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Školní třída jako sociální skupina a vztahová síť
Třídní kolektiv je dětská sociální skupina, která se vyznačuje vnitřní strukturou,
hierarchií a také dynamikou. Jsou v ní děti přibližně stejného věku, rostou a vyvíjejí se. Učí se
omezovat své egoistické JÁ, učí se empatii, sociálnímu vnímání a odhadu. Probíhá intenzivní
socializace. V sociální organizaci školy má třída centrální postavení. Je s podivem, že tak
málo monografických studií se zabývá školní třídou.
Třídy lze dělit dle způsobu vzniku:
- náhodně vzniklé (např. podle abecedy, jiná kritéria nehrají roli)
- diferencované (dělené dle schopností dětí – např. praktické či studijní)
- výběrové (přijetí podmíněno nějakým výběrem)
Každý typ třídy má svá specifika. Pouze první typ lze považovat za přirozený výběr.
Zde se tedy odehrávají běžné sociální procesy. Lze je očekávat i předpovídat dle určitých
pravidel. Další dva typy mají svou specifickou dynamiku. Např. vztahy ve výběrových třídách
bývají poznamenány ambicemi (nejen dětí ale i rodičů), schopnostmi, osobnostními
charakteristikami zúčastněných výrazných individualit. Ve třídách diferencovaných mají zase
děti podobné hodnoty – např. v „praktických“ třídách bývá podobné vnímání školní
úspěšnosti a neúspěšnosti, apod. Ovšem odlišné od sousedních tříd.
Děti v třídním kolektivu tráví často řadu let. Postupně se zařazuje na určitou sociální
pozici, která s sebou nese příslušnou prestiž. Tato diferenciace probíhá zcela přirozeně dle
schopností jednotlivců a dle dalších okolností. Prognóza v tomto případě nebývá snadná, jak
si ukážeme dál.
Změna (například přestěhováním) bývá zřetelným stresem pro dítě. Vstup tohoto
dítěte do existující hierarchie školní třídy a do její dynamiky může být problematické.
V každém případě tato situace vyžaduje participaci pedagoga. Vzhledem k vývojovým
charakteristikám školního věku bývá třída přirozenou referenční skupinou a plní
nezastupitelnou socializační roli v životě jedince.
Kolektiv dětí ve třídě prochází vývojem. Nejdéle jsou spolu žáci na základní škole a
také ve víceletých gymnáziích (8 – 9 let). Je to dostatečně dlouhý čas na zcela jasně
vydiferencovanou sociální skupinu, i když je vývoj obou odlišný. Na základní škole se vývoj
třídního kolektivu a jeho diferenciace odehrává ve třech cyklech:
- Rané stádium, prekohezní (1. - 3. třída)
- Stádium prvotní koheze (4. – 6. třída)
- Kohezní stádium (7. – 9. třída)
Ve víceletých gymnáziích se sejdou studenti, kteří již na svých kmenových školách
prošli prvním a částečně druhým cyklem, proto se tyto fáze odlišují:
- Rané stádium (prima a někdy sekunda)

-

Prvotní koheze (sekunda, maximálně tercie)
Kohezní stádium (zbývající ročníky)

Na čtyřletých středních školách jsou jednotlivé etapy podobné jako na víceletých
gymnáziích, jen kohezní stádium je kratší. Navíc do tohoto procesu vstupují děti starší, tedy
zralejší, s již vytvořenými základy vlastní osobnosti (názory, hodnoty, atd.).
Každá třída získává po čase svou pedagogickou „pověst“, která souvisí s tím, jak se
učitelům ve třídě působí, jaké prvky chování dětí jsou transparentní, popř. svůj vklad na
pověst třídy mají rodiče žáků. Pozitivní ovlivnění zmíněné „image třídy“ je jedním
z konstruktivních úkolů např. školního psychologa, výchovného poradce a především třídního
učitele.
Pozice a role dítěte ve třídě
Školní třída je sociální skupina, v níž se postupně diferencují určité pozice dětí. Dítě
buď stoupá, nebo klesá na pomyslném žebříčku třídní hierarchie. Pozice žáka je výsledkem
sociálně – emocionálních postojů ostatních k němu. Toto postavení se většinou během školní
docházky mění, a to proto, že je závislé na řadě faktorů. Vnějších i vnitřních.
Mezi vnější faktory, které ovlivňují stávající pozici jedince v třídní hierarchii patří :
- doba, po kterou je žák členem třídy
- nastavení učitele (či učitelů) k němu
- zdravotní stav
- rodinné zázemí, včetně sociálního statutu a ambice rodičů
- předchozí zkušenosti a očekávání
- vnější fyzický vzhled
Mezi vnitřní pak:
- 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
Ukazuje se, že v každé třídě se vyskytují jedinci velmi dobře adaptabilní, jejichž
akceptace třídou bývá bezproblémová. Naopak jisté procento dětí je v tomto směru
handicapovaných a jejich možnosti, jak do třídy vstoupit a nalézt adekvátní (a vyhovující)
pozici, jsou slabé.
Stupeň obliby jedince ve třídě je označován za sociologický status. Velmi oblíbení
jedinci, kteří mají vysoký sociometrický status, jsou tzv. sociometrické hvězdy a ti s nízkým
sociometrickým statusem označujeme jako sociometrické outsidery.
Hlavní diferenciační měřítka pro rozdělení pozic ve třídě zůstávají sociální
přitažlivost (obliba) a míra osobní moci, resp. prestiže (vliv) ve třídě. Základní sociometrické

role v kolektivu třídy odpovídají rolím, které známe z malých (například terapeutických či
výcvikových) skupin, a které popsal Kožnar (1992) následovně:
Pozice vůdce – třídu nejvíc ovlivňuje, přičemž si to nemusí ani uvědomovat. Bývají to
žáci schopní, inteligentní, racionální, pracovití, spolehliví, obětaví, aktivní a jistí (Kratochvíl,
1995). Je to pozice charakterizována přiznávanou mocí a s ní související prestiží.
Pozice hvězdy – vede v oblibě a sociální přitažlivosti. Často to není vůdce. Také
nemusí být neaktivnější či nejochotnější k řešení problémů třídy. Kratochvíl je vidí jako
osoby společenské, veselé, zábavné, nekonfliktní a srdečné. Více než k řešení problémů třídy
přispívají k dobré pohodě ve třídě.
Pozice černé ovce – je pro ostatní nepřitažlivý, lhostejný a nesympatický. Je skupinou
odmítán a stojí prakticky mimo skupinu, na periferii jejího zájmu.
V literatuře se však také setkáme se Schindlerovým dělením sociometrických rolí na
pozice alfa, beta, gama, omega. Přiřadil k nim i roli symbolického příslušníka nepřátelské
skupiny, kterou označil „P“.
Pozice alfa – je neformální vůdce skupiny, který je nejaktivnější a nejvíce ovlivňuje
průběh práce. Třídě imponuje svým vůdcovským chováním a svými osobnostními kvalitami.
Skupinou je akceptován.
Pozice beta – bývá obsazena jedinci, kteří mají speciální znalosti a schopnosti
užitečné pro třídní život. Jejich vyjadřovaná stanoviska jsou střízlivá, věcná a racionální,
takže se třída k těmto jedincům vztahuje jako ke znalcům, expertům. Občas se ale stává, že
tyto děti jsou méně aktivní, zapojují se spíš neosobně, bývají neutrální.
Pozice gama – jsou nejméně nápadní spolužáci, bývají pasivní a spíše přizpůsobiví.
Příliš se neprojevují a mají výraznou tendenci se identifikovat s alfou třídy. Jedná se o
šedivou mlčící většinu třídy.
Pozice omega – do této pozice se dostává ten žák, který se dostatečně neidentifikuje se
třídou. Vymyká se z ní svými zvláštnostmi, případně nižšími schopnostmi a dovednostmi.
Často je jeho chování poznamenáno strachem a defenzivitou. Zůstává stále zřetelněji na
periferii třídy a dění ve třídě, může se také snadno identifikovat s „nepřáteli“ třídy a být
terčem stále narůstajících agresí ze strany spolužáků.
Z postřehů učitele, či poznatků z různých diagnostických nástrojů, lze tedy uvažovat,
kde se který žák třídy nachází. To je samozřejmě velmi obtížné při obvyklých vyučovacích
hodinách. Mnohem zřetelněji se zorientujeme při mimoškolních akcích, při skupinových
sezeních s dětmi nebo při dlouhodobých pobytech. Také učitelé „výchovných“ předmětů mají
k těmto poznatkům blíže. Jestliže tyto pozice ve třídě (byť jen v hrubých rysech) odhalíme,
pomůže nám to postihnout dynamiku a její budoucí vývoj.
Do dynamiky třídy se učiteli vstupuje jen velmi obtížně. Nelze bez znalostí kontextu
intervenovat ve prospěch některého z dětí, tedy vytvářet hierarchii třídy dle vlastních představ

- zvenku. Přesto má učitel určité možnosti, jak celý systém ovlivnit. Bude o nich řeč později,
ale je jasné, že učitel může zajistit alespoň to, aby se každému žáku ve třídě dostalo základní
emoční podpory od spolužáků i dospělých.
Základní patologie školní třídy
Společné soužití dětí v rámci školní třídy přináší řadu zátěžových situací. Některé
z nich proběhnou bez výraznějších následků, jiné se ovšem mohou na dění ve třídě projevovat
dlouhodobě.
I vztahy ve třídě mají svou patologii. Soužití dětí mezi sebou se komplikuje, pokud se
v dětském kolektivu sejde více „nekomplementárních“ individualit, nebo naopak jedinci
vytvoří funkční sociální skupinu ovšem také s vlastními hodnotami a normami. Jde o tak
variabilní situace, že se jen těžko oddělují jednotlivé patologické fenomény. Mezi takové
patologické fenomény patří:
- narušení vztahů mezi dětmi, v extrémním případě šikana
- rozskupinkování kolektivu
- rebelství a opoziční tendence třídy (jdou proti snahám pedagogů)
- patologický posun hodnot dětí ve třídě
a řada dalších
Narušování vztahů mezi dětmi nám signalizují samy děti poměrně zřídka, spíše to
bývají jejich rodiče, či si toho všimnou pedagogové v nějaké neobvyklé situaci. V takové
situaci jsou nám také velmi nápomocné výsledky diagnostiky třídy (zvláště testy B–3 a B-4).
Takové patologické vztahy mezi dětmi mají nejrůznější podobu. Tou nejostřejší je šikanování.
V běžném školním životě se setkáme s drobnými atakami mezi spolužáky, slovní agresivitou,
vulgarismy. Děti často signalizují hostilní pocity. Občas se spojují děti vůči některému
spolužákovi či spolužákům.
Šikanování je pak centrované ubližování jedincem či skupinkou některému
spolužákovi či spolužákům. Trvá často poměrně dlouho a má nejrůznější podobu. Nemusí
vždy jít o fyzické útoky, napadání, ale může být značně skryté, mít podobu psychického
týrání, ostrakismu. Při rozkrývání složité spleti narušených vztahů se může učinit řada chyb,
které v konečném důsledku mohou vést k zintenzivnění šikany, ale v daleko skrytější formě.
Není ovšem správné jakékoliv případy agresivity mezi dětmi hodnotit hned jako
patologii. Agrese je totiž do určité míry mezi dětmi přirozená a její nadměrné potlačování
může vyústit až do městnání a hrozí nečekanou eskalací. V případě prvních signálů
doporučujeme zařazovat další doplňující ankety či rozhovory (např. dotazník D-1) a nic
neuspěchat. V případě řešení je jasné, že se dosáhne výsledku jen při týmové spolupráci nejen
učitelů, dalších odborníků, ale i s rodiči.
Jiným typem patologie vztahů ve třídě je rozskupinkování dětského kolektivu. Děti
se rozdělí na jednotlivé skupinky, což nebývá pouze podle sympatií. Často tímto dělítkem
bývá společná minulost, zájmy, další referenční skupiny, atd. Učitelé si této situace nemusejí
vůbec všimnout, protože tyto skupinky nijak nerivalizují. Dokonce si to učitelé spíš
pochvalují, protože školní práce se dobře daří, bývá dokonce efektivní. Z hlediska dětské
spokojenosti jsou ovšem signalizovány výrazné negativní trendy (např. v dotazníku B-3).

Takové třídy se většinou nedohodnou na společné akci, ačkoliv je to dost neobvyklé
(např. na vánoční besídce, školním výletu, maturitním plese) a některým dětem to často ani
nevadí. Pro třídního učitele to bývá náročné, ale ostatní vyučující jej nenutí k řešení, dokonce
ho od intervencí zrazuji, neboť nedochází k rebelským atakům. Intervenovat bývá,
mimochodem, poměrně obtížné. Je vhodné zařadit cyklus kohezních her, ale s výrazně
posílenou motivací ke společné práci. Ovšem to vše pouze v případě, že třída o nějaké řešení
vůbec stojí.
Rebelství patří k mládí snad odnepaměti. Děti se pokoušejí bojovat s autoritami a
jejich požadavky. Zkoušejí to různě a intenzita „boje“ se řídí tím, jakou přirozenou autoritu
učitel má. Někdy se však stane, že se třída začne bouřit proti jakékoliv autoritě, bez rozdílu.
Bývá posílena zvnějšku, z jiného „zdroje“. Pak je narušen celý pedagogický proces. Nedaří se
navázat s dětmi spolupráce a pedagogové záhy signalizují potřebu řešit vzniklý problém. Není
to ovšem také nijak jednoduché. Prvním krokem je narušit jednotu dětského kolektivu, tedy
individualizovat působení na každého člena třídy. Vždy je důležité nechat dětem prostor pro
jejich argumentaci a jednat s nimi na partnerské úrovni.
Někdy dochází ke konfliktům ve třídě, pokud se posouvají hodnoty dětí
„nesprávným“ směrem. Například se mezi dětmi začnou akcentovat sociální rozdíly a třída se
kastuje. Nebo je tímto dělítkem určitý životní styl – návštěvy diskoték, experimenty s drogami
či kouření. Stejná situace může nastat, když se ve třídě objeví stoupenec nějakého
marginálního společenského názorového proudu (skinhead, anarchista, punker, atd.), nebo
člen náboženské sekty a začnou udávat třídní „tón“.
Pro působení pedagoga je velmi náročná situace a ani snahy dalších odborníků
nemusejí řešit bazální problém. Proto je asi jednodušší soustředit svou pozornost na projevy,
které takový posun hodnot přináší. Těžko změníme zkreslené dětské nazírání, zvlášť když
bývá utuženo „veřejným míněním“ třídy či postoji rodičů.
Hlavní úlohou pedagoga je vytváření zdravých vztahů mezi dětmi. Především na
začátku vytváření kolektivu – v prvním ročníku. V tu dobu lze nové vztahy nejlépe
ovlivňovat, neboť neexistuje ani společná dětská zkušenost, ani veřejné mínění třídy. Proto je
dobré od samého počátku sledovat vztahy dětí a diagnostikovat třídní kolektivy. Třídní učitel
by měl podle výsledků těchto diagnostických postupů sestavovat plán svého vedení třídy.
Kázeň ve škole
Za roky, kdy jezdím po regionech v naší republice, po různých školách, se mi ještě
nestalo, že by někde nepřišla řeč na kázeň dětí, dodržování řádu, apod. ve svém příspěvku,
úvodním pro letní školu prevence, bych rád nastínil ty nejzákladnější otázky, na které bychom
společně měli hledat odpovědi. Jakou roli hraje metodik prevence?
Školní kázeň se opět stala (dost pochopitelně) centrem zájmu pedagogů a psychologů
v polovině 90. let. Mezi naše přední odborníky, kteří kázni věnují své práce, bych uvedl
Stanislava Bendla z PdF UK Praha a Alenu Vališovou z FF UK Praha.

Definice kázně: vědomé dodržování zadaných norem (Bendl), ale první definice
v naší literatuře přináší již Cipro v roce 1957: skutečnost, která spočívá v jednotě chování
člověka, jeho zvyků (ukázněnosti) a norem, které kolektiv určuje jako závazné pro své
členy (in: Vališová a kol., 1998).
Kázeň je důležitá a je ve všech institucích! Ve škole je pochopitelné, že ji učitelé
vyžadují, neboť ručí za jejich zdraví a výchovně vzdělávací efekt. V současnosti se však
situace v našich školách zhoršuje (ve výzkumu, který se týkal školní etopedie, se ukazuje, že
za zhoršující situaci považuje drtivá většina respondentů (Horáček, 2007). Co se tedy v naší
společnosti děje? Jak to, že nemáme všechny děti poslušné?
Sociologové shodně hovoří o krizi autorit (Arendtová, Fromm, 60. a 70. léta).
O krizi autorit lze hovořit v celosvětovém měřítku. Články v americkém tisku po
bouřlivých 60. letech nehovoří o ničem jiném. Odvolávají se na staré pořádky, na skutečné
autority, na hodnoty, které mládež nectí. Je to první krize jejich pragmatismu ve výchově.
Připravují se celospolečenské kampaně. Vítězí z toho celkem (globálně řečeno) více s dětmi
mluvit a formovat je přes svou osobnost pedagoga, než je opravdu naučit.
Nás tato vlna zasáhla o 20 let později (nepřipravené). Celospolečenský trend vše
uvolnit se odrazil na našich dětech:
1) nebyl na ně čas (ani prarodiče, rodiče u soukromníků či v podnikání jsou většinu času)
2) rodiče začali mnohdy „užívat života“
3) vytváří se první společenské kasty, největším problémem se stávají novozbohatlíci
4) tak jako řada totalitních institucí byla i škola centrem rebelství (učili ti samí učitelé a
útočili často ti, kterým to moc ve škole nešlo a „vypracovali se“
5) začíná existenční nejistota v rodinách
6) přestává fungovat „veřejná kontrola“ – to, co by si dříve nikdo netroufl, se běžně děje
– posun sociálních norem. Úcta ke stáří… Co bylo a co je slušné chování?
7) nefunguje běžné sociální učení v rodinách. Je to často na škole a je otázkou, zda to
školy chtějí dělat!
Liberalismus ve všem. Společenské motto: ať si každý dělá, co chce, i já si chci dělat, co chci!
O krizi autorit lze hovořit i v celospolečenském měřítku. Kriminalisté by mohli
vyprávět, lékaři ví také své, celníci, daňoví úředníci - co číšníci, prodavači, taxikáři… Kam že
ten dnešní svět spěje.
Jak v tom všem může obstát dnešní škola?
1891 Emanuel Makovička: auktorita – znamená původně vážnost úřední. V pedagogice
slovem tím myslíme vážnost, kterou dítě má ke svému vychovateli, žák ke svému učiteli
(in: Vališová a kol. 1998).
Při výchově záleží na tom, aby pedagog vynikal dovedností, mravností a dobrou
pověstí. Že i bezúhonnost mravní nadmíru jest potřeba vychovateli i učiteli, jest pochopitelno,
zvláště na venku, kde celá obec vidí učiteli do oken. Autoritu sám vychovatel si podrývá,

jedná-li stranicky, nedůsledně, v návalu zlosti a neplní-li slibů svých a hrozeb (Vališová a
kol., 1998).
Ve stylu Erika Berneho si můžeme říct, jaké hry spolu rodiče a děti hrají:
Neotravuj!
Jsi nejlepší!
Něco tě zkazilo!
Jsi nemocný, nemůžeš za to.
Vykoupím se!
Jaké hry hrají rodiče se školou:
Nerozumíte mu!
Ubližujete mu! Zasedli jste si na něj!
Musíte se změnit!
Já nemám možnosti, vy jste odborník!
Doma to nedělá!
Nemáte mé dítě rádi!
Máme dvě cesty – ovlivňovat současnou mládež nebo posilovat dovednosti a kompetence
učitelů.
Co brání ovlivňování mládeže:
- celospolečenské nastavení není nakloněno
- sama rodina je v krizi, reaguje neadekvátně.
- další formativní instituce nefungují – televize, časopisy, knihy, výroba hraček..
Co brání posilování dovedností:
- nikdo se tím systematicky nezabývá, nedefinuje
- závisí na osobnostní výbavě učitele
- jak vlastně a které dovednosti pedagoga posilovat
Pettyho (1996) práva pedagoga: máte právo na poslušnost žáků v otázkách práce a chování
při hodinách. Máte právo na ticho, když hovoříte.
Hargreaves (In: Petty, 1996): učitel začínající učit v nové třídě musí trvat na respektování
své „formální autoritě“. Musí dát žákům najevo, že je jeho autorita je legitimní a nezbytná
k tomu, aby se něčemu opravdu mohli naučit. Svou autoritu by měl sebejistě prosazovat.
Kyriacou (1996): 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.
Středoškoláci v jednom výzkumu (Dobal 1997, in: Vališová a kol., 1998) sdělili, že autoritu
učitelů zhoršuje: neznalosti, hloupost, nedůslednost, nadřazenost, nezájem a lhostejnost,
kamarádíčkování, mírnost a plachost, neodbornost pedagogická, afektovanost a emoce,
agresivita a nepřátelství, náladovost, povolnost.

Ukazuje se, že jednou z cest, jak si pomoci L a M. Canterovi (1978, in: Vališová a
kol., 1998) mluví o asertivní kázni.
Učitelé mají ke kázni přistupovat systematicky a důsledně, což jim umožňuje vytyčovat pevné
a nezpochybnitelné hranice chování žáků a současně nezapomínat, že žáci potřebují laskavou
a citlivou emoční podporu.
Učitelé – jednoznačně a jasně vyjadřují přání i pocity a jsou připraveni podpořit slova
vhodnými a adekvátními činy.
Asertivní učitel zaujímá následující postoje:
- mohu při výkladu vyžadovat klid ve třídě
- nebudu tolerovat, aby jakýkoli žák znesnadňoval vyučování učiteli i ostatním žákům
- hned v počátcích budu reagovat na nežádoucí projevy chování žáka
- kdykoli se některý žák rozhodne pro správné, resp. dohodnuté, chování, okamžitě to
ocením a takové chování podpořím aj.
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