná záležitost lidí, kteří proti sobě bojují, a víceméně jim naznačovat, že to 

jakým způsobem si oni udělají tu třídu, tak to bude podle mě to hlavní na celé té její 

školní docházce. 

Takže nějaký stmelovací prvek? 

Stmelovací a jako svým způsobem nutně řídící, že ano. 

To je vše, moc děkuji. 
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Příloha č. 3: Pracovní náplň třídního učitele 
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