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1 Úvod 
 

 Cílem vzdělávacího modulu INTERAKCE je zejména zlepšit komunikaci s žáky, 
vykazujícími znaky problematického chování. Důraz je kladen zejména na krátkodobá 
opatření, avšak nelze zcela pominout opatření dlouhodobá, koncepční a systémová, 
ze kterých především plynou doporučení preventivního charakteru. Pozornost je věnována 
všem možnostem zefektivnění výuky, včetně upozornění na zhoršování postavení učitelů i 
postoje společnosti ke vzdělávání, k silnému rozvoji individualizmu a k rozvíjejícímu se 
prostoru pro negativní společenské jevy. 

 

 Tento vzdělávací materiál je určen primárně pro odborné učitele a učitele odborných 
předmětů středních odborných škol a učilišť a vznikl z prostředků Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci realizace projektu Rozšíření kompetencí 
učitelů v technických oborech, registrační číslo: CZ.1.07/1.3.07/03.0021. Projekt byl 
podpořen v rámci 3. výzvy vyhlášené v roce 2009 Ústeckým krajem v Operačním programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 

 Na přípravě vzdělávacího materiálu se podíleli: 

nositel projektu: 
Střední průmyslová škola technická Varnsdorf, příspěvková organizace 
a následně Vyšší odborná škola a střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace 

partner projektu: 

SEDUCTUS, s.r.o. 

zhotovitel vzdělávacího programu: 

Forad Consult, s.r.o.  

externí spolupracovník a lektor vzdělávacího modulu: 

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc. 

 

 

 

2010 © 

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace 
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2 ANALÝZA STAVU, REFORMY, SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY 
ŠKOLSTVÍ ČR  

Ústecký kraj, možnosti podpory pedagogů a škol 
 
 

2.1 Cíl tématu 
• seznámit účastníky s cílem, účelem, smyslem, náplní, východisky, s organizací výuky i 

se způsobem hodnocení účastníků semináře. 
• Seznámit účastníky s možnými praktickými dopady absolvování semináře. 
• Vysvětlit účastníkům v čem spočívá inovativnost semináře. 
• Seznámit účastníky s východisky spočívajícími v prověřených tradicích českého 

školství, obohacených o realizaci pokrokových metod v diagnostice schopností žáků.  
 
 

Vzdělávací program je součást řešení grantového projektu ESF ČR 
Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech 

reg. č.: CZ.1.07/1.3.07/03.0021 
 

Modul č. 1 vychází ze studie 
CESTY KE ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI VÝUKY 

ŽÁKŮ S PORUCHAMI CHOVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI. 
 
 
Jako reakce na výzkum OECD PISA, který zjistil: 
„Efektivnost výuky žáků s poruchami chování na základních a středních školách v Ústeckém 
kraji je nízká.“  
 
 

2.2 Východiska vzdělávacího programu 
Momentální stav i náměty na podporu učitelů při efektivním zvládání žáků s častými a 
závažnými poruchami chování byly mapovány pomocí anketního šetření. 
Informace o vývoji podílů mimoškolních vlivů na chování žáků. 
Silné a slabé stránky vzdělávání v ČR.  
 

2.3 Anketní šetření 
Anketní šetření bylo sondou, zjišťující momentální stav rozvoje jak negativních, tak i 
pozitivních jevů ve zdejších školách.  
Navržená opatření vychází jak ze zjištěných nedostatků v postojích a reakcích učitelů, tak i z 
jejich pozitivních reakcí.   
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2.4 Obsah modulu č. 1 
1. Úvod  
2. Hlavní parametry výukového modulu a jeho východiska 
3. Témata výuky a jejich anotace 
4. Metodická doporučení 

 
Přílohy: 

– Harmonogram výuky 
– Evaluační dotazník 
– Závěrečný test 
– PowerPointy 
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2.5 Harmonogram modulu č. 1 
   přednáška cvičení 

téma přednášky téma cvičení 

   teorie praxe 

      50 hod.   

 rok měsíc 27 23 hod.   

1 2010 říjen 1,5 1,5 
Analýza stavu, reformy, silné a slabé 
stránky školství ČR 

Ústecký kraj; možnosti podpory pedagogů 
a škol 

2 2010 listopad 1,5 1,5 Východiska, pojmy, postavení učitele 
Výsledky anketního šetření; doporučení 
učitelů 

3 2010 prosinec 1,5 1,5 Mimoškolní vlivy, působení mimo školu Spolupráce s rodiči, výchovný potenciál 

4 2011 leden 1,5 1,5 
Osobnost učitele, optimální strategie 
jednání 

Ukázky z profesiogramu  učitele, praktický 
postup 

5 2011 únor 1,5 1,5 Diagnostika žáků a školních kolektivů 
Příklady diagnostických prostředků a jejich 
využití 

6 2011 březen 1,5 1,5 Individualizace vzdělávání Příklady využití diagnostických prostředků 

7 2011 duben 2 1,5 Právo a učitel 
Možnosti individuálního právního 
poradenství 

8 2011 květen 1,5 1,5 Právo a škola Problematika školní dokumentace 

9 2011 červen 2 1,5 Nástroje zvyšování efektivnosti výuky 
Předcházení a řešení konfliktů s 
problémovými žáky 

10 2011 září 1,5 1,5 
Předvídání chování žáků na základě 
znalosti jejich povahy 

Příklady využití v pedagogické praxi. 
Strategie výuky 

11 2011 říjen 2 2 
Komunikační dovednosti a osobní 
komunikační strategie 

Komunikace s žáky s problémovým 
chováním 

12 2011 listopad 4 x 
Shrnutí; test; diskuse; příprava na 
diagnostický den 

x 

13 2011 prosinec 5 6 
Závěrečná přednáška zahraničního 
odborníka. 

Ukázková realizace osobnostní a profesní 
poradny 

14 2011 leden x x 
Závěrečná konference, udělování 
certifikátů. 

x 
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2.6 Diskusní otázky: 
1. Myslíte si, že je na českém školství co zlepšovat?  
2.  Domníváte se, že je z čeho čerpat při pohledu na historii školství na území ČR?  
3.  Proč jste se rozhodl absolvovat tento seminář?  
4.  Co očekáváte od úspěšného absolvování semináře?  
5.  Jakou váhu přikládáte zlepšení komunikace s žáky při řešení kázeňských problémů? 
6.  Spolupracujete na výchovné strategii žáků s problémovým chováním s ostatními 

učiteli? 
 

2.7 Krátkodobé nástroje zvyšování efektivnosti výuky 
1. Předvídání chování žáků na základě dobré znalosti jejich povahy 
2. Volba vhodné strategie výuky vzhledem k individuálním zvláštnostem žáků 
3. Nácvik vhodné komunikace s žáky s poruchami chování 
4. Znalost osobní optimální komunikační strategie  
5. Zavedení a využití speciální poradenské činnosti 
6. Systematické rozšiřování pedagogického vzdělávání, zejména odborných učitelů bez 

pedagogického vzdělání 
 

2.8 Silné stránky školství ČR 
 Převažující pozitivní vztah k poznání, vzdělání a exaktnímu vnímání světa jak u starší 

generace, tak u mladší, školou povinné populace 
 Převažující dobrá kvalita základního psychického potenciálu žáků 
 Rostoucí zájem o vzdělávání 
 Bohatě rozvinutá síť škol na území ČR, včetně škol určených pro výchovu pedagogů 
 Propracovaný systém sítě poradenské péče a náplň její činnosti 
 Dosažený stupeň autonomie a samostatnosti škol a akademické obce 
 Kvalitní rodinné zázemí i zájem rodičů u většiny žáků 

 
 

2.9 Slabé stránky školství ČR  
 Malá schopnost čelit poklesu bezpečnosti a rozvoji negativních společenských jevů 
 Nedostatečné veřejné výdaje na školství ze strany státu a jejich ne vždy efektivní 

použití je dnes ještě posilováno současnou hospodářskou depresí 
 Vstup subjektivistických, negativistických a postmoderních proudů do vyučovacího 

procesu 
 Převažující negativní vliv sdělovacích prostředků na studijní motivaci žáků 
 Mohutná a stále rostoucí administrativně byrokratická zátěž škol a učitelů 
 Zjevný pokles prestiže učitelského povolání a nízké finanční ocenění této profese 
 Nedostatečné používání prostředků pro individuální zjišťování schopností žáků 
 Nedostatečná podpora učitelů při řešení konfliktních situací s obtížně vychovatelnými 

žáky 
 Nedostatečná adaptabilita škol na požadavky trhu práce a malá 

konkurenceschopnost některých absolventů na tomto trhu 
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 Narůstající počet rodičů, kteří se o své děti nedostatečně starají nebo o ně nejeví 
žádný zájem 

 Síť výchovného a profesního poradenství není dostatečně efektivní 

 

2.10 SWOT ÚK 

Silné stránky 

- aktivní spolupráce a komunikace základních škol v Ústeckém kraji s rodiči svých žáků 

- časté zapojování škol do mezinárodních projektů zaměřených na spolupráci škol a výměnné pobyty 

- počet základních škol odpovídající demografickému vývoji v Ústeckém kraji a jejich vhodné rozmístění 

- zaměření základních škol v Ústeckém kraji na podporu zavádění zdravého životního stylu a jeho širokou 
propagaci 

- poměrně vysoký počet tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků 

- poměrně vysoký počet přípravných tříd zřizovaných krajem pro děti se sociálním znevýhodněním a pro 
děti s odkladem školní docházky 

- veliký důraz kladen na prevenci sociálně-patologických jevů 

- realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro práci s integrovanými žáky základních škol 

 

 

Slabé stránky 

- zaostávání některých základních škol v Ústeckém kraji v účasti na projektech financovaných z ESF 

- nízká intenzita využívání sponzoringu jako prostředku k získávání finančních prostředků pro rozvoj a tím 
zvýšení konkurenceschopnosti základních škol 

- nízká schopnost vedení základních škol získat finanční prostředky nad rámec rozpočtu přiděleného 
zřizovatelem 

- nedostatečné manažerské schopnosti řídících pracovníků základních škol 

- nepřipravenost a nízká konkurenceschopnost absolventů základních škol v Ústeckém kraji v důsledku 
snížené kvality vzdělávacího procesu 

- nedostatečná informovanost potenciálních žáků a jejich rodičů o základních školách a jejich kvalitách v 
důsledku nízké úrovně marketingové propagace některých základních škol v Ústeckém kraji 

- nedostatek počítačové techniky a zastaralé vybavení počítačových učeben 

- nízký počet škol provádějících autoevaluaci s odpovídajícím výstupem (provádí pouze přibližně 50 % 
základních škol v kraji) 

- nedostatečná intenzita dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků základních škol 
v důsledku omezených finančních možností 
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Příležitosti 

- zvýšená ochota podnikatelských subjektů a ostatních potenciálních sponzorů věnovat školám finanční 
prostředky pro umožnění jejich rozvoje 

- pomoc ze strany krajských a obecních samospráv při snaze získávat prostředky ze strukturálních fondů 
EU 

- neustálé zvyšování manažerských kvalit a dovedností řídících pracovníků škol prostřednictvím 
odborných seminářů a kurzů 

- zviditelnění základních škol pomocí prostředků marketingové komunikace s cílem zvýšit povědomí 
veřejnosti o škole a jejích charakteristikách 

- navázání spolupráce s významnými osobnostmi a subjekty regionu s cílem zviditelnit školu 

- zvýšení aktivity při zapojování do projektů financovaných z ESF a využití synergických efektů 

- další zintenzivnění spolupráce mezi základními školami a rodiči žáků 

 
 

Hrozby 

- negativní vliv provozních a ekonomických důvodů na možnosti pedagogických pracovníků účastnit se 
vzdělávacích seminářů 

- neochota potenciálních sponzorů základních škol v Ústeckém kraji věnovat finanční prostředky na rozvoj 
škol 

- snížení kvality vzdělávání v základních školách v Ústeckém kraji vlivem nedostatku financí a jeho 
nepříznivých důsledků 

- omezený rozvoj/stagnace základních škol v důsledku nedostatečného strategického řízení a plánování 

- nedostatečná kvalita absolventů a nízká schopnost obstát v navazujícím vzdělávacím procesu 

- horší uplatnění absolventů na trhu práce v Ústeckém kraji vlivem nedostatku či neodpovídající skladby 
pracovních příležitostí 

- postupné zhoršování úrovně a kvality pedagogického sboru i nepedagogických pracovníků v důsledku 
nedostatečného rozšiřování odborných kvalifikací 

- nezájem ze strany veřejnosti o současný stav a budoucí vývoj základního vzdělávání v Ústeckém kraji 

 



 

 15 

2.11 Možnosti podpory pedagogů  
Zajištění efektivního odborného servisu učitelů a škol souvisí s rozvojem specializovaného 
poradenství a právního vědomí samotných učitelů.  
Zajištění servisu je otázkou spolupráce právníky, případně se specialisty, kteří se zabývají 
školní problematikou do hloubky. Takový právní servis by měl mít jak funkci preventivní, 
výukovou, tak individuální poradenskou, například v akutních případech řešení velmi 
závažných kázeňských provinění žáků, zejména tam, kde hrozí škoda na zdraví či majetková 
škoda nemalého rozsahu, kde byl nutný zásah policie a řešený kázeňský přestupek může mít 
vážné společenské dopady, např. v případě šikany. 
Zajištění efektivního odborného servisu učitelů a škol souvisí s rozvojem specializovaného 
poradenství.  
Úlohou psychologického poradenství pro učitele by mělo být řešit ty případy nekázně a 
nezvládání učení se žáků, které přesahují možnosti učitele a školy. 
Úlohou profesního poradenství je zjišťování přirozených dispozic a schopností žáků za 
účelem jejich možnosti vybrat si vhodné povolání. Výuka a výchova žáků, kteří se připravují 
na své optimální povolání, je podstatně snadnější. 
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 17 

3 VÝCHODISKA, POJMY, POSTAVENÍ UČITELE 

Výsledky anketního šetření, doporučení učitelů 
 

3.1 Cíl tématu 
• Osvojit si východiska semináře a zvládnout základní pojmy používané na semináři.  
• Sjednotit se na názoru na žádoucí postavení učitele, na jeho projevy a možnosti 

změny oproti stávající situaci.  
• Přiblížit účastníkům výsledky anketního šetření v ÚK, provedeném pro potřeby 

projektu. 
• Přesvědčit účastníky semináře, že při jejich angažovaném osobním přístupu mohou 

získat praktické informace a dovednosti a mohou se zde naučit využívat netradičních 
služeb odborníků.  
 

3.2 Diskusní otázky: 
1. Má učitel vychovávat? 
2.  Co se dá změnit výchovou a jak to souvisí s věkem vychovávaného? 
3.  Učitel má být spíše pomocník žáků, nebo jejich vůdce? 
4.  Kdy je zhoršení kázně ve třídě kritické?  
5.  Co může učitelům přinést psychologie? 

 

3.3 Historická východiska 
• Vzdělávání má v české historii významnou tradici  
• Ze 150 let trvající diskuse o tom, od jakého věku dítěte se má diferencovat výuka 

s ohledem na jeho volbu povolání, vyplývá, že je to především otázkou existence 
spolehlivé profesní diagnostiky 

• J. A. Komenský zavedl do výuky promyšlené pedagogické metody a pomůcky, i tezi o 
tom, že podstata učitelství tkví v učitelově osobnosti.  

• Od roku 1990 významně narůstá autonomie škol i akademické svobody 
• Zrušení jednotné školy se promítá do kurikulární a pedagogické autonomie škol, 

legitimuje se diferenciace výuky podle schopností a zájmu dětí  
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3.4 Východiska z Bílé knihy 
• Základem nové kvality vzdělávání je co nejkomplexnější poznání individuálních 

možností každého žáka a jejich respektování při vzdělávání 
• 1. stupeň základního vzdělávání má zásadní význam pro rozpoznání schopností i 

nadání žáků. Základem vzdělávání na 2. stupni je poznávání, podchycování a rozvíjení 
potencialit jednotlivých žáků 

• Učitel je odpovědný především za kvalitu vyučovaných informací a jen částečně za 
výchovu, přičemž možnost jeho výchovného působení s rostoucím věkem žáků klesá 

• Nedílnou součástí výuky na středním stupni je i profesní orientace a úvod do světa 
práce 

• Klíčem k zajištění efektivní výuky na školách je individuální přístup k žákům při 
nezbytném hromadném způsobu výuky 

• „Zásada individuálního přístupu k žákům je principem, který usiluje o respektování 
specifických zvláštností jednotlivých žáků, daných nejen věkem a pohlavím, ale např. i 
odlišným zdravotním stavem, psychickými zvláštnostmi (rozdílnost temperamentu 
apod.) …“. (Dvořáček, Obecná pedagogika pro techniky, s.68) 

 

3.5 Východiska 

Rámcový vzdělávací program 
Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a 
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní 
životní a profesní orientaci. 
 

Dlouhodobý záměr rozvoje ÚK 
• Cílem dlouhodobého záměru vzdělávání v Ústeckém kraji je vytvoření moderní a 

efektivní vzdělávací soustavy, která bude v souladu s rozvojem a potřebami kraje.  
• Za klíčové je považováno zejména rozšíření školního poradenství, péče o talenty a 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 

Mimoškolní vlivy 
• Mimoškolní vlivy působí v celém komplexu  
• Nejvýznamnější mimoškolní vlivy jsou vrozené dispozice a výchova v rodině  
• Některé vlivy, jako je popularizace vědy a vliv osobností ztrácí na významu 
• Vliv veřejného mínění a především veřejných sdělovacích prostředků má někdy i 

negativní povahu 
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3.6 Základní pojmy 
Výchova  
- je cílevědomá, záměrná činnost, směřující k všestrannému rozvoji osobnosti, jejímž cílem je 
rozvíjet a usměrňovat aktivity vychovávaného, kultivovat jeho osobnost, vztah ke světu a tak 
umožnit jeho aktivní a pozitivní začlenění do společnosti. 
 
Vzdělání  
- je výsledek pedagogického a výchovného působení na člověka. Má komplexní povahu, do 
níž patří získané vědomosti, dovednosti, postoje a vlastnosti. Humanisté pojali vzdělání nejen 
jako učenost, ale též jako kultivaci osobnosti. Pedagogická teorie 20. století do pojmu 
vzdělání zahrnula i moderní přírodní vědu, spojenou s technikou a průmyslem.  
 
Poslání vzdělávací soustavy 
- je poskytnout každému jedinci vzdělání, které rozvine jeho schopnosti a kultivuje jeho 
charakter a postoje. Cílem vzdělávání je přispět k utváření osobnosti, spojující v sobě 
svobodu se zodpovědností a práva s povinnostmi. 
 
Osobnost 
- je zralá ve stavu dobudování intelektu, když je schopna řádně, pozitivně a správně jej 
využívat na základě zkušeností vlastních i druhých lidí. Dokáže korigovat svoje postoje a 
názory, když potká správnější. Chápat chování, pocity, postoje, názory, cíle, snahy a reakce 
druhých. Brát na sebe povinnosti v případě potřeby své nebo společnosti, ve které žije. 
Dokáže citlivě, ale ne přecitlivěle, reagovat na podněty přinášené životem a rozumně hledat 
jejich řešení. Odolávat škodlivým společenským vlivům, umět se postavit proti jejich 
působení a uplatňovat proti nim aktivní kroky na zamezení nepříznivého dopadu. Má 
relativně stabilní soustavu společensky významných rysů povahy. Dokáže přiměřeně a 
náležitě vytvářet svůj vlastní život.  
Uplatňovat osobní předpoklady na dosažení náležitých priorit ve prospěch vlastní i 
společnosti. Řešit nesoulad v dění sebe sama a obrazu, který si o něm vytváří ostatní. 
Efektivně přenášet pozitivní zkušenosti vlastního života na ostatní. Nepodceňuje a 
nepřeceňuje se. Má přiměřeně vybudované vlastnosti sebehodnocení, zejména sebedůvěru, 
sebejistotu a sebevědomí a správnou sebekontrolu. Individuální požadavky dokáže v případě 
potřeby podřídit společenským. Při řešení životních okolností dokáže vědomě dávat přednost 
rozumovým postupům před pudovými a citovými. Je citově stabilní a svoji citovou dispozici 
dokáže uvážlivě řídit ve vztahu ke svému okolí. Vědomě a cíleně upravuje nevýhodné stavy 
svojí povahy ve všech jejích oblastech. Řídí se pozitivními příklady respektujíc rozdílnost 
jednotlivců v intencích normality. Podle tohoto všeho řídí výkon svojí povahy. 
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Učitel 
- je profesionálně kvalifikovaný pedagogický pracovník, spoluzodpovědný za přípravu, řízení, 
organizaci a výsledky výchovně-vzdělávacího procesu. Organizuje, koordinuje a hodnotí 
učební činnosti žáků a podílí se na jejich výchově. 
 
Exekutivnost je polyfunkční vlastnost, zajišťující schopnost vést, řídit a dirigovat druhé ve 
smyslu výkonnosti a podpory pracovitosti. 
 
 Učitel má mít mírně nadprůměrnou exekutivnost nebo také zjednodušeně řečeno učitel má 
být velmi dobře vybaven k tomu, aby bezproblémově až samozřejmě vydával pokyny. 
Učitelská profese se bez této činnosti neobejde, takže učitel, který nad způsobem udělování 
pokynů nemusí přemýšlet, si ušetří velmi mnoho energie, nevyčerpává se. 
 
Psychologie 
- je věda o zákonitostech vzniku, vývoji, zániku, funkci a proměnách psychiky, která se 
projevuje schopností odrážet venkovní i vnitřní prostředí subjektu, komunikovat se sociálním 
okolím a regulovat činnost zaměřenou v oblasti chování i přežívání na dosáhnutí optimální 
adaptace tohoto subjektu na jeho prostředí. 
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3.7 Definice psychologie 

Psychologie je věda o zákonitostech 

 
 
 
 
 
 
 
Vzniku, vývoji, zániku, funkci a proměnách psychiky, která se projevuje schopností odrážet 
venkovní i vnitřní prostředí subjektu, komunikovat se sociálním okolím a regulovat činnost 
zaměřenou v oblasti chování i přežívání na dosáhnutí optimální adaptace tohoto subjektu na 
jeho prostředí. 
 

3.8 Postavení učitele 
Postavení učitele vyplývá z jeho úkolu rozvíjet schopnosti žáka a vést ho k potlačování jeho 
nežádoucích vlastností, a tím formovat jejich osobnost. 
 Je to vztah dospělého, který by měl být již dostatečně osobnostně zralý a dospívajícího, 
jehož osobnost se teprve formuje. 
 To nevylučuje citlivý a humánní přístup učitele k žákům, jehož autorita má být přirozená, 
jinak nebude dostatečně účinná. 
Učitel má žáky vést k tvůrčímu myšlení. Poznatky, které jim předává, představují aktuální 
stupeň poznání lidstva. Žáky je třeba vést k úctě k tomuto poznání. 
Za kvalitu předávaných informací je odpovědný učitel. 
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3.9 Výsledky anketního šetření 
 

Struktura respondentů

23

70
54

47

40

56

40

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

školy pohlaví věk

rozlišovací skupiny

p
o

č
ty

 o
s
o

b

 

Graf 1 Struktura respondentů 
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Graf 2 Monitorování současného stavu 
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Ve školách ÚK dochází ke zhoršování kázně, narůstá počet tříd s více jak 20 % žáků s vážnými 
poruchami chování. 
Učitelé musí na udržení kázně věnovat stále větší část své kapacity, což se u 5 až 10 % učitelů 
stává kritické. 
 Nemá-li dojít v dohledné době k závažnějším společenským excesům, je nutno provést na 
podporu učitelů účinná systémová opatření.  
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Graf 3 Vlivy 
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Graf 4 Inklinace k námětům 
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Přestupky 
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Graf 5 Problematické chování 

 



 

 25 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

nepřistoupit na chování žáka, řešit po hodině

zlepšení vzájemných vztahů mezi žáky

zvýšit motivaci žáka

převést problémovou situaci na legraci

problémové chování žáka zdokladovat

spolupráce rodičů, policie, kurátora

izolace žáka + zklidnění vlídným způsobem 

za pomoci psychologa

přerušit dosavadní činnost + vysvětlení všem žákům

individuální přístup, kontrola

upozornění, dohled, kontrola, domluva (s účastí rodičů)

popsaná konfliktní situace bez řešení

do 35 let

od 35 do 50 let

nad 50 let

 

Graf 6 řešení 
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Podpora 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

více mužů v učitelském sboru

staut veřejného činitele

podpora bez bližšího určení

speciální školy pro psychicky narušené žáky

speciální školy s náročným studiem

jiný způsob financování škol než podle počtu žáků

zlepšení atmosféry ve společnosti

snížení počtu žáků ve třídách

méně administrativy pro učitele

dobré materiální pomůcky a kvalitní materiální vybavení

právní podpora, orientace v zákonných možnostech učitele

žádné zvláštní opatření není potřeba

podpora kolegů, vzájemná spolupráce

zvýšení prestiže učitele + lepší finanční ohodnocení učitelů

výcvik komunikace v problémové situaci, nácvik asertivity

odborné zázemí právník, lékař, psycholog

podpora vedení školy

pomoc státní.správy (orgány péče o dítě)

možnost účinného postihu (trestu) žáků 

podpora v právních předpisech, jejich úprava

podpora výchov.poradce, speciál.pracovníka a psychologa

podpora rodiny či zákonných zástupců

do 35 let

od 35 do 50 let

nad 50 let

 

Graf 7 Řešení II 
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Graf 8 Prevence 

 

 
Závěr 
Učitelům v procesu zefektivnění výuky přísluší dvě úlohy: 

• Vyjádřit se k současnému stavu školství na základě detailních informací z terénu, 
ve kterém působí. 

• Realizovat systémová doporučení v rozsahu své působnosti.  
Ostatní je úlohou vědeckých pracovníků, profesorů na pedagogických 
vysokoškolských institucích, odborníků ze souvisejících vědních oborů a MŠMT.  
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4 MIMOŠKOLNÍ VLIVY, PŮSOBENÍ MIMO ŠKOLU 

Spolupráce s rodiči, výchovný potenciál 
 

4.1 Cíl tématu 
• Vymezit mimoškolní vlivy. 
• Poukázat na některé nepříznivé mimoškolní vlivy a možnosti jejich eliminace 
• Navrhnout využití některých pozitivních vlivů a posílení vlivů zanedbávaných. 
• Ujasnit si závažnost efektivní spolupráce s rodiči a její posílení zejména u rodičů, kteří 

své děti v tomto směru zanedbávají. 
• Vysvětlit pojem výchovný potenciál a jeho možností konkretizace a reálného využití 

pro jednotlivé žáky. 
 

4.2 Diskusní otázky: 
1. Máte pocit, že některé mimoškolní vlivy mají negativní dopad na vaší pedagogickou práci?  
2.  Jaké jsou důsledky protisměrného výchovného působení rodičů a učitele?  
3.  Má občan právo napomenout mladistvého, pokud se dopouští nevhodného společenského 

chování?  
4.  Má učitel na střední škole žáky ještě vychovávat? 
5. Jsou v lidské povaze vlastnosti, které nelze upravit?  
6.  Uveďte příklad výrazné úpravy nějaké podstatné vlastnosti vašeho žáka.  

 

 

4.3 Mimoškolní vliv 
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Graf 9 Mimoškolní vlivy 
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• Mimoškolní vlivy působí v celém svém komplexu a vzájemně se ovlivňují  
• Nejvýznamnější mimoškolní vlivy jsou: 

–  vrozené dispozice a 
–  výchova v rodině  

• Některé vlivy, jako je popularizace vědy a vliv osobností postupně ztrácí na významu 
• Vliv veřejného mínění a především sdělovacích prostředků má dnes často negativní povahu a 

vzdělávání neprospívá. 

 

4.4 Vrozené dispozice 
Existují dva vyhraněné přístupy k vrozeným dispozicím.  

Vedle nativní teorie přeceňující vliv vrozených dispozic je to teorie empirizmu (John 
Locke), která je druhou krajností, přeceňující vnější faktory postnatálního vývoje, 
především pak výchovu.  

 

 

 

Přínosem nativistických teorií je zaměření pozornosti na individuální osobnost dítěte, 
na jeho způsob myšlení a prožívání světa, daný jeho vrozenými schopnostmi. J. J. 
Rousseau ve své kritice společnosti dochází k názoru, že lidská přirozenost je v 
podstatě dobrá, ale společnost, tedy i výchova, ji kazí.  

 

 

Přínosem teorie empirizmu je upozornění na možnosti výchovy. Člověka vidí jako aktivní tvořivý 
subjekt.  

Americký zakladatel behaviorizmu J. B. Watson prohlásil v roce 1924:  

„Dejte mi tucet zdravých, dobře rostlých dětí, a vlastní specifický svět a já vám zaručím, že 
z kteréhokoliv z nich udělám lékaře, právníka, umělce, žebráka, zloděje … bez ohledu na jeho nadání, 
sklony apod.“  

 

Lidé mají různé dispozice a schopnosti, z nichž většinu je možné ovlivnit výchovou. Z těch, které 
výchovou upravit lze, jen některé má smysl upravovat.  
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4.5 Výchovný potenciál 
Ne každé zastoupení vrozené dispozice lze upravovat (oranžově) a také, že ne každé vrozené 
zastoupení vlastnosti stojí za to upravovat (světle zelené). Ty, které je vhodné upravit a přitom je to 
možné, tvoří tzv. výchovný potenciál (tmavě zelené), který je u každého žáka poněkud jiný, vždy je 
avšak individuálně zjistitelný.  

 

 

Graf 10 Výchovný potenciál 

 

 

4.6 Výchova v rodině 
Jednou z podstatných součástí poslání rodiny je výchova dětí. 

Většina z rodičů jsou v oblasti výchovy pouhými, „amatéry“, a již proto se dopouští řady malých, 
větších, a mnohdy i velmi závažných výchovných chyb.  

Na motivaci ke vzdělání má rodina významný vliv.  

Zvládnutí středoškolské výuky je možné pro každého mentálně přiměřeně zdravého jedince za 
předpokladu jeho alespoň průměrně systematické a pravidelné přípravy.  

 

Vytvoření podmínek pro studium a výchova ke kvalitním studijním návykům je 
pak podmínkou nutnou, nikoliv však postačující. 

Není výjimkou znevažování schopností dětí rodiči, kteří se často ani nepokusí 
zjistit skutečný stav proč je dítě ve škole neúspěšné.  
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4.7 Popularizace vědy 
Vhodná forma popularizace vědeckých poznatků je významným motivačním 
faktorem ke vzdělávání.  

Zpravidla jde o popularizaci astronomických, astronautických, kybernetických, 
informačních, fyzikálních, biologických a jiných jevů, poznatků. 

To je zvláště poutavé ve spojení několika vědních oborů a s využitím 
atraktivních způsobů prezentace.  

 

4.8 Vlastní poznání 
Mládež, která již nastoupila vlastní uvědomělou cestu k poznání, se často zabývá vlastní vědeckou 
činností nebo si z učení udělala potěšení. 

Vzniká tak účinná vnitřní motivace, která je schopná překonat i mnohé negativní vlivy ze svého okolí. 

Nastartování takového stavu je velmi problematické, pokud nemají děti správné základní postoje ve 
vztahu k poznání, exaktnosti a důvěru ve své vlastní schopnosti.  

 

4.9 Vliv významných osobností 
Rovněž významné osobnosti představují svým působením a svými osobními příklady jako důležitý 
motivační faktor zvyšující efektivnost školního vzdělávání. 

 

4.10 Veřejné mínění 
Veřejné mínění je komplikovaný fenomén, sám o osobě tvořený mnoha různými složkami.  

Veřejné mínění může sehrát významnější roli v dosažení pozitivní motivace žáků ke vzdělání než 
doposud. 

 

4.11 Veřejné sdělovací prostředky 
Veřejné sdělovací prostředky jsou podstatnou složkou vytváření veřejného mínění a tvoří též 
významný faktor, který však ne vždy působí pozitivně. 
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Problematické je zejména působení reklamy. 

Problematický vliv na školou povinnou generaci má např. nekontrolovaný přístup k sociálně vadným 
informacím na internetu. 

 

4.12 Umění 
Pestrá paleta uměleckých projevů je jen na první 
pohled protipólem exaktních věd. 

Jde totiž o významný informační zdroj s možností 
zvláště působivého ovlivňování mladé generace, byť často až v druhém plánu.  

Ztotožňování se s postoji klíčových postav divadelních, filmových i dalších děl je rovněž významným 
vlivem, působícím na mládež v průběhu jejich vzdělávání.  

 

4.13 Spolupráce s rodiči 
Mimořádně důležitý prvek vzdělávání. Spolupráci s rodiči se obvykle nevěnuje dostatečná pozornost. 
Rovněž spolupráce s rodiči vyžaduje dobré komunikační schopnosti. 

Pokud spolupráce s rodiči vázne, je nezbytné ji systematicky vybudit nebo podniknout zásadní kroky. 
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5 OSOBNOST UČITELE, OPTIMÁLNÍ STRATEGIE JEDNÁNÍ 

Ukázky z profesiogramu učitele, praktický postup 
 

5.1 Cíl tématu 
• Ukázat posluchačům, jak při výkonu povolání učitele záleží na dobrém nastavení mnoha 

dispozic a schopností. 
• Přesvědčit účastníky, že tyto schopnosti lze trvale rozvíjet, stejně jako svou vlastní strategii 

jednání.  
• Seznámit účastníky s některými klíčovými částmi profesiogramu učitele a naučit je využívat 

tyto znalosti při zefektivnění své vlastní pedagogické práce i ve spolupráci se svými kolegy.  
 
 

5.2 Diskusní otázky: 
1. Jací byli ti učitelé, na které si dodnes pamatujete?  
2.  Jací učitelé na vás učinili hluboký dojem?  
3.  Je v rozporu budování přirozené autority a silná podpora učitele odborníky a vedením školy?  
4.  Jakou strategii jednání používáte, když vám na této komunikaci mimořádně záleží?  
5. Využíváte cíleně prvky neverbální komunikace?  
6. Čím to je, že vaše osvědčená komunikační strategie občas neúčinkuje?  
7. Jsou některé schopnosti pro učitele obzvláště důležité?  
8. Pokud byste měl/a jako ředitel/ka soukromé pedagogické školy uspořádat přijímací řízení pro 

nové studenty a studentky, jak byste postupoval/a?  
 
 

5.3 Učitelské povolání 
Výkon povolání učitele je z řady důvodů náročný a má oproti jiným povoláním mnohá specifika.  

Učitel je téměř neustále mezi lidmi, přičemž v rámci své profese stále střídá různé role a je tedy 
téměř neustále pod společenskou kontrolou.  

 

5.4 Jiná je role učitele  
•  ve vztahu k žákům,  
•  ve vztahu k rodičům, 
•  ke kolegům,  
•  k managementu školy, 
•  ke kontrolním orgánům  
•  k lidem mimo školu.  
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5.5 Osobnost učitele 
Osobnost je zralá ve stavu dobudování intelektu, když je schopna řádně, pozitivně a správně ho 
využívat na základě zkušeností vlastních i druhých lidí.  
Dokáže korigovat svoje postoje a názory, když potká správnější. 

Chápat chování, pocity, postoje, názory, cíle, snahy a reakce druhých.  

Brát na sebe povinnosti v případě potřeby své nebo společnosti, ve které žije.  

Dokáže citlivě, ale ne přecitlivěle, reagovat na podněty přinášené životem a rozumně hledat jejich 
řešení. 

Odolávat škodlivým společenským vlivům, umět se postavit proti jejich působení a uplatňovat proti 
nim aktivní kroky na zamezení nepříznivého dopadu. 

Má relativně stabilní soustavu společensky významných rysů povahy.  

Dokáže přiměřeně a náležitě vytvářet svůj vlastní život. Uplatňovat osobní předpoklady na dosažení 
náležitých priorit ve prospěch vlastní i společnosti. 

Řešit nesoulad v dění sebe sama a obrazu, který si o něm vytváří ostatní.  

Efektivně přenášet pozitivní zkušenosti vlastního života na ostatní.  

Nepodceňuje a nepřeceňuje se. 

Má přiměřeně vybudované vlastnosti sebehodnocení, zejména sebedůvěru, sebejistotu a sebevědomí 
a správnou sebekontrolu. 

Individuální požadavky dokáže v případě potřeby podřídit společenským. 

Při řešení životních okolností dokáže vědomě dávat přednost rozumovým postupům před pudovými a 
citovými. 

Je citově stabilní a svoji citovou dispozici dokáže uvážlivě řídit ve vztahu ke svému okolí. Vědomě a 
cíleně upravuje nevýhodné stavy svojí povahy ve všech jejích oblastech.   

Řídí se pozitivními příklady respektujíc rozdílnost jednotlivců v intencích normality. Podle tohoto všeho 
řídí výkon svojí povahy. 

Je citově stabilní a svoji citovou dispozici dokáže uvážlivě řídit ve vztahu ke svému okolí. Vědomě a 
cíleně upravuje nevýhodné stavy svojí povahy ve všech jejích oblastech. 

Řídí se pozitivními příklady respektujíc rozdílnost jednotlivců v intencích normality. Podle tohoto všeho 
řídí výkon svojí povahy. 
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5.6 Optimální strategie jednání 
Každý člověk má svou osobní optimální komunikační strategii, při které nejlépe uplatní své schopnosti 
a zároveň nejméně projeví své nedostatky. 

•  Pro někoho je výhodné „zavelet“ a ostatní to akceptují a bez váhání se takovému pokynu 
podřizují.  

•  Jiní mohou využít pro svou účinnou komunikaci dobře zastoupenou schopnost snadného 
navazování sociálních kontaktů. 

•  Lidé s vysokým psychickým tlakem a také teoreticky ladění lidé by měli při komunikaci šetřit 
slova.  

•  U jiných je účinné, když spíše poprosí, mají-li potřebu od někoho něco získat.  
•  Další by měl snížit naléhavost a vehementnost svého projevu a naučit se dávat osloveným 

více prostoru se také vyjádřit. 
  

 

5.7 Optimální povolání 
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5.8 Profesiogram učitele 

 

Tabulka 1 Profesiogram učitele 
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Tabulka 2 Profesiogram učitele II 

 

 

Profesiogram učitele má dvě zvláštnosti: 

1. Záleží na zastoupení každé uvedené schopnosti, neboť nevhodné zastoupení každé z nich má 
vždy výrazný dopad na výsledný výkon povolání učitele. 

2. Mezi všemi vlastnostmi, na jejichž zastoupení záleží, je jedna, jejíž správná míra zastoupení 
má mimořádný význam. Touto vlastností je exekutivnost. 

 

Vybrané vlastnosti profesiogramu 

Exekutivnost je polyfunkční vlastnost, zajišťující schopnost vést a řídit lidi ve smyslu jejich výkonnosti 
a podpory pracovitosti. 

  

Soudnost je výkonový proces, vytvářející úsudky a posudky, čerpající ze všech schopností. 
Profesiogram učitele vyžaduje její maximální, tj. 100 % zastoupení.  
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6 DIAGNOTISTIKA ŽÁKŮ A ŠKOLNÍCH KOLEKTIVŮ 

Příklady diagnostických prostředků a jejich využití 
 

 

6.1 Cíl tématu 
• Seznámit účastníky s vybranými principy některých diagnostických metod schopností žáků a 

sociálních i jiných vazeb ve školních kolektivech.  
• Osvojit si některé fundamentální prvky stavby lidské povahy.  
• Osvojit si pojmy zastoupení vlastnosti v povaze člověka a souhra dílčích vlastností při jeho 

činnosti.  
• Dílčím vzdělávacím cílem je pochopit rozdíly mezi základními přístupy k diagnostice 

schopností žáků.  
 
 

6.2 Diskusní otázky: 
1. Jakým způsobem získáváte informace o schopnostech žáků při přebírání třídy od kolegy, 

např. při postupu třídy do dalšího ročníku?  
2.  Jak si dokážete zjistit, kdo je leader třídy a jaké role zastávají ostatní žáci?  
3.  Dokážete čelit vzniku šikany už v zárodku?  
4.  Komunikujete s rodiči o mimořádných schopnostech jejich dětí?  

 
 

6.3 Kooperativní chování 
Člověk je tvor společenský a jako takový musí zvládat své efektivní začlenění do společnosti. 

Nevhodné nastavení zejména společensky negativních vlastností prudce snižuje schopnost 
kooperativního fungování společnosti, využívající vzájemnou kompatibilitu jejich členů.  

 

 

6.4 Efektivní fungování společnosti 
Výchova dětí a mladé generace má v tomto směru pro společnost mimořádný význam. 

Její nezvládnutí vede ke snížení efektivnosti fungování společnosti, ohrožení udržitelnosti jejího 
vývoje a následně k rozšiřování protispolečenského chování, množí se přestupky a postupně narůstá i 
nezákonná a kriminální činnost. 
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6.5 Zastoupení vlastnosti 
Míra zastoupení každé vlastnosti, tvořící výchozí potenciál (neboť mnoho vlastností můžeme 
výchovou a později sebevýchovou upravovat), se pohybuje v intervalu od 0 do 100%  

 

 

6.6 Extrémní zastoupení vlastnosti 
Vlastnosti lze zhruba rozdělit na neutrální, sociálně pozitivní a sociálně negativní  

 

 

 

6.7 Vzájemné působení 
Zastoupení jednotlivých vlastností vypovídá o povaze každého jedince velmi mnoho, ještě více je však 
povaha určena vzájemnými vazbami jednotlivých vlastností, neboť některé vlastnosti se navzájem 
potlačují, jiné doplňují či podporují.  

 

6.8 Bariéry dopadů působení SNV 
Schematické zachycení různého celkového zastoupení sociálně pozitivních a neutrálních vlastností a 
bariéry omezující dopady realizace sociálně negativních vlastností  
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6.9 Povaha bariéry 
Má například složku výchovnou, legislativní, informační, policejní apod.  

Její složky mohou být represivní, motivační a mohou mít též preventivní povahu.  

 

6.10 Povaha krátkodobých nástrojů 
Většina krátkodobých nástrojů na omezení protispolečenského chování se týká zkvalitňování 
uvedené bariéry. 

Mnohé z nich mají zpětnovazební výchovný vliv, například kvalitní zákony, lákavá perspektiva 
úspěšné pracovní kariéry, která motivuje k vlastnímu sebezdokonalování. 

To však platí i naopak.  

 

6.11 Předpoklady řešení 
Mnoho lidí se dopouští protispolečenského chování proto, že jsou k tomu vedeni špatnou výchovou i 
špatnými příklady. 

Všechny uvedené a mnohé další součásti úpravy poruch chování budou účinné až tehdy, opřou-li se o 
kvalitní diagnostické a terapeutické metody, které budou k dispozici všem pedagogům. 

 

6.12 Diagnostické metody 
• výkonové – opírají se o usuzování na zastoupení dané vlastnosti 

z uvědomělého či ukrytého pozorování přirozeného nebo 
vyvolaného výkonu dané testované osoby. 

• přímé měření zastoupení vlastností – využívá korelace či zákonné 
vazby mezi zastoupením výkonu dané vlastnosti a rozvojem odpovídajících symptomatických 
znaků. 
 

6.13 Příklady výkonových metod 
• Test TOP studijních a osobnostních předpokladů. Není to klasický statický test, který zjišťuje 

naše schopnosti za ideálních podmínek. Je to test, který nejenom určuje jaké schopnosti má 
testovaný, ale také, jak s nimi dotyčný člověk zachází a rozvíjí je. Zčásti má povahu testu v 
„terénu“. Jsou to testy, které dokáží určit, jak jsme schopni využít naše schopnosti a nadání. 

• Test PNM je test práce na míru a má za úkol rozpoznat k čemu máme a k čemu nemáme 
schopnosti a vlohy. Ambicí tohoto testu je zjistit jakou šanci profesního uplatnění máme.  
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6.14 Sociologické diagnostické metody 
Sociologická diagnostika, zkoumá kolektivy lidí, například ve třídě. 

Zjištění rolí a vztahů ve třídě je podstatně snazší, pokud se opírá o spolehlivá zjištění psychologických 
portrétů jednotlivých žáků. 

  

Tato sociologická diagnóza pak již může vycházet i z výkonu, neboť žáci své role obvykle neskrývají.  

Ve složitějších případech je pak možno využívat služeb kvalifikovaných odborníků. 
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7 INDIVIDUALIZACE VZDĚLÁNÍ 

Příklady využití diagnostických prostředků 
 

7.1 Cíl tématu 
• je ukázat účastníkům, že dobrá znalost schopností žáků se dá účinně a efektivně využít při 

individualizaci jejich vzdělávacích plánů. Při tom lze využívat i znalost profese, která je pro 
každého žáka z hlediska jeho přirozených schopností nejvhodnější.  

• Každý kantor ví, že lze snáze vzdělávat žáka, zaujatého činností, která se mu daří.  
• Dílčím cílem je ukázat, že v současné době je přes značné vytížení učitelů zvládnutelné 

individualizovat vzdělávací plány jednotlivých žáků. 
 

7.2 Diskusní otázky: 
1. Máte ve svých třídách žáky, kteří mají zcela stejné dispozice pro výuku vašeho předmětu?  
2.  Máte ve svých třídách i velmi nadané žáky? Berete jejich nadání v úvahu při výuce?  
3.  Setkal/a jste se ve své praxi s nadaným žákem s poruchami chování?  
4.  Kolik žáků máte v průměru ve třídách, ve kterých učíte? 
5.  Pořádáte s žáky akce mimo školní prostory?  
6.  Má vaše škola kontakt s praxí?  

 

7.3 Individualizace vzdělávání 
Reagovat na různě zastoupené schopnosti a povahové rozdílnosti žáků je prvořadou 
povinností každého pedagoga.  

(např. Janiš "Obecná didaktika", str. 43  

"Jedním z požadavků kladených na učitele je respektování psychických zvláštností 
každého žáka.").  

 

Potíž současného školství je v tom, že učitelé nemají k dispozici spolehlivý prostředek k včasnému 
objektivnímu zjišťování těchto rozdílností a jsou často odkázáni jen na své dojmy či pocity.  

 

Spolehlivě vystihnout osobnost žáků dovedou jen někteří velmi schopní a zkušení pedagogové a i ti 
na to potřebují dostatek času stráveného s dětmi. Přesto i oni bývají mnohdy reakcemi dětí značně 
zaskočeni.  

Stručné osobnostní portréty žáků, na základě kterých lze individualizaci vzdělávání 
uskutečnit, by měly obsahovat informace 

•  o dominantních schopnostech žáků  
•  o slabinách žáků a 
•  o jejich nejdůležitějších specificích. 
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Např. zda má žák pomalý či příliš rychlý proces myšlení, vyžadující při stejných znalostech různé 
přístupy učitele k žákovi tak, aby mohl podat svůj optimální výkon.  

 

Důležitou informací pro individualizaci vzdělávání je hlubší konkretizace jejich profesního 
nasměrování. 

  

Je to cesta k překonání nesprávné představy, že rozhodující je pouze zájem.  

 

 

V případě vhodného profesního nasměrování se po určité době zájem vždy dostaví, 
neboť výkon vhodného povolání stojí méně úsilí při dosažení lepších výsledků.  

 

"Dosud se učitelé orientují na poznávání vědomostí a méně na odhalení schopností žáků a tím méně 
jejich vlastností". 

 Kraus, Vacek 

 Kapitoly ze základů pedagogiky  

 

"Chceme předejít tomu, aby byly přehlíženy výjimečné sklony žáků a dosáhnout toho, aby talenty byly 
naopak vyhledávány.„ 

Sovák  "Nárys speciální pedagogiky". s.113 

 

Aktivní roli při individualizaci vzdělávacích plánů lze svěřit jen takovému školskému zařízení, které 
zvládá standardní výuku na takové úrovni, že dokáže ve své činnosti aplikovat nové moderní prvky 
zkvalitňování své práce.  

 

7.4 Individualizace metod přezkoušení 
Jak přezkoušet žáka: 

•  hloubavého a důkladného? 
•  rychlého, důvtipného 
• a pohotového? 
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8 PRÁVO A MOŽNOSTI UČITELE 

Zvýšení právního vědomí učitelů 
 

8.1 Cíl tématu 
• poukázat na důležitost zvýšení právního vědomí učitelů a jejich seznámení se související 

problematikou; učitelé, žáci včetně žáků s poruchami chování, mají svá práva a rovněž 
povinnosti, vyplývající z legislativy. 

• Z právních předpisů nelze vždy snadno a rychle vyčíst, jak se v různých situacích zachovat. 
Seznámení s možnostmi jak předcházet právním problémům. 

 

8.2 Diskusní otázky: 
1. Jak řešíte záležitosti (vaše, případně vašich žáků), které mohou mít právní důsledky?  
2.  Seznamujete se průběžně se změnami v české legislativě? Podílí se na této činnosti škola, 

kde učíte?  
3.  Zaměstnává vaše škola pracovníka, který má právnické vzdělání?  
4.  Máte zájem a podmínky seznámit se s možnostmi předcházení problémů s právními 

důsledky nebo je řešíte, až když se vyskytnou?  
 

8.3 Prevence 
Prevence právních problémů je v zájmu celé společnosti, neboť se do potíží 
dostává stále více i mladých lidí v oblasti běžného života, při němž dochází k 
mnoha úkonům, jež mají právní konsekvence.  

 

 

8.4 Statistika 
Ze statistik vyplývají stále se zvyšující počty občanů ČR, na které byla podána 
exekuce, které postihl osobní bankrot či kteří nedokáží efektivně postupovat při 
celkem běžné reklamaci.  

 

8.5 Právní vědomí 
Takovéto situace nevznikají pouze v důsledku jejich lehkomyslnosti, ale velmi často také v důsledku 
neinformovanosti a velmi nízkého právního vědomí.  
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8.6 JUDr. Otakar Motejl 
I povrchní sledovatel našeho veřejného života musí být stíhán 
znepokojivou představou, že právní vědomí je současným problémem 
poměrně nízkého pořadového čísla, a že společnost stojí před problémem 
situaci polepšit. 

 Máme nedostatky v právním vědomí a ty nedostatky nespočívají v tom, 
že bychom pouze neznali svá práva, ale spočívají v tom, že neznáme nebo – ještě hůře – nechceme 
znát a nechceme si uvědomit své právní povinnosti.  

 

8.7 Právní vědomi 
Úroveň právního vědomí je závislá zejména na tom, jak jsme si my všichni, tedy i děti a středoškolská 
mládež, vědomi svých práv a právních povinností.  

K tomu je však, alespoň do jisté míry, musíme znát!  

 

U žáků s poruchami chování se lze často setkat s tím, že některá svá práva 
celkem dobře znají a jejich dodržování se rádi dožadují, k odpovídajícím povinnostem se však hlásit 
odmítají.  

 

Chceme-li dosáhnout výrazného zvýšení úrovně právního vědomí mladistvých, které je dle zkušeností 
z praxe na skutečně velmi nízké úrovni, nemůžeme, jak vidíme z dosavadního stavu, spoléhat pouze 
na působení rodiny.  

 

Je nanejvýš žádoucí, aby měli učitelé obecné právní vědomí na takové úrovni, aby mohli na 
nastupující generaci v tomto směru pozitivně působit.  
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8.8 Právní řád 
Neznalost zákona nikoho neomlouvá, na druhou stranu zákonů je přespříliš, právní řád 
je nepřehledný, často nesrozumitelný (není výjimkou, že i pro právníky) a není v silách 
běžného občana sledovat při svých ostatních povinnostech jeho nepřetržité změny.  

 

 

Nelze předpokládat, že žáci na prahu dospělosti budou mít sami od sebe lepší právní 
vědomí než jejich rodiče. 

 Mít právní vědomí na přiměřené úrovni, je pro úplné středoškolské vzdělání stejně důležité jako 
vědomosti z jiných oblastí.  

Pokud je mladí lidé nemají, vstupují do života na mnohé, často běžné situace nepřipraveni.  

 

8.9 Začátek potíží může být nenápadný 
Neřešení problému s nezaplacenou pokutou za jízdu v MHD „na černo“, převzetí závazku s 
nepřiměřeně vysokou smluvní pokutou či problematickou rozhodčí doložkou v rámci běžné smlouvy s 
poskytovatelem připojení k internetu nebo nepřebírání doručované pošty mohou způsobit začátek 
obtížně řešitelné finanční situace celé sociálně slabší rodiny a někdy i začátek páchání trestné činnosti 
žákem např. v podobě krádeží. 

 

1. Zásady prevence rizikového jednání při běžných právních úkonech při: 
a. uzavírání pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 

dohod o odpovědnosti, uplatňování nároků z pracovněprávních vztahů, i při jejich 
ukončení;  

b.  uzavírání smluv pro zajištění bydlení – nájemních, podnájemních a hypotečních;  
c.  uzavírání závazků obecněji (půjčky, obchodní podmínky smluv, rozhodčí doložky ve 

smlouvách, spotřebitelské smlouvy).  
 

2. Právní důsledky porušování uzavřených smluv 
a. smluvní sankce 
b.   kdy hrozí exekuce, jak exekucím přecházet.  

 

 
3. Problematika doručování 

a. prostřednictvím doručujícího orgánu (provozovatelé poštovních služeb, orgány 
Justiční stráže, soudní exekutoři atd.) 

b.  prostřednictvím veřejné datové sítě (datové schránky)  
c.  fikce doručení 

 

4. Právní důsledky uzavření manželství i jeho skončení, společný majetek, smlouvy 
předmanželské 
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9 PRÁVO A MOŽNOSTI ŠKOLY 

Školská legislativa. Školní řád 
 

9.1 Cíl tématu 
• poukázat na možnosti využití dosavadní právní úpravy při vzdělávání a výchově žáků školami, 

a tím i učiteli. 
• Učitelé, žáci, včetně žáků s poruchami chování mají svá práva a rovněž právní povinnosti, 

které mohou jednotlivé školy v rámci svých interních dokumentů na základě zákonného 
zmocnění, velmi konkrétně specifikovat. 

• Jednoznačné nastavení mantinelů chování ve školním řádu může být prevencí nežádoucímu 
chování žáků s poruchami chování a nástrojem pro učitele při řešení kázeňských přestupků. 

 

9.2 Diskusní otázky: 
1. Jak řešíte s vašimi žáky problémy, které mohou mít právní důsledky?  
2.  Máte možnost konzultací s odborníky, když žáci porušují školní řád, případně páchají 

trestnou činnost?  
3.  Seznamujete se průběžně se změnami ve školské legislativě? Podílí se na této činnosti škola, 

kde učíte?  
4.  Jaký máte školní řád na vaší škole?  

 Máte podporu vedení školy, pokud trváte na striktním dodržování školního řádu všemi žáky? 

 

9.3 České školství 
České školství se pohybuje v určitém právním rámci, který vymezuje práva a povinnosti na něm 
zúčastněných subjektů: 

•  škol a školských zařízení, 
•  ředitelů,  
•  učitelů,  
•  dětí, žáků a studentů,  
•  orgánů sociálně-právní ochrany dětí, 
•  školských poradenských zařízení,  
•  zařízení školního stravování atd.  

 

9.4 Právní předpisy 
Právních předpisů, upravujících poměry ve školství, je velké množství a těžko si představit, že existuje 
učitel, který všechny tyto předpisy podrobně ovládá. 

Učitelé ale mají k dispozici své pedagogické zkušenosti.   

 



 

 54 

9.5 Právní předpisy se vztahem ke školství ČR 
Zákon č. 1/1993, Ústava České republiky  

Listina základních práv a svobod  

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) 

Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání 
ve středních školách 

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání 

Vyhláška 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných 
zahraničními školami 

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

Vyhláška č. 15/2005 SB., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a 
vlastního hodnocení školy 

Vyhláška č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku 

Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu 
inspekční činnosti 

Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových 
zkouškách 

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o 
ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 

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

Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích 

Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace financování soutěží a přehlídek v zájmovém 
vzdělávání 

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 

Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních 

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a 
dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 
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Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových 
zařízeních 

Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání 

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o 
předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci 
škol a školských zařízení) 

Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve 
střediscích výchovné péče 

Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech 

Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra 
provádějí ustanovení školského zákona 

Vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra 
provádění některá ustanovení školského zákona 

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 
maturitní zkouškou          

Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené pošty dětí, žáků a 
studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí  

Zákon č. 306/2006 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých 
zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 

Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání  

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 
pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků 

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a 
kariérním systému pedagogických pracovníků 

Vyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem 
vnitra 

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách) 

Vyhláška č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu 

Vyhláška č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých 
školách 

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 
preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 
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Vyhláška č. 60/2006 Sb., o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků 
školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro 
preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění 
zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků) 

Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné 
výchovy ve školských zařízeních  

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. ze dne 31. května 2010 o soustavě oborů vzdělání v základním, 
středním a vyšším odborném vzdělávání    

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

vše v platném znění 

 

9.6 Možnosti právního řádu 
Cílem přednášky je upozornit na možnosti, vyplývající z právního řádu, které 
mohou učitelům pomoci ve vzdělávacím procesu, a to zejména při vzdělávání 
žáků s poruchami chování.  

 

9.7 Vzdělávání i výchova 
Nelze ovšem pracovat s žáky a vzdělávat je, ať již v jakémkoli oboru, a současně je nevychovávat. V 
praxi se to dá jen obtížně odlišit.  

 

Někteří učitelé zastávají názor, že jejich jedinou povinností je vyučovat předmět, pro 
který jsou aprobovaní. Vzhledem k tomu, že se od učitele očekává, že své žáky připraví 
na další život, nelze navzdory výše uvedenému oddělit pedagogické působení učitele od 
jeho působení výchovného.  

 

Při školách působí výchovní poradci, jejichž oblastí zájmu je zejména studium a metodikové prevence, 
na které se učitelé obracejí v případě výchovných obtíží, každodenní proces vzdělávání a výchovy 
žáků učiteli však nelze od sebe oddělit.  

 

9.8 Povinnosti rodičů 
Pokud pomineme terminologické problémy při pojetí pojmů vzdělávání a 
výchova z hlediska pedagogického, neboť jejich přesné vymezení není pro 
účely této přednášky nutné, pak rozhodující úlohu ve výchově dětí dle ust. § 
32 odst. 1 zákona o rodině mají rodiče.  
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Rodičovská odpovědnost je v zákoně definována jako souhrn práv a povinností: 

a) při péči o nezletilé, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a 
mravní vývoj,   

b) při zastupování nezletilého dítěte, 
c) při správě jeho jmění. 

 

 

9.9 Školský zákon 
Vzdělávání ve školách upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, který též stanoví podmínky, za nichž 
se vzdělávání a výchova uskutečňují, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při 
vzdělávání a výchově a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve 
školství.  

 

9.10 Školní řád 
Na základě školského zákona vede každá škola svůj školní řád.Školní řád tento 
zákon nenahrazuje, nemůže stanovit práva a povinnosti nad rámec zákona, může 
však stanovit některé podrobnosti ve vztahu k právům a povinnostem školy, 
žákům a jejich zákonným zástupcům ve vzájemném vztahu.  

 

Kvalitní školní řád není samo- spasitelný, může ale ve škole nastavit určitá pravidla a řád. Školní řád 
může např. reagovat na konkrétní chování žáků s poruchami chování, se kterými se škola setkává, a 
to včetně možných důsledků v případě porušení stanovených povinností.  

 

Školní řád může upravit mnohé záležitosti, týkající se oblékání či obouvání žáků, oslovování a 
zdravení, kouření, používání alkoholických nápojů, užívání omamných látek, používání mobilních 
telefonů, nakládání s učebními pomůckami a movitým majetkem školy, dodržování zásad bezpečnosti 
a ochrany zdraví, absence a jejího omlouvání, udělování pochval a rovněž kázeňských opatření, jež u 
žáků s poruchami chování jistě přicházejí v úvahu.  

 

Tvorbě školního řádu se vyplatí věnovat patřičnou pozornost, ušít si jej na míru a zohlednit veškerá 
specifika školy. Čím podrobnější a určitější ŠŘ bude, tím přesnější a jednoznačnější představu o svém 
chování ve škole mohou mít i žáci. Seznámení se s jeho obsahem a závazek jej dodržovat by mělo být 
podmínkou přijetí žáka ke studiu.  
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9.11 Financování škol 
Současný způsob financování škol podle počtu jejich žáků vede mnohdy vedení školy k potřebě 
naplnění školy maximálně možným počtem žáků a určitému podbízení se žákům či jejich rodičům.  

Zvláště pak těm, co jsou připraveni obdařit školu určitým sponzorským darem, bez ohledu na žákův 
nezájem o studium, nevhodné chování, neomluvené absence atp.  

 

9.12 Školní řád 
V krajním případě může být žák ředitelem školy ze školy vyloučen nebo podmíněně vyloučen (v 
případě, že splnil povinnou školní docházku, což se v případě žáků střední školy předpokládá) za 
jednání, které sama škola ve školním řádu jako nedovolené stanoví.   

 

Škole samé je tak dána zákonná možnost nastavit mantinely nevhodného chování žáků, vytvořit 
předpoklady pro slušné chování žáků a tím podpořit klima příznivé pro efektivní výuku ve škole. Často 
již hrozba možností žáka ze studia vyloučit vede žáky k větší sebekontrole a jejich rodiče či zákonné 
zástupce k uvědomění si své zodpovědnosti za chování svých nezletilých dětí.  
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10 KRÁTKODOBÉ NÁSTROJE ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVNOSTI 
VÝUKY 

Předcházení a šíření konfliktů s problémovými žáky 
 

10.1 Cíl tématu 
• je podrobně představit všechny krátkodobé nástroje zvyšování efektivnosti výuky, které jsou 

použity v tomto výukovém modulu.  
• Zvýšit tak motivaci posluchačů k aktivní účasti na semináři.  
• Dílčím cílem tématu je připravit posluchače na praktické využívání modulem doporučených 

metod, na jejich aktivní zvládnutí i na jejich přípravu na závěrečnou přednášku zahraničního 
lektora a ukázku práce osobnostní a profesní poradny.  

 

10.2 Diskusní otázky: 
1. Překvapuje vás chování vašich žáků nebo je umíte předvídat?  
2.  Má vaše škola stanoveny jasné hranice kázeňských přestupků a jsou s nimi žáci 

seznamováni?  
3.  Čemu podřizujete volbu strategie výuky?  
4.  Jakou váhu při zvládání konfliktů s žáky s poruchami chování přikládáte zlepšení kvality vaší 

komunikace?  
5.  Znáte svou osobní optimální komunikační strategii?   
6.  Využíváte ve své pedagogické činnosti speciální poradenskou činnost?  
7. Pokud ano, jakého je typu? 

 

10.3 Krátkodobé nástroje zvyšování efektivnosti vzdělávání 
• Spolehlivé předvídání chování žáků a individualizace výuky na základě dobré znalosti povahy 

žáků. 
•  Volba vhodné strategie výuky vzhledem k individuálním zvláštnostem žáků. 
•  Nácvik vhodné komunikace s žáky s problémovým chováním.  
•  Znalost osobní optimální komunikační strategie učitelů.   
•  Využití speciální poradenské činnosti. 
•  Systematické rozšiřování pedagogického vzdělávání zejména odborných učitelů.  

 

 

10.4 Předvídání chování 
 

Efektivní práce učitele je podmíněna včasným rozpoznáním dispozic a 
schopností žáků a jejich vlastností.  
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Jejich spolehlivá a včasná znalost umožňuje anticipovat poruchy chování žáků a připravit se na 
vhodnou formu komunikace s nimi a na efektivní zvládání těchto situací. 

  

Taková důkladná příprava se vyplatí, neboť každé, byť jen mírné zaváhání učitele má obvykle trvalé 
důsledky v rámci další výuky.  

 

10.5 Optimální komunikační a vzdělávací strategie 
Podstatným nástrojem učitele je volba účinné strategie (i taktiky) výuky, 
která pružně reaguje na individuální zvláštnosti, stavy i postoje žáků. Učitel 
s vhodnými dispozicemi a schopnostmi si umí najít cestu a způsob 
komunikace téměř s každým žákem. Dokáže využít nadání těch 
nejschopnějších a umí naučit vše podstatné i ty méně schopné. Rozpozná 
nepřizpůsobivé žáky, které navrhne v krajním případě i z výuky vyřadit. 

 

10.6 Vhodná komunikace 
                                               

Komunikace s žáky je bezesporu významnou složkou výuky a 
oprávněně je na ni kladen velký důraz, zvláště pokud ji chápeme 
komplexně, jako trvalý a téměř nepřetržitý jev, zahrnující i její 
neverbální složky a působení i mimo přímý kontakt s žáky.  

 

 

Osvojení si zásad komunikace s žáky s poruchami chování může podstatně přispět k zefektivnění 
výuky, zvláště pak u učitelů, kteří pro to nemají přirozené dispozice.  

 

10.7 Osobní optimální komunikační strategie 
Znalost osobní optimální strategie umožňuje její respektování a využití při stanovení 
účinné strategie a taktiky výuky a při zdokonalení komunikace učitele s žáky, zejména 
s žáky s poruchami chování a též s jejich rodiči. 

Každý člověk má svou osobní optimální komunikační strategii, ale ne každý ji zná.  
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Pro někoho je výhodné „zavelet“ a ostatní to akceptují a bez váhání se takovému pokynu podřizují. 
Jiní mohou využít pro svou účinnou komunikaci dobře zastoupenou schopnost snadného navazování 
sociálních kontaktů.  

 

Lidé s vysokým psychickým tlakem a také teoreticky ladění lidé by měli při komunikaci šetřit slova. U 
jiných je účinné, když spíše poprosí, než rozkáží, mají-li potřebu od někoho něco získat.  

 

Další by měl snížit naléhavost a vehementnost svého projevu a naučit se dávat osloveným více 
prostoru se také vyjádřit. Optimální komunikační strategie je u každého člověka jiná a je vhodné ji 
přizpůsobit momentální situaci a osobě, se kterou je vedena. 

 

 

 

Optimální komunikační strategie vychází z naší vlastní povahy a její zjištění je vhodné přenechat 
zkušenému odborníkovi, neboť náš vlastní úsudek je často příliš subjektivní a není vždy dostatečně 
spolehlivý.  

 

Znalost osobní optimální komunikační strategie umožňuje efektivně zužitkovat obecnější doporučení 
jak při stanovení účinné strategie a taktiky výuky, tak při zdokonalení naší komunikace zejména 
s žáky s poruchami chování a též s jejich rodiči. 

 

10.8 Speciální poradenská činnost 
Speciální poradenská činnost se může týkat právní problematiky, profesní specializace, zjišťování 
schopností a nadání i řešení konfliktních situací či zjištění výchovného potenciálu žáků. 

Poradna by měla být vždy individuální a s pragmatickými závěry. 

 

10.9 Pedagogické vzdělávání 
V současné době, kdy prudce rostou nároky právě na pedagogické schopnosti při udržení kázně a 
zvládání žáků s poruchami chování, přestává být únosné, aby se touto situací učitelé vyrovnávali 
pouze intuitivně. 

  

Proto je nezbytné poskytovat učitelům trvale efektivní pedagogické informace o profesionálním 
zvládání těchto situací formou seminárního vzdělávání.  
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11 PŘEDVÍDÁNÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ZÁKLADĚ ZNALOSTI 
JEJICH POVAHY 

Příklady využití v pedagogické praxi 
 

11.1 Cíl tématu 
ukázat na možnosti využívání efektivních prostředků zjišťování schopností a vlastností svých žáků a 
systematicky je využívat ve všech fázích výuky, včetně volby strategie a taktiky výuky.  

 

11.2 Diskusní otázky: 
1. Už se vám stalo, že vás zaskočil projev některého žáka s jinak trvale dobrými studijními 

výsledky?  
2.  Používáte při komunikaci s žáky větu: „Co vás (tě) to napadlo?“  
3.  Myslíte si, že umíte alespoň občas vzít žákům s poruchami chování vítr z plachet?  
4.  Jak byste využil/a ve výuce spolehlivou informaci o tom, že některý z žáků je nedůtklivý?  

 

11.3 Předvídání chování žáků 
Bílá kniha, stejně jako prakticky každá pedagogická či didaktická publikace, zdůrazňuje potřebu 
kultivace každého jedince na základě maximálního uplatnění jeho schopností.  

 

Důležitým předpokladem uplatnění schopností každého jedince je jejich rozpoznání, a to jak žákem, 
tak učitelem, neboť právě ten je povinen tyto schopnosti u svých žáků individuálně rozvíjet.  

 

Efektivní práce učitele je podmíněna včasným rozpoznáním jak dispozic a schopností žáků, tak dalších 
jejich vlastností, jejichž znalost umožňuje včas anticipovat poruchy chování žáků. To umožňuje nejen 
zvládání již vzniklých konfliktů, které učitele pak již nezaskočí, ale také provádět účinné preventivní 
kroky, které zabrání samotnému rozvoji negativních scénářů při školní výuce i jiné činnosti.  

 

Každý učitel ví, že někteří žáci by si sami o sobě porušit kázeň nedovolili, ale pokud se již nekázeň 
uvolní, ochotně se připojí. 
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Proto je nezbytné identifikovat především žáky, kteří iniciují porušování kázně, kteří mají nejen 
vysoký potenciál drzosti či škodolibosti, ale také zaujímají ve třídě vůdcovské postavení a dokáží 
vyvinout na ostatní žáky silný psychický tlak.  

Učitel musí být schopen proniknout do sociologických vztahů ve třídě a odhalit role jednotlivých žáků 
i další sociální vazby. 

  

Zvládnutá komunikace s žákem, který si nejčastěji sám přivlastnil vedoucí úlohu ve třídě, výrazně 
usnadní zvládání celé třídy.  

 

To se týká i rozpoznání dalších rolí v třídním kolektivu, umožňujících zjistit, koho ze třídy je potřeba 
včas psychicky podpořit, aby se nestal obětí školní šikany, koho lze pověřit určitým úkolem, protože 
má schopnost prosadit jeho splnění a je dostatečně spolehlivý atp.  

 

11.3.1 Příklad č. 1 
Před začátkem výuky na jedné škole jsem měl možnost seznámit se s psychologickými portréty žáků, 
které jsem měl vyučovat. 

 Šlo o třídu s vysokým zastoupením žáků s poruchami chování.  

Tyto portréty obsahovaly základní charakteristiky jednotlivých žáků a jejich nejdominantnější 
povahové rysy.  

 

11.3.2 Příklad č. 2 
Věděl jsem například kdo, v které třídě podněcoval kázeňské přestupky, kdo je nedůtklivý, kdo má 
zdravotní potíže, kteří žáci jsou nespolehliví, kdo je neprůbojný a bázlivý a snaží se to zakrývat, kdo je 
příliš hravý, kdo má velmi slabou koncentraci, případně důvtip či chápavost a také kdo má vysokou 
vědychtivost a cílevědomost, kdo je důkladný, ale pomalejší a také kdo je bystrý nebo naopak zbrklý.  

 

11.3.3 Příklad č. 3 
Věděl jsem tedy dopředu, které žáky bude potřeba povzbudit, které usměrnit, které je třeba 
zaměstnat tak, aby neměli čas strhávat ostatní k porušování kázně, koho zbytečně nestresovat, u 
koho dbát na změnu rytmu či silnou motivaci, zvyšující jeho koncentraci, i komu svěřit dozor ve třídě 
v případě mé nutné, byť krátké nepřítomnosti.  

 

11.3.4 Příklad č. 4 
Přesto, že jsem v té době neměl tak bohaté zkušenosti s výukou, bylo mé působení 
v této škole efektivnější než u zkušenějších kolegů, kteří takové informace neměli a 
lepší byly i studijní výsledky, kterých žáci dosahovali ve srovnání s prospěchem 
v předchozím období.  
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11.3.5 Příklad č. 5 
Pozitivní byl také zvýšený zájem o výuku, který se projevil větší účastí na 
nepovinném předmětu a větším počtu žáků, přihlášených k maturitní 
zkoušce z matematiky, kterou jsem vyučoval.  

 

11.4 Zkušený pedagog 
Není pochyb o tom, že pedagog, který má tuto profesi na předním místě z hlediska zastoupení svých 
dispozic a schopností si dokáže tyto informace poměrně rychle zjistit z chování žáků.  

 

11.5 Diagnostika 
Mnohé z dovedností umožňujících zjištění těchto důležitých informací se může 
každý alespoň v základních rysech naučit.  

Pro řešení náročnějších úloh je možné naučit se využívat služeb odborníků.  

 

11.6 Psychická rezerva 
Učitel, který má informace, na základě kterých dokáže předvídat chování svých žáků, nebývá jejich 
chováním zaskočen a je schopen udržovat si stálou dostatečnou psychickou rezervu, jež mu umožní 
udržení psychické pohody, nezbytné pro výkon jeho profese. 

 To je cesta k tomu, aby se učitel neprojevoval bázlivě ani hrubě, aby se nad žáky nepovyšoval, ale ani 
se jim nepodbízel, aby se nerozčiloval a měl dostatečnou rezervu i na zvládání konfliktních situací. 

 

11.7 Strategie výuky 
Učitel s vhodnými dispozicemi a schopnostmi si obvykle umí najít cestu téměř ke každému žákovi a 
dokáže využít nadání těch nejschopnějších, současně ale naučí i ty méně schopné.  

Záleží na tom jakou strategii výuky a výchovy si zvolí. 

 

I kvalitní učitel může iniciovat vyloučení žáka ze střední školy (byť je to krajní řešení), který není 
(vědomě a mnohdy dokonce se systematickou podporou rodičů) ochoten podřídit se za žádnou cenu 
učitelově vlivu nebo ohrožuje zdraví či dokonce životy učitele nebo svých spolužáků. 

Učitel totiž není omezen jen svými schopnostmi, ale také časem a nutností zvládat mnohé další 
povinnosti, včetně povinností, které má vůči ostatním žákům ve třídě. 
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Volba strategie výuky je závislá především na tom, zda žáci již mají o výuku zájem, považují ji za 
smysluplnou, jsou již při profesní přípravě hrdí na svou budoucí profesi nebo je potřeba je nejdříve 
motivovat, vzbudit zájem nebo apelovat na jejich smysl pro povinnost.  

Vzbudit zájem žáků s hladem po informacích, teoreticky zaměřených a ctižádostivých, obvykle není 
obtížné.  

 

V těchto případech bývá více problémů s tím, aby žáci nevnímali látku jen jako zajímavost a dospěli k 
trvalým znalostem a konkrétním dovednostem.  

Zde se osvědčuje, pokud žáci a jejich učitelé znají povolání, které nejlépe odpovídá jejich dispozicím a 
schopnostem.  

 

Je totiž podstatně snadnější individualizovat výuku např. pro žáka, který má předpoklady pro 
astronomii, tím, že učitel volí příklady s fyzikální či astronomickou tématikou, pověří žáka 
vypracováním samostatné práce na toto téma, doporučí mu účast na astronomické olympiádě nebo 
jej pověří vhodným samostatným úkolem před návštěvou planetária.  

 

Příkladem pozitivního využití znalosti rychlosti vědomého procesu myšlení je volba způsobu 
přezkoušení žáka. Žák s rychlým procesem myšlení je schopen reagovat na položenou otázku při 
ústním zkoušení velmi rychle. Pokud nezačne odpovídat po uplynutí cca 10 sekund, je možné ještě 
ověřit, zda otázce porozuměl. Obvykle se však lze spolehnout na to, že si látku neosvojil, a proto 
nereaguje.  

 

Pokud je zkoušen žák s pomalým procesem myšlení, který je důkladný a hloubavý, je pravděpodobné, 
že bude potřebovat více času na to, aby zformuloval odpověď, do níž chce vložit svou pečlivou 
přípravu a dobré znalosti, pokud je má. 

Pokud takového žáka brzy ohodnotíte jako nepřipraveného, a on přitom připraven byl, bude to 
chápat jako křivdu, což rozhodně nepřispěje k rozvoji žádoucích vztahů mezi učitelem a žákem.  

 

Na volbu strategie a pružnou volbu taktiky výuky mají vliv schopnosti žáků, jejich postoje i jejich 
sociální vazby. 

Mezi nejdůležitější patří jejich sklon k pragmatičnosti nebo k teorii, zda mají dobrou paměť na 
abstraktní informace či mají rozvinutou paměť na zážitky, zda jsou projevoví, extrovertní či uzavření a 
introvertní, jakou mají koncentraci, důvtip chápavost apod. 
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12 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI A OSOBNÍ KOMUNIKAČNÍ 
STRATEGIE 

Komunikace se žáky problémovým chováním 
 

12.1 Cíl tématu 
• Naučit učitele hlavním zásadám efektivní komunikace a zvládání každé, byť konfliktní, situace 

bez zbytečného napětí, s přehledem a bez vyčerpání základní psychické rezervy. 
•  Přesvědčit učitele, že má každý svou osobní optimální komunikační strategii, kterou je 

vhodné nechat si objektivně zjistit nebo alespoň prověřit, pokud si myslí, že ji již znají. 
•  Praktickým cílem je osvojení si potřebných dovedností praktickým výcvikem.  

 

12.2 Diskusní otázky: 
1. Napadá vás vhodnější reakce až po ukončení komunikace s žákem s poruchami chování?  
2.  Umí vás žáci takzvaně vytočit? 
3.  Jak se při tom zachováte?  
4.  Přizpůsobujete svou nejoblíbenější osobní strategii zvláštnostem osoby, se kterou 

komunikujete?  
5. Znáte vlastnost, která se nazývá projevovost?  
6. Myslíte si, že je na tom při komunikaci s žákem s poruchami chování lépe učitel, který je 

introvertní či extrovertní?  
 

12.3 Komunikace 
Pokud si uvědomíme, že do komunikace patří jak její verbální, tak neverbální forma, je zřejmé, že 
učitel komunikuje vlastně se všemi žáky po celý průběh vyučovací hodiny či jiné školní aktivity a svým 
způsobem i po ní, neboť žák si při domácí přípravě čte učitelovi formulace, vzpomíná na jeho 
hodnocení a má k dispozici zadání domácího úkolu či seminární práce.  
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Co je a co není komunikace? 

Interakci učitele a žáka lze chápat jako nepřetržitou komunikaci využívající celou paletu 
komunikačních prostředků. 

Následující pravidla se budou týkat uzavřené verbální školní komunikace učitele a žáka. 

Komunikací v zásadě není verbální vyjádření bez zpětné vazby.  

Které aktivity jsou komunikací? 

• Příkaz učitele např. „Zavřete okno!“, „Otevřete si učebnice!“ 
•  Ústní zkoušení. 
•  Písemné zkoušení. 
•  Oznámení učitele o konání třídní schůzky. 
•  Orientační otázky učitele za účelem opakování a navázání na probranou látku na zahájení 

hodiny. 
 

12.4 Zásady verbální školní komunikace 
1. Obsah rozhovoru, jeho způsob i délku určuje a řídí učitel. 
2. Verbální komunikaci zahajuje zásadně učitel. Buď tím, že vyzve žáka, který 

chce něco sdělit, nebo jej sám ke komunikaci vyzve. Vyzvání k odpovědi či 
vyjádření se ještě neznamená zahájení komunikace. Pokud žák zahájí svévolně 
komunikaci, učitel jej vhodným způsobem zastaví. Ne vždy je na místě použít 
tvrdé, avšak emotivně působící formulace typu: „Na nic dalšího jsem se tě 
(vás) neptal!“ nebo „Mlč/te, dokud se tě (vás) nebudu ptát!“. 

3. Žák nemá právo hodnotit otázky učitele. Může ale říci, že otázce nerozumí, pokud tomu tak 
skutečně je. Do určité míry je přípustné požádat o zopakování otázky z důvodu své vlastní 
nekoncentrovanosti nebo i nepozornosti. 

4. Učitel má při verbální komunikaci vždy poslední slovo. Komunikaci shrne, rozhodne nebo 
v případě potřeby (obvykle stručně) zhodnotí. 

5. Každý žák musí mít při verbální komunikaci dostatek prostoru pro své efektivní vyjádření. 
Dostatečnost tohoto prostoru posuzuje učitel s ohledem na dispozice žáka a jeho znalosti. 
Bere v úvahu např. jeho rychlost vědomého procesu myšlení, hloubavost, extrovertnost, 
projevovost, smělost, schopnost se vyjadřovat, stupeň rozrušení, jeho drzost, škodolibost, 
uznalost, důvtip apod. 

6. Nalezení rovnováhy mezi mluvením a nasloucháním je důležitá zásada efektivní komunikace. 
Přesto, že učitel má při komunikaci s žákem nadřazenou pozici, měl by vést komunikaci tak, 
aby žáci neměli trvale pocit psychického tlaku a měli chuť vyjádřit se v rámci přiměřené školní 
(akademické) svobody. Komunikační prostor je potřeba diferencovat podle momentálních 
dispozic žáků. Proto je potřeba povzbudit žáky uzavřené a tlumit žáky extrémně projevové 
apod. 

7. Komunikace nesmí nikoho znevažovat, nesmí obsahovat nepřijatelné 
výrazy, narážky, osobní útoky, urážky ani zbytečná či plevelná slova a 
výrazy. Při verbální komunikaci s žáky či s rodiči nesmí být bezdůvodně 
zveřejňovány důvěrné a intimní informace. Slovní napadení učitele nebo 
žáka je vážný kázeňský přestupek, který učitel nesmí, i ve svém vlastním 
zájmu, přehlížet. 

8. I v případě, že se žák snaží o nekorektní komunikaci, musí učitel plně ovládat své emoce a 
v žádném případě se nesmí cítit dotčený. To platí zejména při komunikaci s žáky s poruchami 
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chování. Pokud má učitel přesto se zvládnutím emocí problémy, je lépe komunikaci okamžitě 
ukončit a problém dořešit jiným způsobem a na jiném místě. 

9. Přesto, že je školní komunikace vedena v hovorovém jazyce, musí být gramaticky správná. Je 
třeba mluvit srozumitelně a využívat účelně pauzy a pomlky. Jinými slovy, dbát zásad 
rétoriky, které by učitelé měli znát 

10. Komunikace se musí držet daného tématu a měla by být pokud možno stručná. Komunikace 
by neměla odbočit od tématu proti vůli učitele. Není vhodné řešit příliš mnoho 
otázek naráz. 

11. Na komunikaci je nutné se soustředit. Nebýt monotónní a využívat účelně 
ostatní složky neverbální komunikace, včetně gestikulace a mimiky.  

12.5 Stupňování reakce a opakování kázeňského 
přestupku 

Na kázeňské přestupky je nutno reagovat vhodnými prostředky.  

Tyto reakce je možno stupňovat, přičemž není vhodné neosvědčenou reakci využívat opakovaně ani 
používat reakci zbytečně silnou. 

Také je vhodné vysledovat, jaká reakce je vhodná na toho kterého žáka.  

12.6 Škála reakcí 
1. Podívejte se na žáka. 
2. Hleďte mu chvíli do očí. 
3. Jděte směrem k žákovi a nespouštějte ho z očí. 
4. Zůstaňte v blízkosti žáka. 
5. Když hledíte na žáka, zavrťte hlavou nebo se zamračte. 
6. Zastavte výklad a pozorujte žáka. 
7. Ukažte na žáka. 
8. Jmenujte žáka bez dalšího vysvětlení. 
9. Položte žákovi otázku, týkající se probírané látky. 
10. Požádejte žáka, aby vysvětlil ostatním něco, co souvisí s tím, čemu se právě věnujete. 
11. Přerušte činnost a požádejte žáka, aby zanechal své nevhodné chování. 

 zanechání jeho nevhodného chování jej můžete požádat též mezi čtyřma očima. 
12. Zdůrazněte napomenutí zesílením nonverbálního tlaku. 
13. Položte žákovi otázku, týkající se jeho chování. 
14. Nechte žáka, aby vysvětlil své nevhodné chování ostatním žákům. 
15. Promluvte se žákem po hodině. 
16. Potrestejte žáka nepříjemným úkolem, který se netýká činnosti v hodině, a postarejte se o to, 

aby jej splnil sám. 
17. Pohrozte žákovi, že jej přesadíte. 
18. Přesaďte žáka. 
19. Uložte žákovi povinnost, aby se vám po hodině hlásil a ukázal vám svou práci v hodině. 
20. Pohrozte žákovi, že jeho nevhodné chování oznámíte třídnímu učiteli (řediteli školy) apod. 
21. Ohlaste jeho chování. 
22. Pohrozte žákovi, že bude sedět odděleně od ostatních. 
23. Posaďte jej odděleně. 
24. Pohrozte žákovi, že požádáte ředitele školy, aby s ním promluvil. 
25. Pokračujte v ohlašování jeho chování třídnímu učiteli (řediteli školy) písemnou formou a 

seznamte s tím žáka. 
26. Udělejte to, čím jste pohrozili.  
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