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AUTORITA UČITELE A JEJÍ SOUVISLOSTI
autoritas = podpora, záruka, jistota, spolehlivost, hodnověrnost
 auctor = napomahatel, podpůrce, vzor, příklad, předchůdce
 augó = podporovat ve vzrůstu, zvětšovati, rozmnožovati, zvelebovati

I. DRUHY AUTORITY
Druhů autority je celá řada a existuje mezi nimi i velká míra propojenosti. V různých funkcích,
situacích používají jedinci různé druhy autority, pokud chtějí úspěšně řídit a ovlivňovat svoje okolí.
Vališová uvádí nejčastěji uváděné varianty členění:
1) autorita skutečná – podřízení respektují stanovenou strategii, jsou vstřícní, jejich aktivita
je trvalá a soudržná,
2) zdánlivá – ve skupině panuje nedůvěra, neochota ke spolupráci, nositel autority nemá oporu,
3) přirozená – vyplývá ze spontánnosti, je založena na osobnostních rysech, profesních
dovednostech a temperamentu učitele; člověk si ji dlouho buduje, ale snadno ji může ztratit,
4) získaná – je postavena na autoritě přirozené; podílí se ní výchova a individuální cílevědomé úsilí,
5) osobní – přirozený vliv, který vyplývá z individuálních vlastností a schopností učitele,
6) poziční – míra vlivu, kterou člověk získává na základě svého postavení v organizaci,
7) funkční – vlivnost daná plněním úkolů, kvalitou výkonu určité role nebo funkce,
8) formální – vyplývá z postavení a jemu odpovídající činnosti,
9) neformální – je založena na lidských a odborných charakteristikách jedince, který má na své okolí
přirozený vliv; v pedagogice nezáleží jen na osobnosti učitele, jeho vlastnostech a jeho
pedagogické, věcné a politické přípravě, ale utváří se ve vztahu k žákům; do jisté míry je závislá
na motivaci žáka, na jeho vztahu k danému předmětu, na tom, že se mu chce, může a umí naučit;
základem této autority je i snaha po napodobení, spojená s obdivem,
10) statutární – je dána silou a stupněm našeho zařazení v hierarchii organizace, skupiny; její získání
je automatické s přidělením funkce,
11) charismatická – plyne z naší osobnosti; je podmíněna vztahem k lidem, vystupováním,
12) odborná – získává se díky profesním znalostem,
13) morální – je založena na poctivém vztahu k sobě, ostatním lidem i ke světu; záleží na síle
charakteru a humánnosti člověka.1
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Velká propojenost ve školním prostředí panuje mezi autoritou statutární, odbornou, morální a osobní.
Velmi důležitá je však u učitele autorita přirozená.
Často se setkáváme s jednoduchým dělením autority:
 autorita formální - vyplývá z pozice v organizačním schématu či sociální struktuře, souvisí
s oblibou, kterou je možno získat různým způsobem (např. i nižšími nároky na učební výkony
žáků, liberálním postojem k jejich chování), obliba podporuje neformální autoritu, ale není s
ní možná. Učitel musí někdy žáky nutit do práce, někdy i trestat. Pouhým donucením, bez
vnitřní motivace, bez spolupráce by učitel obtížně dosahoval žádoucích výsledků.
 Autorita neformální – vyplývá z vlastností, talentu, vzdělání (odbornosti, schopnostech)
záleží na učitelově osobnosti a také na konkrétní skupině lidí kterou učitel učí ( před jednou
skupinou autoritu mít může a před druhou nikoliv). Existuje těsná souvislost mezi oblibou
předmětu a oblibou k učiteli tohoto předmětu. Dle výzkumů mají větší neformální autoritu
muži.
Rozdělení je umělé, vágní, jednotlivé části autority se překrývají, působí společně, prolínají se i
nahrazují. Pro učitele je ideální autorita neformální, plynoucí z ovládání předmětu, míry jeho
pedagogických kompetencí, vztahu k žákům a projevovaného zájmu.

II. AUTORITA UČITELE
Autorita učitele je základem pedagogické profese a je nutnou součástí výchovy.
Na učitele mnoho z nás nahlíží jako na zprostředkovatele poznatků, což je úkol dlouhodobý, pro který
je potřeba vytvořit si a udržet spolupracující atmosféru, která je podmíněna učitelovým uměním získat
si u žáků autoritu, díky které učitel může přimět žáky ke kázni, tvořivosti a samostatnosti.
Různá vymezení autority zdůrazňují různé aspekty autority. Autoritou učitele
se například rozumí sociální postavení a vážnost pedagogického pracovníka, pravomoc v rozhodování,
uznání odbornosti a kompetence v pedagogických otázkách ze strany veřejnosti či schopnost udržet
kázeň.
Podle Vališové je autorita učitele dána z jeho formální pozice a sociální role, ale i citem pro
zvláštnosti jedinečného osobnostního vývoje každého žáka. Učitel, který chce mít autoritu, musí
stanovit ve třídě jasná pravidla vzájemného vztahu se žáky a jak on, tak i žáci musí být respektováni
jako lidské bytosti. V jejich partnerském vztahu má panovat vzájemný respekt práv a povinností.2
Autoritu učitele také mnozí odborníci přirovnávají ke „hře sociálních rolí“, kde jde o sociální
vztah, kdy na jedné straně vztahu stojí „řídící - vedoucí“ a na druhé „řízený - následující“ a obě tyto
strany se navzájem doplňují, ale neztotožňují. Vztah nemusí být trvalý a může dobře fungovat jen,
pokud je přijímán oběmi stranami a příjemcovo uznání autority stojí na pochopení a přijetí
smysluplnosti a potřebnosti pravidel osoby s autoritou (uvědomuje si, že tento člověk pro něj chce to
nejlepší).
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Jedná se tedy o vztah žáků ke svému učiteli, který se tvoří dlouhodobě a na jehož utváření má
podíl celá řada prvků, momentů pedagogické povahy i obecné situace sociální povahy.3
Nedílnou součástí učitelovy autority jsou kromě odbornosti, pedagogické kvalifikace
i jeho osobnostní vlastnosti a kvality, etika, celkový způsob jeho života a odpovědnost vůči žákům i
celé veřejnosti. Autorita učitele je sycena především tím, kolik toho učitel ví nebo se alespoň snaží
předstírat, že ví. Není dána ale pouze kvalifikací, neboť sebelepší kvalifikace nemůže autoritu zaručit.
Na autoritu bývají různé názory a učitelé ji získávají různými způsoby, např. přísností,
odborností, vlídností, vnější líbivostí atd. Všichni učitelé ale ví, že jejich autorita není trvalá, že ji musí
neustále obnovovat a rozvíjet, neboť je proměnlivá a není jednou provždy dána. Žáci ji učitelům
odmítají nebo dávají, pokud uspokojují jejich potřeby. Je to vztah, který závisí na obou stranách.
„Autorita učitele nemůže a nesmí být jím samým zneužívána. Ovšem nemůžeme ignorovat ani
situaci opačnou – pokud je autorita učitele pouze zpochybňována (médii, rodiči, institucemi atp.), jak
může takový člověk předat svým klientům - žákům model klidné, vyrovnané a sebevědomé autority?“4
Činitelé rozhodující a ovlivňující vznik autority učitele
K tomu, aby byla ve třídě zavedena kázeň je třeba, aby žáci přijali učitelovo postavení, autoritu a
uznali, že ho opravňuje řídit průběh vyučování a jejich chování.

Budování postavení učitele je závislé na 4 hlavních aspektech, zdrojích autority:5
1) vyjadřování učitelova statusu – učitel jedná jako ten, kdo má právo řídit a rozhodovat. Z
velké části je autorita učitele odvozena od statusu, který vyplývá z jeho role, očekávaného
respektu a úcty učitelovy práce; status je vyjadřován různými činnostmi, učitel se může
volně pohybovat po učebně, řídit výuku a pokud při těchto činnostech jedná jako ten, kdo
má právo rozhodovat, podporuje to jeho autoritu.
2) kompetentní vyučování – učitel dává najevo, že předmět ovládá a dovede ho naučit. K
upevnění autority bude přispívat, pokud učitel dá žákům najevo, že svému předmětu rozumí,
že o něj má zájem; jeho hodiny musí být dobře zorganizovány a připraveny, v opačném
případě to na žáky působí jako urážka jich samých.
3) výkon manažerského řízení – začátek hodiny by měl být svižný, hodina by měla mít spád,
bez zdržování, učitel musí udržet zapojení žáků do prováděných činností, musí sdělit jasná
pravidla, postupy, požadavky na chování žáků – vymezení pravidel chování ve třídě.
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4) účinný přístup k nežádoucímu chování žáků – čitelné, účinné a spravedlivé řešení
situací, autorita učitele bude posílena tím více, nakolik dokáže účelně a spravedlivě řešit
případy nežádoucího chování žáků.

Žáci oceňují na učitelích:
 přiměřenou náročnost (žáky to vybičuje k aktivitě něco dělat),
 dovednost odlišně přistupovat k žákům (k pomalejším žákům jinak a k nadanějším
jinak),
 zájem o žáky, jejich prospěch a vztah ke škole,
 oblékání a dobré vyjadřování,
 zvláště starší žáci oceňují učitelovu odbornost (mohou se na něj obrátit v případě, že
chtějí něco zásadního vědět),
 připravenost učitele na výuku, jak se umí umě vypořádat s vysvětlením těžké látky.
Žáci neoceňují na učitelích:
 když po nich něco chtějí a sami to neplní,
 přílišnou liberálnost (volnost, bez nároků).

III. PŘIROZENÁ AUTORITA
Podstatné předpoklady přirozené autority podle některých autorů:6
1) vysoká personální a odborná úroveň,
2) umění vést a řídit kolektiv,
3) dovednost komunikovat a spolupracovat se skupinou,
4) dovednost předcházet konfliktům a případně je řešit,
5) umění nenásilně přesvědčovat a vyjednávat,
6) dovednost motivovat k výkonu,
7) umění kombinovat humor, důslednost, přísnost,
8) dovednost zvládat své citové stavy k sobě i ostatním,
9) umění stanovit vzájemná pravidla,
10) umění sdělovat pochvalu i kritiku,
11) kultivované vystupování,
Pouze didaktické kompetence nehrají hlavní roli při vytváření přirozené autority učitele. Jedná
se totiž o komplexní proces, ve kterém záleží i na mravních a osobnostních kvalitách učitele, jeho
postojích, hodnotových orientacích, taktu, schopnosti chápat žáky atd.
Autoritu učitele ale může zásadně ovlivnit kázeň a chování žáků, o čemž pojednává následující
kapitola.
6
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IV. KÁZEŇ A JEJÍ SOUVISLOSTI S AUTORITOU UČITELE
Kázeň a společnost
Skrz kázeň společnost reguluje vztahy a obecnou závaznost norem pro všechny jedince. Je to jakýsi
společenský tlak na tyto jedince, který je považován za obecně uznávanou skutečnost a v pedagogice
za samozřejmost. Společnost má svá ustálená pravidla, normy, hodnoty a výchova má úkol uvést
člověka ho do tohoto systému, předat mu znalosti a návyky, aby byl schopen se těmto normám
podřídit a ztotožnit se s nimi.7
Různá pojetí kázně
Existuje mnoho definic kázně, např.:
„Kázeň – vědomé, přesné plnění zadané sociální role, stanovených úkolů, určených činností,
spojené s respektováním autority.“8
Podle Vališové se kázeň opírá o formulované závazné normy pro všechny členy skupiny a vždy jde o
podřizování se nějaké autoritě. Učitel, pokud dobře zkombinuje formální a neformální autoritu a
dokáže je dobře užívat, může mít velký vliv na zdravý rozvoj dítěte, na žákův vztah ke škole, jeho
mravní, charakterové a volní vlastnosti, které jsou s kázní úzce spojeny.9
Kázeň a autorita učitele
Autorita učitele je úzce spojena s problematikou kázně a trestů a ty jsou konfrontovány
s hledáním prostoru pro svobodu dítěte. Dítěti ale nelze dovolit vše, je nutné ho vést tak,
aby dospělo k dobrovolné kázni, takže otázka kázně je považována ve výchově za klíčový moment.
Přijetí pravidel a kázně tvoří základ efektivního vyučování a autorita je jeden z nejpodstatnějších
prostředků, který ukázňování motivuje.
„Klíč k zavedení dobré kázně ve třídě je v tom, aby žáci přijali vaše postavení a uznali, že vás
opravňuje řídit jejich chování a průběh jejich učení. Ve třídě, v níž je hodně žáků, nemohou učební
činnosti probíhat úspěšně, pokud by vám vaše postavení (vaše autorita) neumožňovalo ovládat, řídit a
usměrňovat veškeré dění ve třídě.“10 K tomu také Kyriacou dodává, že učitelé mají vystupovat jako
manažeři žákova učení, a ne jako nositelé mocenského vztahu.

Problematika kázně ve vyučování
Kázeň je vědomé dodržování zadaných a přijatých norem chování
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Školní kázeň je vědomé dodržování školního řádu a pravidel stanovaných učiteli a vedením školy
Podmínky kázně:
 efektivní vyučování
 dobré organizační schopnosti učitele
 dobré vztahy mezi učitelem a žákem
Formy porušování kázně během hodiny (nejběžnější):
Neklid způsobovaný mluvením, smíchem, vyskakováním, okřikováním, dohadováním se,
posunováním školního nábytku, boucháním knihami a pomůckami, mluvení bez vyvolání, hlučnost,
neposlušnost, podvádění, dopisování si s kamarádem, manuální činnosti nesouvisející s vyučováním,
nevhodné poznámky, požďuchování spolužáka, útoky (slovní) na učitele, zesměšňování učitele,
pošklebky, odepření poslušnosti, odmlouvání učitelům, ignorování domácích úkolů, odmítání
písemných prací.
Formy porušování kázně mimo hodinu:
rvačky na chodbách, šikana spolužáků, poškozování zařízení a vybavení školy, drobné (větší) krádeže,
záškoláctví, potulky s destruktivním záměrem, trápení zvířat, nevhodné a hrubé chování vůči sobě
navzájem i vůči učitelům, neuposlechnutí pokynu.
Kritická místa v hodině:
- na začátku hodiny, kdy jsou žáci ještě nesoustředěni,
- na konci, kdy už žáci „nemůžou vydržet“,
- po skončení testu, po zkoušení,
- během dlouhého (nudného) výkladu,
- umístění hodiny v denním a týdenním rozvrhu.
Příčiny nekázně:
1) sám pedagog – mluví nezajímavě, monotónně setrvává dlouho u jednoho tématu nebo
metody, obrací se jen na některé žáky (ostatní začnou „zlobit“), nekontroluje a nehodnotí
průběžně činnost žáků (žáci „odpadají“), hodina nemá spád, a organizaci, učitel považuje
mravní výchovu ve srovnání se vzdělávací činností za druhořadou,
2) učební činnost – nepochopitelná, neúčelná, nezajímavá, bez znalosti cíle, bez souvislosti s
životní zkušeností žáka,
3) sociální aspekty – neuznávání vzdělání jako hodnoty v rodině, setrvávání v roli zlobivého
žáka v rámci jím zvolené nebo přiřčené role, upozorňování ne sebe,
4) emoční a fyziologické důvody – hyperaktivita dítěte, porucha aktivy a pozornosti, únava,
ospalost, nemoc, špatná kondice, školní nezralost,
5) plynoucí z prostředí – hluk z ulice, ošklivá třída, zima, horko,
6) příčiny vyplývající z žákovy osobnosti a jeho vztahu k učení – neschopnost splnit zadaný
úkol, nízká úroveň myšlenkových operací, špatný postoj k učení a malá sociální adaptabilita,
8

neuvědomování si důsledků chování, „furiantství“, snaha přitáhnout pozornost učitele za
každou cenu.
Další příčiny nekázně
 rodina a poruchy jejích funkcí
 odliv kvalifikovaných učitelů ze škol a vysoké procento učitelů v důchodovém a
předdůchodovém věku
 všeobecná krize hodnot a preferování ctižádosti, výkonnosti a bezohlednosti na úkor
tolerance, ohleduplnosti, solidarity, pomoci a kázně
 preference materiálních zájmů a prioritní orientace společnosti na ekonomickou
prosperitu
 nedostatek zájmů, nehodnotné a nesmyslné trávení volného času
 relativizace mravních hodnot v médiích a ve společnosti
 nesprávné chápání svobody, nereálné představy o životě
 uspěchanost dnešní doby, která vyvolává nervozitu, stres a vede k agresivitě,
k nepřiměřenému násilnému řešení sporů a konfliktů.11

Postup učitele:
1) pokusit se zjistit příčinu a usilovat o perspektivní změnu chování žáka – tj. vyjádřit
upřímný zájem o žáka, řešit s ním situaci (nejraději mezi čtyřma očima – aby žák „neztratil
tvář“), dát žákovi možnost interpretace a zdůvodnění vlastního chování
2) přímé napomenutí, výstraha, oční kontakt, přistoupení k žákovi, kladení otázek, přestávka ve
výkladu, ztišení hlasu, zvýšení hlasu, přímé pokárání – bez emocí a podle závažnosti a ve
správný čas (když příliš brzo – špatně, signalizuje to strach učitele z nekázně)
Napomenutí = explicitně vyjádřené ústní upozornění (výstraha), kterou učitel dává najevo, že
o chování žáka ví a hodlá ho řešit.
3) tresty – vyloučení žáka z aktivit třídy, zadržení po škole, zakázání oblíbené činnosti, omezení
jeho svobody po vyučování (po domluvě s rodiči).
Tresty neřeší příčiny problémového chování, proto je jejich účinek časově omezen. Trestat
hned, bezprostředně po činu a vysvětlit za co, trest musí odpovídat míře provinění, jeho míra
nesmí být závislý na náladě učitele, trestat stejně za stejná provinění, nevyčerpat všechny
možnosti najednou.
4) pochvaly – jako výchovný prvek posilující správné chování. Buď pochválit ještě než někdo
stihne zazlobit, nebo pak, když se snaží po trestu polepšit, neironizovat a neříkat „vidíš, že to
šlo,“ a „to ti to trvalo“.
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5) administrativní postupy (tresty) – podle školního řádu stanovené, veřejné napomenutí,
oznámení rodičům, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, snížená známka z chování,
vyloučení ze školy (podmínečné a skutečné), předání přestupku policii. Vše musí být
projednáno na pedagogické radě a zapsáno do osobního listu žáka, třídní knihy a vysvědčení.
Prevence nekázně:
 vytvoření pozitivního klimatu ve třídě a dobrý plán vyučovací hodiny
 průběžná kontrola a hodnocení všech činností žáka, sledovat žáky očima
 začlenění žáka do práce, aby nezůstal stranou, pozadu (v případě špatného postupu žáka a
jeho chyb dát najevo, že si vážíme jeho snahy)
 když „nestíhá“, pomoci, neopomenout však ostatní, snažit se udržet kompaktnost a
kontinuitu vyučovacího procesu – všichni společně
 neustále motivovat a povzbuzovat zájem – nebude mít čas na nepozornost a nezačne zlobit
 uvědomit si, že mluvení žáků mezi sebou je prospěšné, je-li ho moc, změnit prostorové
uspořádání
 respektovat, že při samostatných činnostech (skupinové vyučování) je vzájemná komunikace
nutná a prospěšná a nevyžadovat naprostý klid – při participativních metodách je „jiná kvalita
kázně“
 kladení otázek – napřed všem, pak vyvolat. (Na otázky typu „co si myslíte o…“ a „kdo by
chtěl odpovědět“ nebude v pasivní nebo neukázněné třídě nikdo reagovat)
 respektovat, že dnešní mladá generace již nemá zábrany svých rodičů – bát se zeptat – kdo se
zeptá, nemusí být ještě drzý
 požadavky na žáky musí být formulovány srozumitelně, nerozumí–li, mávne rukou a vzdá to,
pak přestane sledovat a začne zlobit
 všímat si projevů neúcty a nekázně – je třeba dát najevo nespokojenost s chováním žáka včas
 přesazovat žáky, je-li to nutné
 neztratit nervy - impulsivní jednání učitele a křik nic neřeší, ztratit nervy znamená ztratit
autoritu
 projevit žákovi úctu - zamezuje žákovi ve zlobivých úmyslech
 nemstít se žákovi trestem nebo známkou, to jen zvýší napětí a odpor k učiteli
 orientace na kladné rysy a prvky v chování žáka vytváří ovzduší důvěry
 negativní přístup k žákovi působí podle zákona akce a reakce. Stavět na dobrém.
Pochválit žádoucí chování, někdy i třeba ignorovat nežádoucí chování, není-li nebezpečné.
Autorita se vyžaduje od učitele jako základní nezbytný předpoklad úspěchu jeho práce se žáky. Učitel,
který nemá autoritu, ničemu nenaučí. Je to forma uskutečňování moci, která je založena na více či
méně obecném uznání oprávněnosti (legitimity) vlivu určité osobnosti, instituce nebo skupiny.
V. VÝCHOVNÉ STYLY
Autoritativní výchovný styl
10

Učitel má moc a výhradní právo na určování typů a míry učebních aktivit, předkládá úkoly nebo udílí
rozkazy, určuje kroky na cestě k výsledkům, vlastní iniciativu a kritiku neoceňuje nebo omezuje,
předpokládá závislost, nesamostatnost a poslušnost. Výchovu pokládá za prostředek stabilizace své
moci.
Patriarchální výchovný styl
Učitel se cítí odpovědný za žáky, chce se o ně starat, chránit je, omezuje je tím, že věří v samozřejmý
předstih zkušenosti a moudrosti stáří před nezkušeností mládí. Přehlíží fakt, že i mladí, malí mohou
něco vědět (i lépe).
Byrokratický výchovný styl
Učitel reprezentuje a (prezentuje) pravidla pro řízení společného života a činnosti, prosazuje je,
nepřipouští demokratické přeformulování pravidel, drží se předpisů a předává je dál.
Potírá samostatnost a iniciativu, jeho autorita odpovídá autoritě úřední, která je prostá osobních a
lidských kvalit.
Demokratický výchovný styl
Učitel se nevzdává své výchovné kompetence a odpovědnosti, nevyžaduje ale podřízenost a závislost
na své osobě. Preferuje samostatnost, úsudek, dobrovolnou spolupráci. Podle věku a zralosti zapojuje
žáky do rozhodování, radí se s nimi. Nechce autoritu vládnoucí, ale sloužící. Svou převahu nepopírá,
ale nezdůrazňuje, vítá diskusi a kritiku pravidla společné činnosti jsou vytvářena společně (proto
dodržována), a stále jsou obnovována. Vidí se v roli poradce a člověka schopného dovést druhé
k samostatnosti.
Laissez-faire- styl
Učitel zasahuje pouze když je to nezbytné, nechává věci plynout. Je to lhostejnost a bezvládí, umrtvení
iniciativy. Aktivitu pak vyvíjí jen několik jedinců, kteří si sami (nekvalifikovaně) kladou cíle. Není to
výchovný styl ve vlastním slova smyslu.
Antiautoritativní výchovný styl
Učitel nechce být vychovatelem, výchovné zásahy chápe jako násilí na dítěti, domnívá se, že volností
bude samočinně dosaženo rozvoje žákovy individuality.
Eventuální přestupky chápe jako projev síly žákovy osobnosti, v krizových momentech se pak musí
uchýlit k autoritativnímu zásahu, který působí zmateně, protože nevychází z celkového pojetí
výchovné práce, ale z okamžité situace a odporuje tomu, na co si žáci navykli.

Principy fungování školní třídy jako sociální skupiny
11

ŠKOLNÍ KLIMA, KLIMA TŘÍDY, ŠKOLNÍ TŘÍDA JAKO SOCIÁLNÍ SKUPINA
Podle úrovně J. Lašek navrhuje rozlišovat:
 úroveň školní třídy jako celku,
 úroveň jedné vyučovací hodiny,
 souboru vyučovacích hodin,
 výuky jako celku,
 úroveň jednoho učitele,
 úroveň učitelského sboru.12
Pak by bylo možné např. mluvit o:
 klimatu třídy,
 klimatu školy,
 klimatu učitelského sboru,
 klimatu výuky,
 atmosféře třídy,
 atmosféře vyučovací hodiny, apod.
Klima chápe jako jev sociální, skupinový, který je vázán recipročně na své tvůrce: je jimi vytvářen a
zároveň na ně působí. Z hlediska školy se nejvíc projevuje ve třídách; je možné však hovořit i o
sociálně psychologickém prostředí školy z pohledu učitelů: i zde je vytvářeno a působí prostředí,
klima učitelského sboru a atmosféra, v chodu školy obvykle vázaná na pravidelně se opakující děje
(začátek a konec školního roku, závěrečné zkoušky, maturity, apod.) Hraje zde roli věkové a
vzdělanostní rozvrstvení učitelů, jejich interpersonální kontakty včetně prostorového rozmístění.

Skutečnosti ovlivňující klima
 zvláštnosti školy – typ školy (gymnázia, SOŠ, velikost školy, pravidla školního života – školní
řád, vyžadované dodržování a sankce)
 zvláštnosti vyučovacích předmětů a pedagogických situací: laboratorní a dílenské práce, praxe
v provozech a laboratořích
 zvláštnosti školních tříd – vtah učitel a třída, školní třída jako celek, skupiny ve třídě, skladba
tříd
 zvláštnosti učitelů – osobnost učitele, učitelem preferovaný styl výuky
 zvláštnosti žáků – žák jako člen třídy, resp. skupiny v ní, žák jako individualita

V. Spilková popisuje kvalitní sociální klima:
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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.13

I. KLIMA ŠKOLY
Zastřešující institucí pro školní třídu je škola. Co je to tedy škola? „Škola je prostředí“14
Pojem prostředí se objevuje jak ve vědách společenských, tak přírodních v různém pojetí. V rámci
typologie prostředí pak např. z hlediska velikosti prostoru můžeme školu, resp. školní třídu zařadit do
mikroprostředí, tj. do bezprostředního prostoru, v němž jedinec pobývá anebo z hlediska povahy
činností realizovaných v daném prostoru do pracovního prostředí.
Podle H. Grecmanové je možno konstatovat, že škola je součástí celkového prostředí, a proto
ji ovlivňují rozmanité zájmy: světově názorové (náboženské), politické a ekonomické, osobní. Škola je
však také formální organizace, s cíli, pravidly, rolemi, hierarchiemi, systémem koordinací aktivit,
vzorci komunikace, odměňování. Škola je instituce, jejíž tradiční úlohou je vzdělávat a vychovávat.
Nachází se pod tlakem společenského očekávání, protože plní významné společenské funkce:
socializaci a personalizaci. Je místem, kde se setkávají různé skupiny a generace. Neslouží výlučně
jen ke zprostředkování vědy. Vedle poznatků zde žáci rozvíjejí své sociální chování.15
Pro žáky a učitele je důležité především to, jak se ve škole cítí. Podpora jednotlivce ve škole
znamená uznání jeho autonomie. Rozvoj sociálního chování omezuje individualismus a brání izolaci.
Pozitivní přijetí žáků od učitelů a spolužáků může působit ve škole proti agresi a nejistotě. Škola je
rovněž budova, která stojí na určitém území, je ovlivněná topograficky, geograficky a sociálním
prostředím (např. obyvatelstvem, k němuž patří většina žáků a rodičů). Ať již chápeme školu jako
prostředí, organizaci, pracoviště či budovu, je zřejmé, že takto si mohou být školy v mnohém podobné.
Odlišovat se však budou ve svém klimatu – klimatu školy.
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Klima školy H. Grecmanová považuje za projev jejího prostředí (s ekologickou, demografickou,
sociální a kulturní dimenzí), který vnímají, prožívají a hodnotí jeho účastníci (žáci, rodiče, učitelé,
školní inspektoři, veřejnost). Klima školy může představovat klima třídy a výuky, klima učitelského
sboru, komunikační, organizační či školní klima, atd. Každý z těchto fenoménů lze odvodit z klimatu
školy, ale také jej jednotlivě definovat.16
V literatuře se lze setkat s typologií školního klimatu, ve které jsou různé klimatické typy rozlišeny
podle určitých kritérií. Můžeme rozlišovat například homogenní a heterogenní klima v případě, že
použijeme jako kritérium percepci nátlaku vedoucího k přizpůsobení v různých třídách příslušné
školy, kdy konzervativní a přísné školy se na základě tohoto kritéria jeví jako homogenní a liberální a
progresivní školy bývají heterogenní. Ve škole, kde se implikuje formální organizace, může vzniknout
uniformní klima. Najdeme zde formální vztahy mezi žáky a učiteli se zřetelnou sociální distancí, žáci
se posuzují bez ohledu na individuální zvláštnosti, objevuje se rutina, tendence k perfekcionalismu.
Oproti tomu škola s pluralitním klimatem podporuje emocionální ztotožnění se. Bere se v ní ohled na
jednotlivce, rozvíjí se vzájemná pomoc, entuziasmus, samostatné myšlenkové procesy, kreativita.
Vzhledem k tomu, že se zabývám klimatem školní třídy, tak pro účely své práce považuji za podstatné
rozlišovat klima podle jeho kvality, to znamená, zda se jedná o klima:
 příznivé a žádoucí, tj. pozitivní klima, které děti a učitele sbližuje a vytváří podmínky pro
úspěšné plnění školních povinností a úkolů,
 klima nežádoucí, tj. negativní, které nepříznivě ovlivňuje dění ve škole a může v konečných
důsledcích vést až ke ztrátě motivace, ke špatným školním výsledkům, nebo dokonce k
neurózám či jiným zdravotním obtížím.
V pojetí J. Laška je pojem prostředí nejširším pojmem v rámci termínů prostředí, klima, atmosféra.
Prostředí zahrnuje jak prostředí školy z hlediska jejího umístění v regionu (venkov, sídliště, město) tak
architektonického, patří sem dále i ergonomická hlediska (vhodnost školního nábytku, vhodnost
sdělovačů a ovladačů všech technických zařízení pro výuku), hlediska hygienická (osvětlení, vytápění,
větrání), i stupeň a typ školy (základní, střední, vysoká, učiliště). Lze hovořit o klimatu třídy, školy,
pedagogického sboru, výuky, klimatu učitele – způsoby chování, které určují nebo ovlivňují citové a
sociální ovzduší.17

Školní klima tvoří
 lidé
 styl vedení
 prostředí
 normy
 zvyky
 rituály
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společenské klima
„pověst“

J. Mareš se domnívá, že klima školy je, mj. jev, na jehož vzniku, fungování a proměnách se výrazně
podílejí tito aktéři: vedení školy, učitelský sbor, učitelé jako skupiny a jednotlivci, školní třídy, žáci
jako skupiny a jednotlivci, ostatní pracovníci školy (výchovný poradce, školní psycholog, školní
speciální pedagog, administrativní pracovníci školy, techničtí pracovníci školy), rodiče, představitelé
státní správy, která odpovídá za školství, představitelé komunity, v níž škola funguje. Školní třída je
tedy jedním z aktérů podílejícím se na klimatu školy.18

II. KLIMA TŘÍDY
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.
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 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,
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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.19
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 „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 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.20
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.
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.21 Dále:


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.

19

LAŠEK, J. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové, 2001, s. 51.
GRECMANOVÁ, H. Klima třídy. Olomouc, 2008, s. 63.
21
ČAPEK, R. Třídní klima a školní klima. Praha, 2010, s. 38.
20
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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.



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 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.
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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.22
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.

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
22

LAŠEK, J. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové, 2001, s. 43.
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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.23
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.24
Třída jako sociální skupina – potřeby


potřeba bezpečí



potřeba soudržnosti



potřeba uznání



potřeba vyjádřit se a komunikovat.

Dělení tříd podle vzniku:





Třídy náhodně vzniklé – nejlepší práce s nimi, přirozený vývoj (pro zařazení není žádný klíč,
členové jsou v podstatě přirozený výběr z populace. Ani dělení podle abecedy není žádné
kritérium výběru).
Třídy diferencované – existuje nějaký klíč výběru a zařazení dětí (talentovaní, matematické
zaměření, studijní výsledky, sportovní talent, výtvarný talent.).
Třídy výběrové – největší problémy (gympl, SOU) – studenti prošlí nějakým výběrovým
sítem (někdo nebyl zařazen), spojuje je především výrazný studijní předpoklad či talent.

Při práci se třídou je důležité zabývat se:


historií třídy (styl výuky předchozího pedagoga, problémové žáky),



třídním životem (sledujeme: 1. pozorovatelné chování,
2. nepozorovatelné – a) uvědomované chování
b) emotivní a spontánní chování

23
24

KYRIACOU, CH. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha, 2005, s. 25.

CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha, 1994.
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hierarchií školní třídy – pozicemi dětí ve třídě.

Skupinová dynamika


člověk s člověkem mezi lidmi



ovlivňuje a je ovlivňována jednotlivci



je významně ovlivňována hodnotovou orientací vůdců



přejímá i vlivy okolí

Učitelé jsou se žáky mnohem více ve styku v rámci skupiny než v soukromí s jednotlivci. Učitelé mají
za úkol řídit chování skupiny, ne jen vést v jednom okamžiku jednoho žáka ke spolupráci. Proto má-li
být strategie řízení třídy účinná, musí vycházet z pochopení sil působících ve skupině. Skupinovou
dynamiku vytváření psychologické síly a procesy působící v rámci relativně malé skupiny lidí (tedy
s počtem členů jako ve školní třídě), které 1. určují sociologické rysy skupiny jako celku a 2. ovlivňují
chování jednotlivých členů skupiny. Termín „skupinová dynamika“ označuje jak vědecké studium
vlivů skupiny na jednotlivce, tak i charakteristické rysy skupiny (tedy její organizaci, skladbu, cíle a
stabilitu).25
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.
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.

25

ČAPEK, R. Třídní klima a školní klima. Praha, 2010, s. 38.
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Čím víc bude třída atraktivní pro děti, nebudou vznikat různé skupinky. Pro některé děti je třída jediné
místo, kde ho berou vážně.

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.
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.26
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.

26

KARNSOVÁ, M. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha, 1995, s.32.
21

Fáze vývoje třídního kolektivu
Vývojové fáze skupiny a role učitele
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:
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.
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).27
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:
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).28
Pro pedagoga je důležité zmapovat si, jak vnímá svoji třídu a uvědomit si, ve kterém období vývoje
třídního kolektivu se jeho třída nachází. Např. dle Brauna platí taktéž, že do půlky října nemá díky
27

BRAUN, R. Přednášky a prezentace pro studenty výchovného poradenství na FF UK Praha a učitele ZŠ
v letech 2010 – 2011.
28
BRAUN, R. Přednášky a prezentace pro studenty výchovného poradenství na FF UK Praha a učitele ZŠ
v letech 2010 – 2011.
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přemíře rušivých vlivů smysl se třídou diagnosticky pracovat, to samé platí ze stejných důvodů pro
období konce května, června.
3. 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:






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).29

Klíčové dovednosti k vedení třídy:


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.

29

BRAUN, R. Přednášky a prezentace pro studenty výchovného poradenství na FF UK Praha a učitele ZŠ
v letech 2010 – 2011.
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Dle Čapka 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.30

Nejčastější chyby v managementu








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).31

Dle Brauna největší problémy nastávají tam, kde jsou velké vzdálenosti mezi učiteli a žáky a špatná
komunikace.32
4. Role ve skupině
Na tom, jaké pozice a role se ve třídě vytvoří a jací žáci je zaujmou, závisí do značné míry struktura a
dynamika třídy jako skupiny a zároveň vývoj žáků samých a do určité míry i jejich osobnostní vývoj.
Pozice bývá určována mírou sociální přitažlivosti, mírou prestiže, způsobem sebeprosazování při
začleňování se do skupiny a podílem na dosahování skupinových cílů.

30

ČAPEK, R. Třídní klima a školní klima. Praha, 2010, s. 25.
BRAUN, R. Přednášky a prezentace pro studenty výchovného poradenství na FF UK Praha a učitele ZŠ
v letech 2010 – 2011.
32
BRAUN, R. Přednášky a prezentace pro studenty výchovného poradenství na FF UK Praha a učitele ZŠ
v letech 2010 – 2011.
31
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Sociální role ve třídě ovlivňuje:


osobnostní dispozice jednotlivce



převažující a ustálené chování jednotlivce



tendence a normy dané třídy



struktura třídy



„kultura školy“.

Role ve skupině






Alfa – neformální vůdce skupiny, obvykle nejaktivnější člen, imponující a akceptovaný
většinou členů skupiny
Beta – tzv. expert, mající specifické předpoklady k navrhování, či alespoň tvořivému rozvíjení
variant řešení prezentovaných vůdcem skupiny
Gama – většina členů skupiny, spíše pasivní a přizpůsobiví, podléhající nebo se identifikující
s vůdcem
Omega – outsider skupiny, okrajová pozice, ve skupině bývá spíše neoblíben
P – „obětní beránek“, obvykle symbolický představitel nepřátelské skupiny.

Stejného pojmenování využívá a rozpracovává i Braun, který rozlišuje pozice:




ALFA – vůdce třídy, přirozený vůdce, sympatie, uznávají jeho vlastnosti, nemusí být
nejchytřejší, ale přirozeně za ním spolužáci jdou, má sociální dopad – i mezi třídami, bývají 12 (maximálně 3, ale to už je těžké, když by jich bylo víc, mohlo by to být jádro šikany), třída
si je chrání, snaží se mít je na své straně, mít je loajální, vztahy mezi alfami – ideálně
neutrální, když potřebuje učitel něco, nejlépe se obracet na alfy, ony to zařídí nebo zorganizují
BETA – „třídní vědátoři“, hodně se pletou s alfou, jsou to klasický snaživci v učení, oni dají
spolužákům opsat, poradí, ale nebudou mít dar stáhnout a táhnout celý kolektiv, nemají
autoritu, intelektové jádro, poznáme i podle známek, mají výraznou zodpovědnost, nebývá
centrem útoku, introverti, zastupují děti ve školním parlamentu, beta to vymyslí, alfa to udělá,
1-2 ve třídě.
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GAMA – většina dětí ve třídě, nemají rády změny, vracejí se, udržují situaci, žárlí, je
schopná přijít a říct, že se jí něco děje ve třídě, pokud odejde Alfa, schopnější Gama přebírá
pozici. Jsou dvě skupiny: Pozitivní – nová hra, přijmou, zahrají, zapojí se, neremcají, stádo
Negativisti – budou komentovat, kritizovat, protestovat, často
nespokojení, už zase hrajeme, nechceme, ale po hře jsou spokojení,
líbilo se jim to i, přiznají se ale.
 OMEGA – outsider třídy, nemá žádnou dovednost, 2-3 ve třídě, pokud je se svým postavením
spokojen, neřešme, může být spokojený, že po něm nikdo nic nechce, ale i nešťastný.33
Role žáků ve třídě:
 Hvězda třídy (přirozená autorita, vzor)


Vůdce třídy (vysoký vliv bez výrazných sympatií)



Pozice dobrého kamaráda (vysoké sympatie bez výrazného vlivu)



Pozice přijatelného spolužáka (průměrný vliv a obliba, konformita, bez aktivity)



Pozice odmítaného a negativně hodnoceného spolužáka (ubližující, odlišný,
nečitelný, divný)



Pozice šaška (jinak nepřijatelný, zesměšňuje sebe, spolužáky, učitele, nemá potřebnou
pozici, má však potřebnou pozornost)



Pozice sociálního outsidera (nepřijímané a odlišné sociální prostředí)



Pozice nemožného spolužáka (bez sociálních dovedností, otravný, neklidný,
výbušný, dráždivý, „leze do bubliny“, „sociálně neohrabaný“).

Sociometrické statusy v třídních skupinách:

 populární děti, hvězdy
 „šedé eminence“
 kontroverzní děti (ambivalentní status)
 opomenuté děti
 odmítnuté děti
 outsideři
 antihvězdy
33

BRAUN, R. Přednášky a prezentace pro studenty výchovného poradenství na FF UK Praha a učitele ZŠ
v letech 2010 – 2011.
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 izolované děti
 děti s průměrným statusem.
Co ovlivňuje pozici dítěte ve třídě?
1. Vnější faktory – nelze s nimi nic udělat, neovlivníme je


doba, kdy je dítě členem třídy



nastavení učitelů k němu („slepá skvrna“, škeble)



zdravotní stav



rodinné zázemí – sociální status, ambice rodiny



předchozí zkušenosti a očekávání



fyzický vzhled

Mýtus: Všechny děti milujeme.
Mezi pedagogy se často vyskytuje mýtus o tom, že všechny děti milujeme stejně. Podle Brauna toto
říká jen "emočně plochý, vyhořelý učitel", sám varuje před naučenou empatií, která může přinášet
další komplikace.34

3. Vnitřní faktory – lze s nimi pracovat

34



emoční inteligence dítěte



sebedůvěra a zdravé sebevědomí



aktivita a angažovanost pro třídu



studijní úspěšnost, inteligence



kreativita a vlastní ambice



adaptabilita a komunikativnost, extravertovanost



sociální zralost a dovednosti, schopnost navazovat kontakty

BRAUN, R. Přednášky a prezentace pro studenty výchovného poradenství na FF UK Praha a učitele ZŠ
v letech 2010 – 2011.
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KOMUNIKACE
I. SOUČASNÁ SITUACE V MEZILIDSKÉ KOMUNIKACI
Základní pravidlo zní: nelze nekomunikovat. Při jakémkoli kontaktu dvou a více lidí - třeba i
prostřednictvím techniky - dochází k výměně informací, kterou lze hodnotit z hlediska přímých
účastníků i z hlediska vnějšího pozorovatele.
V současnosti existují stovky - snad tisíce teorií lidské komunikace – od obecných teorií popisujících
podstatu, principy a zákonitosti komunikace až po aplikace těchto teorií v různých oblastech lidské
činnosti.
Svá specifika mají činnosti či profese, kde mezilidská komunikace hraje stěžejní roli a je alfou a
omegou profesionálního výkonu. Jsou to zejména tyto profese:
 Zdravotníci
 Sociální pracovníci
 Učitelé na všech stupních škol
 Policisté
 Psychologové a psychiatři
 Právníci
 Pracovníci a úředníci v bankách, úřadech, státní správě
 Příslušníci ozbrojených sil
 Duchovní a řádové sestry
Podstatou náročnosti těchto profesí - a s tím také spojená náročnost profesionálního zvládnutí
komunikace - je každodenní, opakující se a nevyhnutelná pracovní činnost, často ve vypjatých a
stresových situacích. Výše uvedené profese jsou také charakterizovány požadavkem na trvalý a
nekolísající vysoký pracovní výkon, který je považován za standard.

Náročné je nejen nutnost komunikovat se stále jinými lidmi, ale také malá možnost úlevy či odchylek
a trvale velké riziko spojené s chybami v komunikaci.
Přitom výsledný efekt pracovních činností v těchto profesích je často neadekvátní vynaloženému úsilí
a způsobuje dotyčným jedincům chronický stres a vyčerpání.

II. FORMY A PODMÍNKY KOMUNIKACE
Motivem komunikace je celá škála faktorů – počínaje cílenou a rozumovou podstatou až po spontánní,
na individuálních potřebách závislá komunikace včetně vlivů sociokulturních a historických.
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Konkrétní komunikace dvou či více jedinců je ovlivněna také prostředím, pozicí a rolemi účastněných,
vlastnostmi osob – zejména emoční a sociální inteligence, sebepojetí, momentální zdravotní stav a
předchozí zkušenost.

III. ÚČEL KOMUNIKACE
Předávání informací.
Těchto situací není mnoho. Jsou většinou skryté, nebo krátkodobě účelné. Pro úspěch této komunikace
je třeba používat věcný a konkrétní jazyk s ohledem na partnera – tedy takovým způsobem, aby takto
předávané informace „měly smysl”.
Instrukce a přesvědčování.
U pedagogů a i vedoucích pracovníků relativně častá situace. Úspěch aktéra závisí na určité strategii a
taktice vůči partnerovi či posluchačům. Podstatou instrukce je předání informace plus interpretace
faktu případně návod na další použití. Příkazy jsou krajní případy instrukcí.
Řešení problému, kooperace.
Jedná se o kontakt s ostatními za účelem pobavit se, tudíž kontaktu s druhým. Je to důležitá funkce
komunikace, zajišťuje jednu ze specifických lidských potřeb.
Uspokojení potřeby pobavit, rozptýlit, prezentovat se, zaujmout atd. V tomto případě je komunikace
zaměřena více na formu než obsah. Uplatňují se zejména neverbální stránky. Účelem může být také
prezentace vlastní osoby - nezřídka výrazná až extrémní sebeprezentace a exhibice např. u politiků a
populárních osobností.

IV. ZPŮSOBY, FORMY A PODMÍNKY KOMUNIKACE
Motivem komunikace je celá škála faktorů – počínaje cílenou a rozumovou podstatou až po spontánní,
na individuálních potřebách závislá komunikace včetně vlivů sociokulturních a historických.
Konkrétní komunikace dvou či více jedinců je ovlivněna také prostředím, pozicí a rolemi účastněných,
vlastnostmi osob – zejména emoční a sociální inteligence, sebepojetí, momentální zdravotní stav a
předchozí zkušenost.
Proces komunikace
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Zprostředkování, příjem, zpracování a reprodukce informace, jakož i kritická reflexe a hodnocení jsou
přitom řízeny:
vystupujícím, který informaci dává
posluchačem, který prověřuje, hodnotí a reaguje
komunikačními kanály pro předávání a zpětnou vazbu jak ve věcné, tak i vztahové rovině
Rozlišujeme neverbální (nevyjádřené slovy) a verbální (slovní) informace.

V. VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE
Dělení lidské komunikace na verbální a neverbální vychází z definice základních systémů:
 Verbální sdělení je považováno za lidský způsob dorozumívání, který je historicky mladý a
stále probíhá jeho vývoj. Lidská řeč se řídí určitými pravidly, má denotační nebo konotační
charakter, obsahuje různou míru abstrakce a má formu vnitřní a vnější.
Řeč vyjadřuje fakta a myšlenky, je v ní však riziko deformace pojmu a stírání rozdílu mezi lidmi. Řeč
v širším obsahu zahrnuje řadu forem jazyka a jazykových systémů.


Neverbální komunikace je vše to, co je signalizováno beze slov. V mezilidské komunikaci
má větší význam než komunikace verbální. Řadu neverbálních signálů vnímáme spontánně a
intuitivně. Teorie neverbální komunikace, základní znalosti této oblasti včetně vzájemného
vztahu či rozporu slovního a mimoslovního sdělení patří k základním profesionálním
dovednostem pracovníků výše uvedených profesí.

Vzdálenost, tělesný kontakt a dotyky (proxemika)
Vzájemné souvislosti jsou opět široce popsané. Přitom zjištěné skutečnosti a jejich interpretace jsou
různé. V běžné komunikaci opět platí, že řada faktorů je závislá na prostředí, zvyklostech, kultuře.
Také je podstatné, zda se jedná o ženu nebo o muže, v jakém vzájemném postavení osoby jsou a jakou
společenskou roli zastávají. Přestože signály v této oblasti vnímáme intuitivně, je třeba znát obecně
platná pravidla a v komunikaci – zejména profesionálním kontaktu se jimi řídit.
Celkový zjev a oblečení (image)
Napodobování oblékáním je v současné době studována a aplikována velmi intenzivně. Má na tom
podíl nejen móda masmédia ale také marketing a snaha ovlivnit lidi třeba v politice. Faktem zůstává,
že lidé předpokládají určitou úroveň vzhledu u reprezentantů výše zmíněných profesí. U manažerů to
platí dvojnásob. U lidí, kteří jsou ve svém vzhledu nějak hendikepováni, může tato situace vést k
problémům a postihuje jejich sebevědomí a schopnost prosadit se.
Sebepojetí.
Je to vlastní představa člověka o sobě. Skládá se z pohledu na sebe sama, hodnocení druhých, vlastní
zkušenosti z porovnání s druhými osobami. V souvislosti s tím jedinec hodnotí i vlastní chování a
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projevy. Interpretace je ovlivněna zejména působením prostředí – rodiny – v raném dětství, dále je to
role mužského a ženského principu, vzory jednání, obecně uznávané hodnoty. Adekvátní
sebehodnocení ovlivňuje morální stránku osobnosti.
Prostředí a role, situační rámce.
Každý jedinec se projevuje odlišně v různých prostředích. Záleží na tom, zda se jedná o komunikaci v
soukromí nebo v zaměstnání, zda je komunikace formální či neformální, zda se jedná o dvojici či více
lidí, zda je rozhovor řízený či nikoli, nebo zda se jedná o projev či přednášku včetně technických
prostředků komunikace a médií. Každá z těchto situací nabízí aktérovi jinou roli a přisuzuje mu jinou
pozici.
Obecně sdílené očekávání ostatních v rámci této role nutí člověka více či méně se přizpůsobit –
konfrontovat. Sebejistý jedinec (v kladném slova smyslu) je předpokladem úspěšného zvládnutí
náročných situací.
Pokud se jedinec dostane do konfliktu rolí, je to zátěž a “zkouška charakteru”. V některých
prostředích je dokonce nutné stanovit určitá pravidla či kodexy. Některé společnosti tyto kroky
definují podrobně a striktně. Dodržování jasně formulovaných preskripcí dodává člověku jistotu a do
určité míry ho chrání před chybou a vlastním selháním. Příkladem může být řízený rozhovor
zdravotníka s pacientem při získávání informací, psychoterapeutický rozhovor psychologa a klienta či
pohovor ředitele se zaměstnancem nebo uchazečem o zaměstnání. V souvislosti s těmito okolnostmi
se mění vyjadřování dané osoby. Bylo definováno několik řečových registrů. Je zajímavé, že zejména
u pedagogů pod vlivem profesionální deformace dochází někdy k prolínání či nesouladu pozic a rolí a
objevují se tak někdy svízelné či komické situace.
Vnímání.
Je to natolik důležitý prvek v komunikaci, že je vhodné věnovat mu zvláštní pozornost. Dle
psychologie je to složitý proces, který je ovlivněn množstvím faktorů. Z hlediska medicíny je vnímání
považováno za stav ovlivňují základní životní funkce.
Vnímání v daném okamžiku je ovlivněno psychickými procesy v rámci vlastností osobnosti. Teorie
typologií osobnosti je několik. V naší kultuře se nejčastěji klasifikují vlastnosti osobnosti podle
způsobu prožívání a tím souvisejících reakcí. V oblasti mezilidské komunikace a vztazích je důležité
to, jakým způsobem je zaměřena pozornost, a jaká je kvalita dalších souvisejících funkcí, sociální
zkušenost, vyzrálost osobnosti, motivace atd.
Naslouchání.
Vedle vnímání je naslouchání hlavní způsob příjmu informace. Proces přijímání signálů má několik
fází a pojem naslouchání je širší než slyšení – tedy příjem sluchových podnětů.
Pro další efektivní komunikaci je pro přijímacího velice důležité umět vytřídit informace, uložit je do
paměti a náležitě vyhodnotit. Vzhledem k tomu, že v běžné situaci působí na naše vnímání celá řada
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podnětů (včetně šumů či hluku z okolí), musí se posluchač dobře soustředit a v případě nejasností
parafrázovat sdělení a žádat vysvětlení. Protože při komunikaci většinou není vhodné dělat jakékoli
záznamy, je důležité zafixovat sdělené informace v paměti – formou asociací rekonstrukce daného
problému. Vyhodnocení a reakce by měly přijít až po důkladném porozumění a rozlišení fakt od
názorů mluvčího.
To je v mnohdy vypjaté situaci rozhovoru velice náročné. Proto je nácvik efektivního, aktivního
naslouchání velice důležitý a bez toho nelze dospět k empatii a nestrannému řešení.
V této souvislosti je třeba se zmínit o obecně známém jevu – tzv. „haló” efekt. Je to tendence
zobecňovat vlastnosti lidí, přisuzovat člověku znalosti a dovednosti na všechny oblasti jeho činnosti a
na základě tohoto “klišé” k němu přistupovat. Profesionál musí toto riziko znát a umět se mu ubránit.
Vztah.
Interpersonální vztahy je faktor, který permanentně ovlivňuje komunikaci a jejich složitost je
prakticky nemožné jednoznačně popsat a definovat. Obecně platí, že každý vztah prochází určitými
fázemi vývoje a velmi záleží v dané situaci, v jaké fázi se právě nacházíme.
První kontakt je většinou vjemový. Pokud komunikace pokračuje, vyvíjí se konverzace. Na počátku se
strany testují a zkoumají. Komunikace se může dále vyvíjet v rovině emocí od napětí přes neutrální
vztah až po důvěrnost. Udržení vztahu je věcí volby a je dán okolnostmi. Tak jako ostatní podmínky
komunikace je i vztahová stránka ovlivněna kulturou, pohlavím, tzv. společenským průnikem tématu,
motivací, emocemi, celkovou efektivitou vztahu. Realita vztahů na pracovišti je další z oblastí, kterou
by se měl dobrý manažer zabývat.35

VI. KOMUNIKACE MEZI UČITELEM A ŽÁKEM
Dvojí komunikační klima
 suportivní (jasná a srozumitelná komunikace, efektivní naslouchání)
 defenzivní (víceznačnost předávaných informací, skrývání myšlení a cítění, neefektivní
naslouchání)
Konfrontace mezi učitelem a žákem.
Nemělo by k ní pokud možno nikdy dojít. Dochází k ní obvykle:
 při dlouhodobějších učebních obtížích žáka, které způsobují frustraci,
 při pocitu nespravedlnosti – „shazování“ před ostatními,
 po otevřeném fyzickém nebo verbálním ohrožování žáka (např. šermování ukazovákem před
obličejem žáka)
 při nucení žáka k činnosti, ze které má úzkost nebo obavu.

35

KNOLL, J. Evropská unie a strukturální politika. Pardubice, 2007, s. 3-17.
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Základní pravidlo:
Zůstat klidný a nenechat se vyprovokovat k emočnímu „výbuchu“. Buď navrhnout pro oba přijatelné
řešení (zvyšuje autoritu) nebo odložit řešení (získá se čas k pozdější klidné reakci).
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