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CHARAKTERISTIKA VZTAHŮ VE TŘÍDĚ A JEJICH VÝVOJ
I.Školní třída je specifickou vrstevnickou skupinou, kde dítě získává roli spolužáka, jejímiž typickými
znaky je souřadnost a nevýběrovost. Spolužáci jsou považováni za rovnocenné, dítě s nimi sdílí
mnoho důležitých zkušeností. Nemůže si je vybrat, získá je v souvislosti se zařazením do určité třídy.
Úspěšné prosazení ve třídě je pro rozvoj sebehodnocení stejně důležité jako školní prospěch. Dítě chce
být svými spolužáky akceptováno a přijatelně hodnoceno, potřebuje se do této skupiny začlenit, ale
vždycky se mu to nepodaří, a pak pro ně může být mnohem obtížnější pracovat na požadované úrovni.
Každá třída je jiná, má svou specifickou atmosféru, které může ovlivňovat pocit pohody a s tím
související výkony v chování svých členů.
Dětská skupina má tendenci ke značkování, labelingu svých spolužáků. Vrstevnické hodnocení
nemusí být zcela objektivní, může akcentovat některé vlastnosti určitého jedince a nebo mu je bez
ohledu na realitu, přisoudí. Skupina může dítěti vnutit určitou roli, přestože toto dítě takové, resp.
jenom takové není. Značkování slouží ke snadnější orientaci, rozvíjí se v rámci diferenciace postoje
skupiny k jejím jednotlivým členům. (Vágnerová, Klégrová, str.501) Problém je v tom, že tento postoj
a hodnocení se za fixuje a je velmi těžké ho následně měnit. Toto nastává zejména v případech, kdy je
dítě nějakým způsobem od ostatních odlišné, nápadné či něčím nepříjemné.
K tomu, aby se dítě ve třídě prosadilo a získalo přijatelnou sociální pozici, musí být vybaveno jinými
kompetencemi, než těmi k dosažení dobrého prospěchu.
Postavení dítěte ve třídě ovlivňuje míra sympatie a oblíbenosti, která závisí na úrovni sociálních
dovedností, a míra vlivu, kterou mohou posílit různé osobnostní vlastnosti a schopnosti, někdy i
z pohledu dospělých méně žádoucí (Hrabal,1998).
Podle míry obliby a prestiže, kterou ve skupině mají, získávají jednotliví žáci určité postavení.
V hierarchii třídy lze rozlišit různé pozice:
 Postavení neformálního vůdce, který má značnou prestiž a velký vliv. Vůdce třídy nemusí mít
jen pozitivní vlastnosti, může se prezentovat i negativními vlastnostmi a kompetencemi, které
mohou ostatní děti obdivovat. (Vágnerová, Klégrová, 2008)
 Pozice hvězdy – získá dítě, které je oblíbené a spolužákům ještě něčím imponuje, jeho vliv ve
třídě vyplývá z jeho obliby, je to jedinec, s nímž chtějí ostatní kamarádit a kterému se chtějí
podobat
 Pozice přijatelného spolužáka – je typická průměrným vlivem i oblíbeností. Tito žáci ničím
nevynikají, ale nemají ani výrazné potíže – jsou přijatelné tím pádem pro všechny ostatní děti.
 Pozice neoblíbeného, odmítaného a přehlíženého – získávají děti, které se odlišují ( sociálním
postavením, vzhledem..), nemají požadované vlastnosti a kompetence, popřípadě působí
nepříjemně či si s ostatními nerozumí. Odmítané či přehlížené děti mívají nižší sociální
inteligenci, nedovedou se v běžných situacích správně orientovat a nedovedou využít
informaci, která vyplývá ze zpětné vazby.
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Vztahy ve třídě se mění v závislosti na věku:
 Počátek školní docházky – třída je vnitřně nediferenciovaná skupina, pro dítě v tomto věku je
příliš velká a tak zpočátku žáky nerozlišuje, k diferenciaci dochází až postupně včetně
rozdělení sociálních rolí, nejdůležitější osobou v tomto věku je učitel, který může vztah ke
spolužákům a názor na ně do značné míry ovlivňovat a regulovat (Vágnerová, Klégrová,
2008)
 Střední školní věk – třída je již vnitřně strukturovaná, děti zaujaly svá postavení, která se
v čase příliš nemění. Jelikož je třída věkově vyrovnaná vrstevnická skupina, mají pedagogové
tendence očekávat stejné schopnosti a dovednosti včetně podobných projevů chování.
Stupňuje se tendence odmítat cokoliv, co tomuto standartu nedopovídá. Podobnost přináší
výhodu jednoznačnosti a srozumitelnosti a tím i potvrzení jistoty. V tomto období jsou pro
děti důležité normy, které si vytvořila samotná skupina. Mění se způsob hodnocení spolužáků.
Děti jsou ve svém úsudku samostatnější, názor učitele pro ně není tak závazný, jako byl dřív.
Názor na spolužáka má obvykle charakter generalizujícího pozitivního či negativního
hodnocení.
(Vágnerová, Klégrová, 2008)
Dospívání – pozice ve třídě je stále důležitá, ale postavení jedinců se už obvykle zásadněji
nemění. Pozice ve třídě představuje určitý signál obecnější sociální úspěšnosti. Vrstevnické
normy nabývají na významu, dospívající se s nimi více identifikují, kladou důraz na jejich
dodržování, cení si vrstevnické opory. Dospívající jsou schopni své vrstevníky posuzovat
podle podstatnějších vlastností, už nejsou v takové míře ovlivněni aktuálními projevy nebo
nějakou osobnostní nápadností. Sociální hodnocení se stává diferencovanější, a tudíž
přesnější. (Vágnerová, Klégrová, 2008)
KLIMA TŘÍDY
Klima neboli atmosféra ve třídě jsou ukazatelem projevů rizikového chování, ale také mohou
vysvětlit, proč se ve třídě učí dobře, nebo proč tam chodíme spíše s nechutí. Klima třídy se jen tak
nestane či nepřihodí, na jeho vzniku a proměnách se významně podílejí jak žáci, tak v prvé řadě
učitelé. Je třeba si uvědomit, že zatímco žáci přicházejí a odcházejí, učitelé představují mnohdy
výrazně stabilnější prvek školy. Pedagogický sbor sehrává významnou roli ve způsobu, jak budeme
celkovou atmosféru školy vnímat. (Mertin, Krejčová, str. 222)
Aspekty tvořící klima třídy dle( Mertina a Krejčové, 2012)
 Kvalita výuky – je dána především úrovní profesních kompetencí učitele – odbornost,
didaktické schopnosti, řízení třídy a sociální dovednosti.
 Hodnoty školy – určovány samotným postojem školy ke vzdělávání, normami chování
učitelů a žáků. Jsou školy, které jsou hodně zaměřené na výkon a pak se tam nedaří
žákům, kteří jsou třeba jen trošku pomalejší.
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Vědomí silných stránek i potíží školy – znamená zaměření se na řešení obtíží a
uvědomění si charakteristik školy, na nichž lze nadále budovat klima školy i její širší
fungování.
 Dodržování stanovených norem a pravidel školy – normy a pravidla musí platit stejně
pro žáky, tak i pro pedagogy. Žáci i učitelé by měli vědět, jaká pravidla se pojí
s výukou konkrétního předmětu i s celkovou docházkou do dané školy. Důležité však
je zejména to, zda se pojmenovaná pravidla a normy dodržují a to jak u žáků, tak u
pedagogů. Samotný výčet pravidel nestačí.
 Požadavek péče a respektu – toto klade nárok na učitele v tom, že budou posilovat
sounáležitost žáků se školou, podporovat přijetí vzájemných odlišností a budou
pracovat se třídou se zaměřením na její podporu a rozvoj. Zde jsou velmi důležité
postoje učitelů. Hlavní roli zde hrají skutečné projevy chování, ne to co je jen
verbálně deklarováno. Tento aspekt lze velmi dobře pozorovat v interakcích mezi
žáky a žáky, kteří se něčím odlišují.
 Pozitivní očekávání – jedná se o vytvoření a další podněcování společného
přesvědčení o zvládnutí školní práce, což se týká stejně žáků i učitelů a dalších
zaměstnanců školy. Souvisí to s problematikou školního sebepojetí.
 Podpora učitelů – zahrnuje různé formy supervizí, týmové spolupráce, kontinuálního
vzdělávání i ocenění jejich aktivit. Pokud vyžadujeme, aby učitelé byli hlavními tvůrci
klimatu školy, je nezbytné vytvořit jim takové pracovní podmínky a poskytnout
takové zázemí, aby byla adekvátně vyvážena jejich péče o žáky a chod školy a
současně péče o ně.
 Fyzikální prostředí – obvykle to nabídne nově příchozímu první dojem o škole a o
klimatu, který na ní panuje. Je dobré se občas podívat na zařízení školy očima
návštěvníka.
V. Spilková (Grecmanová, 2008) popisuje kvalitní sociální klima:
 z hlediska emocionálního: slovy pohoda, důvěra, bezpečí, jistota, radost oproti smutku,
strach, nervozita, zlost, agrese, napětí,
 z hlediska sociálního: slovy otevřenost, vstřícnost, vzájemný respekt, úcta, ohleduplnost,
tolerance, spolupráce oproti přemíře soutěživosti, žalování, nepřejícnost, zesměšňování,
posmívání, ponižování,
 z hlediska pracovního: slovy řád, respektování pravidel, soustředěnost, dotahování
činností a úkolů do konce, pracovitost, činorodost, důslednost oproti chaosu, roztěkanost,
pasivita, nuda, lenost.
U klimatu výuky a třídy jde o pochopení školního prostředí, tzn. pracovního prostředí aktivně
zúčastněných osob. Klima výuky a třídy se vztahuje k vnímání žáků. K důležitým znakům patří např.
to, zda je výuka více orientovaná na žáka nebo na učitele, zda je více dominující či integrující, zda žáci
prožívají tlak na výkon a jaké intenzity, chaos nebo pravidla, aj.
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Klima výuky je výsledkem kontaktu žáků s prostředím, v němž výuka probíhá.
Klima třídy se vytváří jak ve výuce, tak o přestávkách, na výletech a při dalších akcích třídy.
O klimatu třídy může nejlépe vypovídat učitel a žáci
Vliv na klima třídy má:
 ekologická dimenze – umístění a vybavení třídy, pomůcky, participace žáků na úpravě třídy,
 demografické faktory – počet žáků ve třídě, z toho chlapců a děvčat, jejich zájmy, znalosti,
kompetence učitelů
 sociální a kulturní dimenze – důležitá je role skupinové dynamiky, stylů vedení učitelů,
vývojových fází člověka při utváření klimatu ve třídě.
Lašek (2001) popisuje, že termín atmosféra je užíván v nejužším smyslu jako krátkodobé, situačně
podmíněné sociální a emoční naladění ve třídě, vycházející z okamžité situace, např. v průběhu jedné
hodiny, při zkoušení, kompozicích, písemných pracích, maturitách, před pololetním či závěrečným
hodnocením, při státních závěrečných zkouškách. Jedná se o emočně vypjatější a variabilnější situace,
ve kterých širší klima může a nemusí působit, např. celoroční klima třídy, charakterizované kooperací,
nemusí při individuálním zkoušení na žáky působit a jejich individuální výkony mohou být naopak
motivovány spíše soutěživostí. Atmosféra je proměnlivá, její působení je silněji prožíváno. (Lašek,
2001)
Klima ve třídě
 trvalejší sociální a emocionální naladění žáků
 je tvořeno a prožíváno žáky i učiteli ve vzájemném působení
 způsoby chování, které určují nebo ovlivňují citové a sociální ovzduší třídy
Další faktory ovlivňující klima školní třídy
Významným pozitivním činitelem pro udržování duševního zdraví a pro zdravý a harmonický
vývoj osobnosti žáka byla a zůstává osobnost učitele. Zejména jde o vyrovnanost osobnosti učitele, o
jeho spravedlivý přístup k žákům, o schopnost ovládat své afektivní procesy a projevy a akceptovat v
přiměřené míře žáky, a to individuálně i jako celek. Učitel by měl mít adekvátní morální a
psychosociální úroveň, měl by mít schopnost vžít se do problémů žáků a vytvářet psychickou pohodu
ve třídě, klid, optimismus a radost z práce.
Učitelovo jednání a jeho styl výuky jsou velmi důležitými prvky, které určují klima ve třídě.
Učitel výuku řídí, organizuje, inovuje, navrhuje pravidla, kontroluje, je buď formální či neformální,
pracuje s žáky frontálně, individuálně či skupinově, diferencuje je podle schopností, ale také
dezorganizuje.
Podle H. Grecmanové (2008, s. 63) „je učitel zásadním činitelem klimatu třídy. Jeho věk,
pohlaví, motivy, hodnoty, zájmy, postoje k výuce, atd., ovlivňují různou intenzitou klima výuky.“ Jako
příklad uvádí zjištění, která plynou z chování učitele jako autority. Učitelé, kteří jsou náchylní k
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prosazování moci, vytvářejí formální a hierarchické klima. Žáci jsou v roli poddaných. U
autoritativních učitelů se objevuje distance mezi učitelem a žáky, izolace jednotlivých žáků od
spolužáků, ctižádostivé soutěžení mezi jednotlivci nebo opoziční postoje.
Supportivní klima = pozitivní klima třídy, kde jsou dobré vzájemné vztahy, rovná komunikace,
spolupráce, nestresující prostředí, adekvátní způsobe hodnocení, převaha pozitivního odměňování,
vhodné a pestré způsoby výuky. V takové třídě jsou žáci „spokojenější, učitelovy kladné informace je
více motivují k vyšší aktivitě a vyššímu prožitku sebevědomí, mají menší procento absencí atd“.
(Lašek 1994, s. 154 in Čapek 2010, s. 14)
Opakem je defenzivní klima, kdy jsou žáci vinou nekvalitní výuky nebo jiných aspektů učitelova
působení apatičtí, volí cestu nejmenšího odporu, spojují se proti učiteli, podvádějí, podlézají, skrývají
své pocity, bojí se apod. (Čapek, 2010).
C. Fox-Bethel a F. O. Connern (2000) in (Čapek, 2010, s. 14-15) se snažily charakterizovat znaky
supportivního klimatu na základě rozhovorů se žáky, studenty a učiteli:
 Podpora – účastníci se cítí pozitivně emočně naladěni na školní práci, tato podpora od učitele
a spolužáků posiluje chuť hledat a objevovat nové věci, nebát se chybovat, těžit jak z
úspěchu, tak i z neúspěchu při edukační činnosti


Pořádek – smysluplně vymezená pravidla, jak se mají žáci chovat, viditelná a důsledná snaha
o jejich zachování



Účast – znamená pro žáky a studenty příležitost ke komunikaci (včetně kladení otázek),
realizování aktivit, které umožňují zapojení, participaci žáků na rozhodování apod.



Standardy – jasně definovaný soubor norem, jakých cílů by měl každý dosáhnout, nejen
výkonnostních, ale zejména postojových
Účelnost – zdůrazňuje užitečnost a užitnost vzdělávání, jasný smysl aktivit a učiva. Vědět
proč je velmi důležité pro motivaci při školní práci.
Odpovědnost – vyjadřuje osobní pocit odpovědnosti za vlastní vzdělávání, tedy naplnění
úkolů, zapojení se do školní práce, dosažení úspěchu a zviditelnění toho, čemu věnujeme
úsilí.
Zájem o vzdělávání a jeho podpora patří k základním cílům práce učitele. Zároveň žák musí
cítit ze strany učitele zájem o sebe a svou práci.
Očekávání úspěchu – veřejné a výrazně deklarované očekávání, že žák (nebo třída) dosáhne
úspěchů, je schopen dobře plnit zadané úkoly a v budoucnosti i překračovat své hranice.
Nestrannost – deklaruje absenci zvýhodňování, nadržování a nespravedlnosti a jasnou
souvislost mezi dobře odvedenou prací ve třídě a odměnou.
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Bezpečnost – vypovídá o neexistenci psychického a fyzického násilí a jiných stresujících
faktorů, stejně jako znalost způsobů, jako podobné situace řešit.



Prostředí – čisté, příjemné, zajímavé, komfortní prostředí třídy či školy.

Dle J. Laška (2001) jde u žáka o spolutvoření a prožívání klimatu žákem. Klima na žáka působí:
1. ve smyslu osobním: cítí se více či méně zaujat školou, přináší větší či menší mentální a emoční
vklad do školní práce, klikaří, vyvolává třenice (nebo jimi trpí), cítí pozitivní satisfakci ze školy či
naopak apatii vůči ní jako výsledek jejího vlivu, pociťuje více či méně učitelovu pomoc, kterou chápe
jako výsledek učitelova stylu výuky. Orientuje se na úkoly, cítí osobní integraci a nezávislost, prožívá
soutěživost, obtížnost školní práce, zkoumá sebe a okolí.
2. v sociálně psychologické slova smyslu se pak žák přidružením stává členem skupiny, podílí se na
činnosti skupiny, na různém stupni je otevřený v kontaktu s druhými, je favorizován učitelem či
spolužáky nebo je naopak odsouván do pozadí.
1. Školní třída jako sociální skupina
Školní třída je sociální skupina se svými vztahy, hierarchií, postavení, statusem, dynamikou dění,
historií, způsoby řešení konfliktů.
Je to skupina jedinců, kteří jsou ve vzájemném vztahu, to znamená, že se navzájem ovlivňují. Školní
třídu charakterizují následující rysy:
 skupina dětí nebo adolescentů,
 přítomnost alespoň jednoho dospělého – učitele,
 pravidelný kontakt,
 povinnost být součástí třídy,
 společný cíl vzdělávat se,
 vzdělání probíhá v instituci – ve škole.
Školní třída jako sociální skupina je tvořena jednotlivci:






se základními lidskými potřebami
s jedinečnými osobnostními charakteristikami
s vlastním rodinným zázemím
se specifickým životním příběhem a zkušeností
s odlišnými hodnotami, normami, zvyklostmi

Každá skupina, tedy i školní třída, je naprosto jedinečná a má určité vlastnosti:
 vlastní strukturu (velikost; uvnitř třídy existují nebo také neexistují malé skupinky),
 stupeň soudržnosti,
 své cíle (které mají různé úrovně),
 hlavně vlastní normy a hodnoty.
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Je možné tvrdit, že jedinci se chovají ve skupině jinak, než když jsou sami. Skupina má schopnost
ovlivnit jednání jednotlivce, a dokonce stanovit určitý, pro danou skupinu typický způsob chování.
Žák se tedy může chovat podle norem skupiny, protože si přeje, aby ho ostatní uznávali. Ve třídě se
každý žák vymezuje ve vztahu k učiteli a ve vztahu ke svým spolužákům. Působí na něj tedy současně
tyto dva rozdílné vlivy, ovšem potřeba přináležet ke skupině vrstevníků je prvořadá, a to zvláště
v období dospívání. V tomto věku je pro dospívajícího zásadní úsudek jeho vrstevníků. (Kyriacou,
2005).
Žáci se chovají a reagují na podněty učitele jinak, když jsou ve společnosti svých vrstevníků, než když
jsou pouze sami s učitelem. V mnoha situacích lze sil působících ve složitém prostředí třídy využít
k podpoře spolupráce. Cangelosi (1994).
Významnou pomoc při práci s kolektivem třídy představují různorodé diagnostické metody, které
mohou naznačit, jakým způsobem a kde je třeba intervenovat. Současně s diagnostikou je nezbytné,
aby učitelé dokázali s celou skupinou žáků pracovat a poskytovat jim dostatečné množství příležitostí,
aby se vzájemně poznávali, hovořili spolu, společně něco vytvářeli a dokázali se shodnout na
důležitých momentech v životě třídy. Kromě zařazení vhodných postupů do běžných vyučovacích
hodin je velmi výhodné se třídami pracovat také během pravidelných třídnických hodin. Pro nově
vzniklé třídy se mimo to osvědčuje zařadit na počátku školního roku tzv. seznamovací kurzy.
Podle Mikulkové (2010) školní třída:
1) naplňuje potřeby dítěte (potřebu sdružovat se, mít rád, být se spolužáky, dítě vidí rádo své
spolužáky)
2) líbí se mu činnosti, které se ve třídě dějí,
3) dostává od spolužáků status a prestiž díky postavení v sociálním prostředí.
Čím víc bude třída atraktivní pro děti, nebudou vznikat různé skupinky. Pro některé děti je třída jediné
místo, kde ho berou vážně. Mikulková (2010)
Patologie ve školní třídě
Nejprve je potřeba zjistit, zda je ve třídě přítomný nějaký patologický fenomén, může se jednat o:





Šikana – zjistitelná (žák, rodiče, učitelé referují)
Ztráta koheze (soudržnosti) - narušení vztahů – skupinkování, nesjednocují se, objevují se
velké negativní emoce
Rebelství – odpor na všech rovinách
posun hodnot – nepříjemné diference (chudé x bohaté děti)teprve poté můžeme se třídou dále
pracovat, zvolit vhodnou intervenci. Braun (2010).
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Děti jen zřídka nesou odpovědnost za to, co se jim děje. Proto snadněji podléhají dlouhodobým
následkům silného stresu a prožitků, které jsou spjaty s velkým ohrožením.
Na zvládání stresu neexistuje žádný obecně platný nebo univerzální recept, a proto ani učiteli při
výuce nepomohou žádné „zaručené“ metody. Každý člověk reaguje na stres svým jedinečným
způsobem. Analýza strategií zvládání stresu ukazuje rozdělení dovedností do dvou úrovní Karnsová
(1995).
1) konkrétní dovednosti – snadno pochopitelné dovednosti, kterým se dá i lehce naučit,
protože se skládají z několika po sobě jdoucích logických kroků
2) tvořivé dovednosti – kreativní dovednosti jsou složitější, obtížněji se popisují,
protože nesledují logickou linii, spíše než výsledkem poznání (činu), se zdají být
výsledkem (syntézou) určitého vnitřního procesu.
Abychom mohli stanovit, zda je určitý mechanismus zvládání situací pozitivní či negativní, musíme
zkoumat jeho důsledky. Pozitivní strategie přináší okamžitý a dlouhodobý prospěch. Zvládání stresu je
snadnější, pokud si můžeme vybrat z několika strategií.

Fáze vývoje třídního kolektivu
Vývojové fáze skupiny a role učitele Mikulková (2010)
1. fáze: První kontakt a orientace – příchod, hledání místa, jedinec má obavy z neznámého,
role učitele v této fázi je role průvodce
2. fáze: Boj o moc a kontrola – kvašení – jedinec prožívá obavy ze zranění, role učitele je
facilitátor
3. fáze: Důvěrnost a intimita – vyjasnění – v této fázi jedinec prožívá obavy o své místo, role
učitele je manažer
4. fáze: Diferenciace – jednání – jedinec prožívá obavy z degradace, učitel je v této fázi
koučem
5. fáze: Rozdělení a rozpuštění – rozchod – jedinec prožívá obavy ze ztráty jistot, vztahů,
učitel má roli zázemí.
Fáze vývoje třídního kolektivu Braun (2010):
1. Rané, nekohezní či prekohezní stadium (1. – 3. třída ZŠ) – v 1. ročníku bývá paní učitelka
velká autorita (někdy problém, protože matka žárlí). V rodině je důležitá autorita, ale mnohdy
problém v rodinách. Autorita je třeba, mnohdy dítě musí pracovat něco udělat, i když se mu
nechce.
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2. Fáze prvotní koheze (4. – 6. ročník ZŠ, vytváří se veřejné mínění, důležitý je názor dětí,
který začínají prosazovat, sdělovat)
3. Fáze kohezní (7. – 9. třída ZŠ)
Dělení není takto striktní, ale je přibližné. Pro každou fázi je vhodný jiný učitel. 7. ročník je
problémový, je to dáno biologicky.
U středních škol vypadají fáze následovně Braun (2010):
1. Rané, nekohezní stadium (¾ roku, pokud proběhl adaptační kurz, je období kratší)
2. Fáze prvotní koheze (do konce 2. ročníku)
3. Fáze kohezní (3. – 4. ročník, velmi špatně se provádí diagnostika)
Pro pedagoga je důležité zmapovat si, jak vnímá svoji třídu a uvědomit si, ve kterém období vývoje
třídního kolektivu se jeho třída nachází. Dle Brauna (2010) platí taktéž, že do půlky října nemá díky
přemíře rušivých vlivů smysl se třídou diagnosticky pracovat, to samé platí ze stejných důvodů pro
období konce května, června.
Třídní učitel jako manažer školní třídy
Naučit se pracovat se třídou je velmi užitečné. Snad všichni učitelé se shodnou, že nejlépe se vyučuje
ve třídách, v nichž panují přátelské vztahy a atmosféra spolupráce a vzájemné důvěry. Takové kvality
získají třídy někdy zcela bez vnějšího přičinění pedagogů. Většinou je však kolektiv dětí velice
různorodý a pestrý a nemůžeme očekávat, že z vlastní iniciativy dokážou všichni spolupracovat,
diskutovat a že každý se bude ve třídě cítit přijímaný. Uvedené sociální dovednosti mohou učitelé
podporovat a rozvíjet za využití relativně jednoduchých postupů, při nichž navážou spolupráci s
dalšími školskými poradenskými pracovníky, ale často budou také pracovat samostatně dle
stanovených pravidel.
Manažerské dovednosti pedagoga dle Brauna (2010):







didaktické schopnosti – jak učím, naučím
organizační schopnosti (schopnost rozhodování, rozhodnout se, udělat i nepopulární
rozhodnutí, řešení konfliktů)
emoční inteligence učitele - empatie, nadšení, učitele, schopnost emoční podpory, flexibilita
expresivní schopnosti (vyjadřování, komunikativnost)
schopnost sebereflexe (učit se od mistrů)
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Klíčové dovednosti k vedení třídy Mikulková (2010):


příprava na vyučování



vypořádání se s více situacemi najednou



monitorování třídy, být „in“



aktivování všech žáků a vedení diskuse



zaujetí a udržování zajímavých hodin



předcházení, popř. korigování nežádoucího chování



odpočinek a uvolnění

Dle Čapka (2010) by se měl pedagog zaměřovat především na aspekty, utvářející klima třídy, které
může nejvíce ovlivnit:
 Vyučovací metody a edukační aktivity
 Komunikace ve třídě
 Hodnocení ve třídě
 Kázeňské vedení třídy
 Vztahy mezi žáky ve třídě
 Participace žáků
 Prostředí třídy
Nejčastější chyby v managementu Braun (2010)








Mezi nejčastější chyby patří vznik sociální distance (učitel x žák), rodiče x učitel
špatná nebo žádná komunikace – Nekomunikovat s dítětem či třídou v afektu! Jste
profesionálové. Neříkat jste nejhorší, Horší třídu jsem v životě neučil!
vpád do dynamiky a hierarchie třídy – jen kultivovat, boj proti alfa a snaha jim „ukázat“
Hierarchii a dynamiku musíme respektovat.
moralizování a přílišné hodnocení, kritičnost. Pozor na to!
nezájem o třídu (pozor před rodiči)
potlačování přirozenosti dětí (být spontánní)
autokratismus (velmi přísný) nebo naopak liberalismus (nedám hranice)

Dle Brauna (2010) největší problémy nastávají tam, kde jsou velké vzdálenosti mezi učiteli a žáky a
špatná komunikace.
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