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1 Úvod
Tato metodika navazuje na studii, která byla vypracována jako součást řešení projektu
Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech, reg. č. CZ.1.07/1.3.07/03.0021 a na
základě této metodiky bude vytvořen 1 ze 6ti modulů, které budou součástí vznikajícího
vzdělávacího programu. Projekt reaguje na aktuální potřebu zvýšit efektivnost výuky žáků
s poruchami chování v Ústeckém kraji (dále i ÚK) i na zjištění mezinárodního výzkumu OECD
– PISA, který ve své studii konstatoval, že: „Efektivnost výuky žáků s poruchami chování na
základních školách v Ústeckém kraji je nízká.“ Tento výzkum přináší nový pohled na
hodnocení výsledků vzdělávání tím, že klade důraz na ty vědomosti a dovednosti, které jsou
důležité pro plnohodnotné uplatnění žáků v moderní společnosti, například na pracovním
trhu, v osobním životě nebo v životě obce či jiného společenství. Mezi klíčová zjištění patří
také výrok: „Kvalifikovaní učitelé jsou největším bohatstvím školy“. Tato zjištění a výzkumná
doporučení jsou podnětná nejen pro učitele a veřejnost, nýbrž také pro tvůrce školské
politiky k nasměrování dalšího vývoje. Situace zjištěná na ZŠ má vliv též na efektivnost výuky
na SŠ v Ústeckém kraji.
Nutnost realizace projektu vychází z dlouhodobých zkušeností s provozem škol a
vzdělávacích zařízení se žáky s poruchami chování. Ukázalo se, že dochází ke snížení
efektivnosti výuky a výchovy, které se projevují narůstajícím počtem problémových situací
jak při školní výuce, tak při zapojování absolventů do pracovního života. Řešení konfliktních
situací s problémovými žáky neúměrně zatěžuje kvalitu výuky ostatních žáků ve třídách.
Tato metodika právě blíže studuje, popisuje a navrhuje podněty k zefektivnění práce právě
učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku se žáky s poruchami chování.
Cílem výše zmíněného vzdělávacího modulu je zejména zlepšit a zefektivnit komunikaci
s problémovými žáky a upozornit na silné a slabé stránky českého školství v této oblasti.
Přesto, že nastavení projejtu upřednostňuje krátkodobá opatření, nelze zcela pominout
opatření dlouhodobá, koncepční a systémová, ze kterých především plynou doporučení
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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.
Jestliže chápeme výchovu jako cílevědomou, záměrnou 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,
musíme vědět, jaké schopnosti žáků máme rozvíjet. Proto se neobejdeme bez prostředků
jejich včasného rozpoznávání a související motivace, a ani bez zlepšení komunikace mezi
učiteli a žáky. Právě tyto účinné nástroje, které se nám v praxi osvědčily, zvyšují efektivnost
výuky a přitom nejsou náročné na investice a další vstupy do školství.
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2 Analýza současného stavu
2.1 Charakteristika školského systému v Ústeckém kraji
 Ústecký kraj nepatří k největším, ale rozhodně je v rámci ČR významný.
 Platy pedagogů i zaměstnanců ve školství ÚK za poslední rok mírně klesají, zatímco v
rámci celé ČR došlo ve stejném období k opačnému pohybu.
 Při celkovém mírném růstu výdajů na školství v ČR v posledním roce došlo za stejné
období v ÚK k poklesu o 7 %, což představuje v absolutním vyjádření 490 mil. Kč.
 Demografický pokles počtu žáků do roku 2010 umožňuje spolu se slučováním škol
odprodej až 9 nemovitostí. Získané prostředky budou použity nejen na další vybavení
škol stávajících, ale také na provoz škol a platy pedagogů.
 Snaha o zajištění dostatečného přístupu ke vzdělání dětem ve věku 15 až 19 let v
odpovídající škále oborů vzdělávání je spolu se snahou zajistit efektivní využití
finančních prostředků i optimalizací stávajícího vzdělávacího potenciálu velmi
pozitivní. Jako neadekvátní se naopak jeví nutnost použít prostředky získané z
prodeje nemovitostí na provoz a na platy pracovníků ve školství.
 Příležitost odprodávat nemovitosti se již nebude opakovat, a proto je nezbytné hledat
takové efektivní vzdělávací metody, které povedou při dosažení kvalitnějšího vzdělání
absolventů k jejich snazšímu uplatnění na trhu práce a přitom nebudou náročnější na
zdroje.
 Ze závěrů mezinárodního výzkumu PISA vyplývá, že žáci v ÚK dosahují nejslabších
výsledků, což způsobuje nevýhodnou startovní pozici pro další vzdělávání absolventů
ZŠ na středních školách a následně i nízký počet vysokoškolsky vzdělané populace v
ÚK.
 Zkvalitnění přípravy žáků na další studium, zejména na prvním stupni základní školy,
vytvoření motivačních nástrojů pro školy a pedagogy za spolupráce všech zřizovatelů
škol s cílem zlepšit obecně gramotnost absolventů základních škol, a tím zlepšit jejich
předpoklady pro další vzdělávání, bylo hlavním úkolem pro vzdělávání v ÚK do roku
2010.
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 Orientace na masivní propagaci řemesel a technických zaměstnání je pozitivní, chybí
však zpřístupnění informací o vhodnosti volby budoucího povolání vzhledem ke
schopnostem a přirozeným dispozicím žáků.

2.2 Silné a slabé stránky českého školství a jejich vývoj

Silné stránky současného českého školství:
 Převažující pozitivní vztah k poznání, vzdělání a exaktnímu vnímání světa jak u starší
generace, tak u mladší, školou povinné populace.
 Dlouhodobá tradice interaktivního vzdělávání na území ČR.
 Převažující dobrá kvalita základního psychického potenciálu žáků.
 Tradice v univerzálnosti, hloubce a kvalitě vzdělávání.
 Rostoucí zájem o vzdělávání.
 Bohatě rozvinutá síť škol na území ČR i škol určených pro výchovu pedagogů.
 Propracovaný systém sítě poradenské péče a jejich náplň činnosti.
 Dosažený stupeň autonomie a samostatnosti škol a akademické obce.
 Kvalitní rodinné zázemí i zájem rodičů u většiny žáků.
 Rozvíjející se schopnosti škol zapojovat se do grantových projektů např. ESF ČR.

strana 8 (celkem 58)

METODIKA ke studii zaměřené na interakci žáků a pedagogů
„Cesty ke zvýšení efektivnosti výuky žáků s poruchami chování v Ústeckém kraji“

Slabé stránky současného českého školství:
 Malá schopnost čelit poklesu bezpečnosti a rozvoji negativních společenských jevů .
 Nedostatečné veřejné výdaje na školství ze strany státu je ještě posilováno současnou
hospodářskou depresí (v roce 2008 došlo dokonce k absolutnímu poklesu výdajů).
 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.
 V mezinárodním srovnání mají čeští žáci podprůměrnou čtenářskou gramotnost,
zvětšují se rozdíly mezi dobrými a slabými žáky a žáci 4. a 8. ročníků se výrazně
zhoršili v matematice.
 Zjevný pokles prestiže učitelského povolání a nízké finanční ocenění této profese.
 Výrazná feminizace českého školství.
 Nedostatečné používání prostředků pro individuální zjišťování schopností žáků.
 Prakticky neexistující výběr uchazečů o výkon učitelského povolání.
 Nedostatečná podpora učitelů při řešení konfliktních situací s těžko vychovatelnými
žáky.
 Nedostatečná

adaptabilita

škol

na

požadavky

trhu

práce

a

malá

konkurenceschopnost některých absolventů na tomto trhu.
 Narůstající počet rodičů, kteří se o své děti nestarají nebo o ně nejeví žádný zájem.
 Síť výchovného a profesního poradenství není dostatečně efektivní.
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Silné a slabé stránky školství v Ústeckém kraji z pohledu SWOT analýzy:
 Dotazníkové šetření ve školách ÚK (realizace 2008) vyanalyzovalo mezi silnými
stránkami zdejší vzdělávací soustavy aktivní spolupráci a komunikaci základních škol s
rodiči svých žáků a velký důraz kladený na prevenci sociálně patologických jevů.
 Na zjištěné slabé stránky jako jsou nedostatečné manažerské schopnosti řídících
pracovníků ZŠ, nízká konkurenceschopnost absolventů škol, malá informovanost o
kvalitách škol, nedostatečná intenzita vzdělávání pedagogických pracovníků i
zaostávání základních škol v účasti na projektech ESF ČR reagovala jak Studie
zaměřená na interakci žáků a pedagogů, tak připravovaný vzdělávací modul.
 Ze SWOT analýzy plyne nutnost zintenzivnění spolupráce s rodiči žáků i s širší
veřejností.
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3 Vyhodnocení dotazníkového šetření ve školách
Ústeckého kraje
3.1 Cíle, záměry a rozsah šetření
Rozsah dotazníkového šetření a konstrukce dotazníku vycházela z potřeby ověřit aktuální
stav školství ÚK a získat náměty na jeho zdokonalení prostřednictvím sondy, která ověřuje,
zda se dosavadní tendence prohlubují, zda se stav stabilizuje či nastává v některých
oblastech zásadnější změna. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit momentální stav
rozvoje jak pozitivních, tak negativních jevů ve zdejších školách a ověřit naléhavost zavedení
opatření na zvýšení vzdělávacího procesu. Dalším cílem bylo zjištění postojů učitelůrespondentů k některým postupům, jež jsou součástí této metodiky. Návrhy na opatření
budou vycházet z pozitivních trendů školství v ČR a ověřených zahraničních zkušeností, a
budou též reagovat jak na v tomto šetření zjištěné nedostatky a nevhodnosti v postojích a
reakcích učitelů, tak na jejich pozitivní zkušenosti a reakce při práci s žáky s poruchami
chování.
Učitelé měli v rámci šetření též prostor vyjádřit své vlastní náměty. Dotazníkové šetření bylo
zcela anonymní. Anonymita se týkala jak respondentů, tak popisovaných skutečností.
Záměrem dotazníkového šetření byl sběr relevantních informací, nikoliv hodnocení učitelů
nebo škol.
Dotazníkové šetření tak přispělo k nalezení doporučení pro zefektivnění vzdělávání v ÚK,
která mohou být (budou-li realizována) účinná, praktická, a to i s ohledem na značnou
psychickou zátěž mnoha učitelů, kteří se často cítí v případě vážných či stále se opakujících
kázeňských přestupků žáků bezradní, bez opory rodičů žáků, vedení škol či státní správy i
současné legislativy, a tedy bez odpovídajících kompetencí postaveni před situace, jejichž
řešení je mnohdy nad jejich možnosti. A to ke škodě kvality vyučovacího procesu i žáků
samotných.
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Dotazník má 4 hlavní části a obsahuje celkem 30 otázek. První tři části mají anketní podobu
s možnostmi volit jednu ze čtyř navržených odpovědí, představujících rostoucí sílu
dotazovaného jevu (např. do 20 %; mezi 20 až 50 %; mezi 50 až 80 %; nad 80 %; nebo do 5
případů; mezi 5 až 10 případy; mezi 10 až 20 případy; více jak 20 případů apod.). Smyslem
některých otázek úvodních částí je zjistit, jak jsou využívány stávající podpůrné aktivity i jaký
by byl zájem o další formy pomoci. Čtyři možné odpovědi pak mají většinou tvar (např.
vůbec; málo; dost; velmi). Poslední, čtvrtá část dotazníku je tvořena 4 otázkami, a
respondentům je dána možnost vyjádřit se verbálně k obtížně zvládnutelným školním
situacím, ke zkušenostem z jejich zvládání, k námětům na podporu učitelů a k opatřením
proti narůstání počtu i závažnosti konfliktů žáků, zejména těch s poruchami chování při
výuce.
Účelem první části (10 otázek) je zjistit rozsah a stupeň závažnosti kázeňských přestupků a
změny ve vývoji za posledních 5 let i naléhavost potřeby významných opatření pro řešení
konfliktních situací. Poslední otázka této části je věnována prestiži učitelů a jejich finančnímu
ohodnocení. Druhá část (9 otázek) se zabývá především silou působení mimoškolních vlivů a
předpokládanou relací mezi výchovným vlivem rodiny a školy. Třetí část (7 otázek) je
věnována

otázkám

významnosti

zvládání

komunikačních

dovedností,

spolupráce

s psychology či výchovnými poradci, možností individuálního přístupu k žákům i existence
spolehlivých a prakticky použitelných diagnostických metod. Závěr třetí části sonduje postoje
k různým druhům poradenství i ochotě zúčastnit se dalšího vzdělávání v souvisejících
oblastech.
Zbývající 4 otázky, představující čtvrtou část dotazníku, dávají prostor k vyjádření popisu
problémových situací, které učitel považuje za obtížně zvládnutelné, k uvedení příkladů
dobře zvládnutelných problémových situací a je zde též prostor na vyjádření vlastních
námětů na podporu jeho pedagogické činnosti i na prevenci vzniku konfliktních situací.
Poslední část dotazníku shromažďuje některé základní údaje, potřebné k zařazení
respondentů z hlediska pohlaví (žena; muž); typu školy (ZŠ; SŠ) a věku (do 35 let; mezi 35 a
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50 lety; nad 50 let). Vzhledem k tomu, že by bylo vhodné toto anketní šetření po nějaké
době ještě jednou nebo i vícekrát zopakovat se stejným nebo jen mírně rozšířeným
dotazníkem, budou získané údaje označené také časovým údajem o realizaci šetření, tj.
březen 2010. Opakování šetření by pak ukázalo, k jakému posunu sledované problematiky v
čase bude docházet.
V dotazníku jsou zakomponovány též některé kontrolní vazby, umožňující posuzování
reliability, validity a vnitřních vazeb otázek, sledujících logičnost a provázanost odpovědí.
Vyhodnocení těchto vazeb slouží k posouzení věrohodnosti odpovědí z hlediska celého
souboru respondentů, tj. například zda souhrn respondentů bere dané šetření vážně a
zjevně usiluje o své, byť subjektivní, vyjádření nebo zda jsou odpovědi poznamenány
nějakým systémovým posunem odpovědí.
Obrázek 1 První strana dotazníku

Obrázek 2 Druhá strana dotazníku

strana 14 (celkem 58)

METODIKA ke studii zaměřené na interakci žáků a pedagogů
„Cesty ke zvýšení efektivnosti výuky žáků s poruchami chování v Ústeckém kraji“

3.2 Věcná zjištění dotazníkové šetření
3.2.1 Stav a vývoj negativních jevů ve školním vzdělávání
Na první otázku, týkající se kázně, se učitelé vyjadřovali k tomu, kolik své kapacity musí
v průměru věnovat udržení kázně při výuce. Jak znázorňuje diagram č. 3, téměř ½ učitelů
odpověděla, že méně než 20 %; 1/3 věnuje kázni 20 až 50 %; téměř 15 % již 50 až 80 % a
každý dvacátý, tj. 5 % respondentů věnuje více než 80 % své kapacity na udržení kázně. Ženy
odpovídaly na tuto otázku v souladu s celkem; relativní četnost odpovědí mužů v kategorii do
20 % je o 9 procentních bodů vyšší než u žen a o 13 procentních bodů nižší v následující
kategorii 20 až 50 % kapacity. Poněkud lepší situace je na ZŠ než na SŠ. Pokud jde o střední a
starší generaci, neliší se výsledky příliš od celku. Mladí učitelé do 35 let jsou na tom o
poznání lépe, v kategorii nad 80 % kapacity věnované na udržení kázně nebyl zaznamenám u
nejmladších učitelů žádný případ a v nejnižším zastoupení do 20 % je to o 10 procentních
bodů více než zaznamenala střední generace i generace starší (mladí 57 %; střední generace
47 % a nejstarší 48 %).
Diagram 3

Diagram 4
Otázka 1 Kázeň / dnes

Otázka 2 Kázeň / před 5 lety

90%

90%

80%

80%

70%

70%

podíly v %

100%

podíly v %

100%

60%
50%
40%
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60%
50%
40%
30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%
muž

do20

20-50

žena

ZŠ
50-80

SŠ
nad80

od 35 let 35 - 50
let

nad 50
let

celkem
do20

muž
20-50

žena

ZŠ
50-80

SŠ
nad80

od 35
let

35 - 50
let

nad 50
let

celkem

Diagram č.4 znázorňuje též spotřebu kapacity na kázeň, avšak před 5 lety, což bylo
předmětem otázky 2. Jestliže se téměř vůbec nemění zastoupení v nejvyšší kategorii nad 80
%, pak ve všech ostatních nižších zastoupeních byla situace podstatně lepší. K výraznému
zhoršení situace došlo ve všech sledovaných strukturách a nejvíce ji vykázaly ženy. Jestliže
vymezení kapacity na udržení kázně lze před 5 lety považovat za ještě únosnou, pak rychlý
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nárůst za posledních 5 let je alarmující. Nemá-li dojít k vážným společenským excesům,
vyžaduje tento stav účinná a pokud možno systémová opatření. Pro každého člověka, a tím
spíše pro pedagoga není dlouhodobě únosné, aby spotřebovával na cokoliv více než 75 % své
kapacity, neboť 25 % má tvořit trvalou rezervu. Právě tato rezerva je nutnou, i když zdaleka
ne jedinou podmínkou zvládání konfliktních a nestandardních situací v životě.
Odhad procenta žáků se zastoupením vážných poruch chování zachycují diagramy č. 5 a č.6,
ilustrující odpovědi na otázku 3 a 4. Přesně 1/3 respondentů se domnívá, že žáků s vážnými
poruchami chování je 5 až 10 %; cca ¼ tj. 27 % respondentů se domnívá, že vážné poruchy
chování má 10 až 20 % žáků; konečně 13 % respondentů se domnívá, že vážné poruchy
chování má více jak 20 % žáků. Ženy vidí situaci hůře než muži.
Diagram 5

Diagram 6
Otázka 4 Poruchy chování / před 5 lety

muž

do5

100%
90%
80%
70%
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50%
40%
30%
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podíly v %

podíly v %

Otázka 3 Poruchy chování / dnes
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celkem

muž
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ZŠ

SŠ

nad20
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Na ZŠ je situace horší v kategorii 5 až 10 %, zato na SŠ v kategorii nejvyšší tj. nad 20 %.
Poměrně významně se liší hodnocení této otázky podle věku. Nejmladší učitelé nevidí situaci
tak špatně jako generace střední, zatímco jako nejméně příznivou vnímá tuto situaci
generace nejstarší. Rozdíly v odpovědích učitelů mladších než 35 let a starších 35 let na
otázku 3, spočívající spíše v rozdílném měřítku než v rozdílném názoru, zachycuje digram č.7.
Odpovědi mladých učitelů jsou v nabídnuté škále oproti učitelům starším 35 let rozloženy
nerovnoměrně, využívají jen dvě kategorie: do 5 % žáků s poruchami chování, tu volilo 52 %
mladých učitelů a do kategorie od 10 do 20 % žáků s poruchami chování, tu volilo 39 %
mladých učitelů. Každou ze zbývajících kategorií 5 až 10 % a nad 20 % volili mladí učitelé
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shodně pouze ve 4 % z celkového počtu mladých učitelů v souboru respondentů. Je otázkou
zda mladí učitelé skutečně nemají problémy (mladí je „berou“) nebo je nechtějí přiznat.
Diagram 7
Otázka 3 Podíl žáků s poruchami chování

do 35 let

60%

52%

nad 35 let

50%

40%

40%

39%

podíl 30%

20%

25%

20%

15%
10%

4%

0%

do5

4%
5-10

nad 35 let
do 35 let

10-20

věk

nad20

Oproti situaci před 5 lety došlo k výraznému zhoršení jak z hlediska celého souboru, tak
z hlediska všech jeho sledovaných struktur. Nejméně problémových žáků, tj. do 5 %, byla
podle respondentů zhruba 1/2. Alarmující je zejména nárůst počtu žáků s poruchami chování
nad 20 %.
Pomocí otázky 5 a 6 bylo zjišťováno v kolika případech bylo nutno řešit kázeň za pomoci
vedení školy. Relativní četnost odpovědí je zachycena na digramech č.8 a č.9. Ve většině
případů, tj. za celek 2/3 (z nich nejméně mladí učitelé 52 % a nejvíce střední generace 81 %)
uvádějí, že takových případů zaznamenali v počtu do 10 za právě probíhající školní rok.
Poněkud více žen (o 5 procentních bodů oproti mužům) vyžadovalo zásah vedení školy při
řešení kázeňských přestupků, avšak muži-učitelé vykázali více než o 9 procentních bodů více
v kategorii 10 až 20 případů za rok. To znamená, že pokud už některý učitel tento způsob
řešení využívá, využívá jej častěji. Častěji je využívána autorita vedení školy na ZŠ (o 10
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procentních bodů více než na SŠ). Z hlediska věku nejméně autoritu vedení školy využívají
nejmladší učitelé.
Diagram 8

Diagram 9
Otázka 6 Pomoc vedení / před 5 lety
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Otázka 5 Pom oc vedení / dnes
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Před pěti lety bylo o 8 procentních bodů více případů, kdy nebylo potřeba ani jednou využít
při řešení kázeňských přestupků vedení školy. Potřeba řešit kázeň za pomoci vedení školy ve
více než 10 případech byla před 5 lety stejná (např. mladí učitelé) nebo větší než je dnes.
Přesto, že za uplynulých 5 let klest počet případů, kdy učitelé nemuseli žádat o pomoc při
řešení kázně vedení školy ani jednou za rok, tak počet četnějších případů než deset dokonce
klesl. Na toto zjištění mají vliv různé faktory. Jejich podrobná analýza jde nad rámec této
metodiky.
Problémem potřeby řešit kázeňské problémy s pomocí mimoškolních složek, např. policie, se
zabývá otázka 7 a 8. Relativní četnost odpovědí je zachycena na diagramech č.10 a č.11.
Celkem 40 % učitelů již muselo v tomto školním roce řešit kázeňský problém s pomocí
mimoškolních složek jako je policie, z toho 28 % do 10 případů, 2 % v 10 až 20 případech a 10
% řešilo více jak 20 takovýchto případů za tento školní rok. Více než 10 případů proběhlo na
SŠ a řešily je výhradně ženy-učitelky středního věku. Nejmenší počet těchto případů uvedli
mladí učitelé, 22 % z nich řešilo s policií méně než 10 případů za rok.
Jen 13 % respondentů uvádí, že za posledních 5 let poklesl počet případů, kdy museli využít
při řešení kázeňských přestupků policii. Téměř 60 % uvedlo, že se za 5 let situace nezměnila,
avšak téměř ¼ učitelů uvádí, že se situace mírně zhoršila a 5 %, že se horšila velmi. Výrazné
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zhoršení uvádějí výhradně ženy a neuvádějí je mladí učitelé. Týká se jak SŠ, tak především ZŠ.
Vcelku mírný nárůst policejních asistencí ve školách je částečně způsoben tím, že navazuje na
jejich vysoký počet již před 5 lety. Situaci v tomto směru považujeme za velmi alarmující.
Diagram 10

Diagram 11

Otázka 7 Pom oc policie / dnes

Otázka 8 Pomoc policie/ před 5 lety
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O tom, že rozsah a závažnost kázeňských přestupků ve školách nelze přehlížet, svědčí i
odpovědi na otázku 9, v níž jsme se dotazovali učitelů, zda řešení konfliktních situací ve škole
vyžaduje významná opatření. Celkem 42 % odpovědělo spíše ano a 30 % určitě, tj. 72 %
učitelů požaduje významná opatření. V tomto požadavku jsou důraznější ženy. V dalších
částech dotazníku se budeme zabývat otázkou, jak by takto důrazný požadavek po
významných opatřeních měl vypadat.
Otázka 10 zjišťuje, zda by zvýšilo prestiž učitelů jejich lepší finanční ohodnocení. Celkem 83 %
odpovědělo, že ano, z nich většina určitě ano. Ještě důraznější je postoj žen a střední a starší
generace.
Diagram 12

Diagram 13
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3.2.2 Působení mimoškolních vlivů
Následujících 9 otázek se zabývá působením mimoškolních vlivů. Otázka 11 se zabývá
vhodným poměrem výchovného působení rodiny a školy. Z diagramu č.14 je zřejmé, že
většina učitelů je přesvědčena o tom, že má i v období školní docházky výrazně převažovat
výchovné působení rodiny. Toto stanovisko ještě více zdůraznili muži, učitelé ze středních
škol a také střední generace.
Diagram 14

Diagram 15

Otázka 11 Výchova rodina : škola

Otázka 12 Podíl m im oškolních vlivů
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Otázka 12 se dotazuje na podíl dopadu mimoškolních vlivů. Diagram č.15 dokumentuje, že
téměř polovina učitelů se domnívá, že mimoškolní vlivy se podílejí na výchově žáků 30 až 60
% a další téměř ¼, že je tento vliv více než 60 %. Z hlediska sledovaných struktur souboru
respondentů se tyto výsledky příliš neliší. Rozdíly jsou patrné nejvíce v kategorii nad 60 %,
kterou volili více mladí učitelé, muži a SŠ.
Diagram č.16 ukazuje jakou váhu přikládají učitelé jednotlivým vyjmenovaným mimoškolním
vlivům. Největší podíl ze všech uvažovaných mimoškolních vlivů, tj. 40 % je připisován
výchově v rodině; na druhém místě je vliv vrozených dispozic, jež získaly oproti výchově v
rodině téměř poloviční relativní zastoupení, a to 22 %. Téměř stejná váha 21 % je přiřazována
vlivu sdělovacích prostředků a veřejného mínění. Následují relativně nízce oceněné vlivy,
jako je umění (a ostatní vlivy) 7%; popularizace vědy a významu poznání 6 %. Nejmenší vliv
má podle učitelů v současné době vliv významných osobností, pouhá 4 %.
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Diagram 16

Váha jednotlivých mimoškolních vlivů
7%
22%
Vrozené dispozice

21%
Výchova v rodině
Popularizace vědy a významu
poznání
Vliv významných osobností
Vliv sdělovacích prostředků a
převládajícího veřejného mínění

4%

Umění a jiné dosud neuvedené
vlivy

6%
40%

Diagram č.17 pak ukazuje, že se právě uvedený názor na váhu jednotlivých mimoškolních
vlivů příliš neliší na obou sledovaných typech škol ani u střední a starší generace. Ženy a také
mladší učitelé přikládají poněkud menší váhu vrozeným dispozicím. Vliv sdělovacích
prostředků a veřejného mínění na žáky hodnotí jako vyšší spíše muži, jako poněkud vyšší jej
vidí na ZŠ a také starší učitelé. Největší rozdíly se projevují při ocenění vlivu vrozených
dispozic.
Diagram 17
Podíly mimoškolních vlivů
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Názor na současný podíl mimoškolních vlivů na výchovu žáků je jiným způsobem znázorněn
také na diagramu č.18, který dobře zachycuje, zda se při posuzování některého vlivu
výrazněji liší názor žen a mužů. Každý bod vynesený v tomto grafu představuje jeden faktor,
přičemž jeho x-ovou souřadnici tvoří hodnocení mužů zatímco y-ovou souřadnici názor žen.
Čím blíže leží tyto body k zelené čerchované ose diagramu, tím méně se názor žen a mužů
liší. Pokud bude ležet výrazně nad tečkovanou růžovou čárou, budou ženy oproti mužům
tento vliv považovat za silnější a naopak pokud bude pod modrou tečkovanou čárou nebo na
ni, budou tento faktor více upřednostňovat muži. Body, znázorňující některý z vlivů umístěný
vpravo nahoře, představují vliv označený za velmi významný; ve středu za méně významný a
vlevo dole za málo významný.

Diagram 18

Podíl mimoškolních vlivů na výchově žáků
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Nejvýznamnější vliv, hodnocený poněkud významněji muži než ženami, je výchova v rodině.
Méně významné jsou vlivy sdělovacích prostředků a veřejného mínění, která hodnotí
významněji ženy. Téměř stejně významně vidí učitelé vrozené dispozice, které ale významněji
hodnotí muži. Zbývající tři vlivy jsou shodně oběma pohlavími hodnoceny jako málo
významné.
Za důležitý signál lze považovat především to, že je učiteli významně hodnocen vliv
sdělovacích prostředků a veřejného mínění, který v současné době působí často negativně.
Alarmující je také zjištěný velmi malý vliv významných osobností.
Z hlediska věku byly výraznější rozdíly zaznamenány při hodnocení vlivu vrozených dispozic.
Diagram č.19 ukazuje, že tento vliv hodnotí nejméně významně, tj. 15,9 % mladí učitelé; 21
% mu připisují učitelé středního věku a 23,8 % mu připisují učitelé starší. To zřejmě plyne
z rozdílného očekávání velikosti výchovného potenciálu žáků, tzn. co je možné výchovou
upravit a co již ne mladšími a staršími učiteli.
Diagram 19
Vliv vrozených dispozic
25%

20%

vliv

15%

21,0%

10%

23,8%

15,9%
5%

0%
od 35 let

35 - 50 let

nad 50 let

věk

Část, zabývající se mimoškolními vlivy, završuje otázka 19, která zjišťuje názor učitelů na
působení mimoškolních vlivů při vzniku konfliktních situací ve škole. Odpovědi ilustrované
diagramem č.19 ukazují, že tyto vlivy jsou považovány za značné. Více jak polovina
respondentů je označila v kategorii 30 až 60 % a desetina za více jak 60 %. Dle pohlaví a typu
škol se názor příliš neliší. Podle věku byly zaznamenány mírné rozdíly v nejnižší kategorii do
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10 %. Nejstarší učitelé tuto kategorii nevyužili ani jednou; střední generace v 11 % a
nejmladší učitelé ve 13 %.
Diagram 20
Otázka 19 Vliv mimoškolních vlivů na konflikty

podíly v %
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53%

27%

33%

35%

11%

11%

9%
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10%

51%

57%

49%

53%

52%

30%

22%

30%

8%

13%

7%

11%

7%

4%

0%

muži
do10

31%

38%

ženy

10-30

30-60

ZŠ

SŠ

od 35
let

nad60

35 - 50
let

nad 50
let

celkem

3.2.3 Inklinace k námětům a shrnutí
Otázka 20 zjišťovala za jak významné při zvládání problémových žáků považují učitelé
zlepšení svých vlastních komunikačních dovedností. Jen 3 % odpovědělo, že vůbec; 28 %
málo; 52 % dost a 17 % velmi. Nepatrně méně této dovednosti důvěřují nejstarší učitelé a
také ženy. Nejvíce si od zlepšení komunikačních dovedností slibují mladí učitelé. Tuto
poptávku považujeme za významnou, a proto ji věnujeme pozornost v závěrečné kapitole.
Diagram 21

Diagram 22

Otázka 20 Komunikační dovednosti

Otázka 21 Spolupráce s PPP a psychology
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70%
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podíly v %
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dost

SŠ
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od 35 let

35 - 50
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let
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muž

v ůbec

málo
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ZŠ

dost

SŠ

v elmi

od 35 let 35 - 50
let

nad 50
let
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Otázka 21 je věnována účinnosti spolupráce při řešení konfliktních situací s PPP
(pedagogicko-psychologické poradny) a psychology. Celkem 15 % odpovědělo, že vůbec;
málo odpovědělo 41 %; dost 28 % a velmi 15 % dotázaných učitelů. Uvedených 43 % těch,
kteří jsou dost a velmi spokojeni, je dobrým příslibem pro zvyšování efektivnosti výuky,
pokud bude tato oblast posílena vhodnými metodami řešícími vzdělávací proces v širším
kontextu a systémově.
Otázka 22 je věnována možnostem uplatnění individuálního přístupu k žákům. Jen 5 %
učitelů odpovědělo vůbec; avšak málo odpovědělo 70 %; dost 23 % a velmi 2 % dotázaných
učitelů. Uvedených 75 % učitelů představuje významný podíl těch, co se domnívají, že
v současné době není individuální přístup k žákům možný. Vzhledem k tomu, že jej
považujeme za významný, budeme tomuto problému věnovat v závěrečných návrzích
odpovídající pozornost.
Diagram 23

Diagram 24

Otázka 22 Individuální přístup

Otázka 23 Včasné rozpoznávání
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

podíly v %

podíly v %

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
muž

v ůbec

málo

žena

dost

ZŠ

v elmi

SŠ

od 35 let

35 - 50

nad 50

let

let

muž

celkem

v ůbec

málo

žena

dost

ZŠ

v elmi

SŠ

od 35 let 35 - 50
let

nad 50

celkem

let

Otázka 23 zkoumá názor učitelů na to, zda existují prakticky použitelné metody včasného a
spolehlivého rozpoznání potencionálně problémových žáků. Výsledky jsou zobrazeny na
diagramu č.24. Jen 2 % učitelů odpovědělo vůbec; málo odpovědělo 66 %; dost 28 % a velmi
4 % dotázaných učitelů. Více jak 2/3 učitelů tady vlastně neví, že takové metody existují. To
odpovídá i dalším zjištěním autorů, neboť seznamování s těmito ve světě osvědčenými a
dlouhodobě používanými metodami je v současné době v ČR teprve v počátcích.
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Otázka 24 zjišťuje v návaznosti na otázku 23, zda by učitelům pomohlo spolehlivé
individuální poradenství. Výsledky jsou zobrazeny na diagramu č.24. Jen 6 % odpovědělo, že
vůbec; málo odpovědělo 25 %; dost 55 % a velmi 15 % dotázaných učitelů. Zájem o
individuální poradenství je tedy značný, více jak 90 %; 70 % respondentů by takové
poradenství uvítalo s významným očekáváním. Projevení zájmu o spolehlivé individuální
poradenství je možno považovat za pozitivní silnou stránku učitelů ÚK. Učitelé si při své
značné psychické zátěži uvědomují, jak užitečná je individuální znalost dispozic a schopností
každého jejich žáka, avšak rovněž, jak časově náročné a někdy ošidné je takové informace
odvodit z chování jednotlivých žáků. Často rostoucí velikost úvazku, počet žáků ve třídách,
množství učiva, zvyšující se požadavky na pružné výukové metody i nárůst dalších, např.
administrativních činností, tuto analytickou činnost znesnadňují. A to zvláště těm učitelům,
kteří nemají pro učitelství vhodné dispozice. Mohou být např. odborně velice zdatní, nemusí
však mít schopnost své znalosti adekvátně svým žákům předávat. I jim by pomohla
individualizace výuky ve třídách, ve kterých žáky dobře známe a snadno tak můžeme výuku
přizpůsobit jejich dispozicím a potřebám. Je tedy pochopitelné, že by učitelé ocenili, pokud
by mohli získat o svých žácích včas spolehlivé informace o jejich přednostech, slabých
stránkách, povahových zvláštnostech i nejvhodnějším zaměření.
Diagram 25

Diagram 26

podíly v %

podíly v %

Otázka 24 Individuální poradenství
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
muž

v ůbec

málo

dost

žena

v elmi

ZŠ

SŠ

od 35 let 35 - 50
let

nad 50
let

Otázka 25 Pedagogicko-právní poradna
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Otázka 25 ještě rozšiřuje otázku 24 na potřebu využívání pedagogicko-právní poradny při
řešení konfliktních situací. Odpovědi a jejich struktura je zobrazena na diagramu č.24. Vůbec
odpovědělo 9 % dotázaných; málo 33 %; dost 44 % a velmi 15 % dotázaných učitelů.
Jednoznačný zájem o pedagogicko-právní poradenství projevilo cca 60 % respondentů.
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Učitelé mají, jak bude přesněji specifikováno, také velký zájem o odborné pedagogické
informace a především o právní poradenství, od kterého si slibují znalost jednoznačných
mantinelů pro jejich výchovnou činnost a kompetence.
Protože otázka 24 zabývající se individuálním poradenstvím úzce souvisí s otázkou 9, která se
dotazovala na potřebu zavedení významných opatření při řešení konfliktních situací ve škole,
a protože se odpovědi na tyto otázky poněkud liší podle pohlaví, jsou tyto odpovědi
zobrazeny společně na diagramu č.27. Odpovědi na otázku 9 jsou zakresleny modře, zatímco
odpovědi na otázku 24 červeně. Síla škály je vyznačena velikostí bodů, nejmenší značí ne
nebo vůbec; větší značí asi ne nebo málo; ještě větší značí spíše ano nebo dost; největší značí
určitě nebo velmi. Čím je bod reprezentující relativní četnosti odpovědí výše nad růžovou
šikmou čárou, tím více danou odpověď volili ženy. Čím je bod reprezentující relativní četnosti
odpovědí níže pod modrou šikmou čárou, tím více danou odpověď volili muži. Pokud jsou
body umístěny na střední zelené ose, volili danou odpověď ženy stejně jako muži. Body,
představující vysokou relativní četnost jsou umístěny vpravo nahoře; průměrnou četnost ve
středu a nízkou četnost vlevo dole.
Nejčetnější odpovědí na otázku 24 bylo: Individuální poradenství by mě pomohlo dost což
volilo cca 55 % žen i mužů. Rovněž nejčetnější odpověď na otázku 9 Zda řešení konfliktních
situací ve škole vyžaduje významná opatření volilo cca 42 % žen i mužů, kteří zvolili spíše
ano.
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Diagram 27

Otázka 9 (opatření) a 24 (lze individuálně?)
(ženy a muži)
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ženy
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20%

31%; 18%
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10%

26%; 11%

7%; 5%
0%
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40%
m uži
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Extrémní odpověď (největší čtverce) tj. určitě a velmi volili významně více ženy. Muži se
v obou otázkách klonili zase více k odpovědi asi ne nebo málo. Lze tedy shrnout, že učitelé
jednoznačně projevili zájem zavést ve školách pro řešení konfliktních situací významná
opatření, což koreluje s velkým zájmem o individuální poradenství. Ženy přitom vznášejí
tento požadavek ještě výrazněji a mají v tomto směru i větší očekávání.
Odpovědi na otázku 24, týkající se Individuálního poradenství, se poněkud lišily i z hlediska
věku. Proto jsou na diagramu č.28 zobrazeny odpovědi na tuto otázku zvlášť pro učitele
mladší 35 let a souhrnně pro učitele starší 35 let. Z diagramu je zřejmé, že se relativní
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četností liší jen svou intenzitou (přesněji špičatostí nebo-li excesem) nikoliv svým rozložením.
Mladí učitelé téměř nevyužili extrémní kategorie vůbec a velmi a volili kategorii málo a
především dost. Ukazuje se, že jak zamítnutí, tak vysoké očekávání je zde výsadou spíše
zkušených učitelů. Toto rozložení je ovšem možno považovat také za známku uvážlivějšího
přístupu k tomuto dotazníkovému šetření.
Diagram 28
Otázka 24 Potřeba individuálního poradenství
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dost
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Otázka 26 zjišťuje zájem o předpokládané seminární vzdělávání. Odpovědi a jejich struktura
je zobrazena na diagramu č.29. Ano odpovědělo 75 %; ne 25 % dotázaných učitelů. Zájem o
toto vzdělávání považujeme za velmi vysoký. Ještě vyšší, dokonce osmdesátiprocentní zájem,
projevily ženy a také ZŠ. Z hlediska věku mají největší zájem nejmladší učitelé a s rostoucím
věkem zájem mírně klesá. V průměru velmi vysoký zájem, který u žádné ze sledovaných
podskupin neklesá pod 70 %, svědčí jak o potřebě učitelů získat potřebné další znalosti i
dovednosti, tak o ochotě takové účinné vzdělávání podstoupit. Je to také velká výzva
organizátorům tohoto vzdělávání, kteří stojí před úkolem zajistit jeho vysokou kvalitu a
účinnost. Ta se bude odvíjet zejména od kvality lektorů tohoto seminárního vzdělávání a
jejich přípravy zkušenými odborníky.
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Diagram 29
Otázka 26 Záje m o se minární v zdě láv ání - pře dcháze ní konfliktů
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Předposlední digram č.30 této části je věnován shrnutí odpovědí za prvních 8 otázek
dotazníku, které mapovaly rozsah a hloubku poruch chování. Toto shrnutí má svou
vypovídací hodnotu díky tomu, že škála navržených odpovědí měla v dotazníku vždy
vzestupnou povahu, tj. rostl stupeň závažnosti jevu, zhoršovala se situace v období
posledních 5 let nebo naléhavost jeho řešení.

Diagram 30
Monitorování současného stavu
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Do nejnižší kategorie spadá 9 % odpovědí; do nízké 42 %; vyšší 15 % a nejvyšší 5 % odpovědí
všech dotázaných učitelů. Ženy sice vykazují o 4 procentní body více bezproblémových
případů, avšak nejvyšší kategorii využívaly zase o 2 procentní body více než muži. Podobná
situace je i mezi druhy škol. SŠ, podobně jako ženy, vykazují o 4 procentní body více
bezproblémových případů, avšak nejzávažnějších zase o 3 procentní body více než ZŠ.
Nejvíce se odlišují mladí učitelé, kteří vidí situaci jako bezproblémovou v 50 % odpovědí a do
nejzávažnějších kategorií patří jen 1 % odpovědí. Střední a nejstarší generace učitelů se
v relativních četnostech odpovědí téměř neliší a vůči relativním četnostem za celý soubor
respondentů vyvažují nejmladší učitele.
Pro dokreslení situace v oblasti kázně a bezpečnosti ve školách uvedeme jen některé závěry
z celostátního šetření ÚIV z roku 2008. Cca 20 % oslovených škol uvedlo, že v průběhu
posledních 3 let došlo k výskytu sečných a bodných zbraní či nebezpečných předmětů ve
škole; výskyt střelných zbraní je zcela ojedinělý; cca 10 % škol řeší verbální útoky žáků na
učitele jednou měsíčně (z velkých škol je z tohoto hlediska bezproblémových jen 13 % škol);
k fyzickému útoku žáka na učitele došlo v posledních 3 letech na 6 % škol; cca 17 % škol řeší
nejméně jedenkrát za rok verbální útok rodiče na učitele (fyzické útoky rodičů na učitele ve 3
% škol); časté je poškozování majetku školy žáky, což 2 % škol řeší týdně, 2 % jedenkrát
měsíčně a 22 % škol několikrát za rok.
Celkově lze shrnout, že situace v úrovni a vývoji kázně na ZŠ a SŠ ÚK ještě není kritická, ale již
je alarmující a vyžaduje si řešení. Počet případů mezních kázeňských přestupků a především
jejich nárůst se dostává na kritickou hranici, kdy již nelze spoléhat na to, že to školy zvládnou
jen vlastními vnitřními prostředky. Je pravděpodobné, že další nárůst těchto jevů by nebyl
lineární, ale od určité chvíle až exponenciální. Tomu odpovídá i situace v jiných vyspělých
zemích.
Poslední digram č.30 této části je věnován shrnutí odpovědí na otázky 20 až 25 dotazníku,
které mapovaly dosavadní stupeň využití některých mimoškolních institucí a i stupeň
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naléhavosti využití dosud běžně nepoužívaných poradenských služeb, např. pedagogických,
osobnostních, profesních a právních. Stručně lze tuto skupinu nazvat inklinace k námětům.
Diagram 31
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Toto shrnutí umožňuje jednotná škála odpovědí (vůbec, málo, dost, velmi). Položku vůbec
použilo jen 7 % odpovědí; málo 44 %; dost 38 % a velmi 11 % všech dotázaných učitelů.
Četnosti odpovědí žen se liší od četností mužů jen v nejvyšší kategorii velmi, kterou volili v 15
%, zatímco muži jen v 7 %. V extrémním očekávání se tady ženy projevily jako vyhraněnější.
Učitelé ZŠ volili oproti SŠ méně často kategorii vůbec, avšak o to více nejvyšší kategorii velmi
(15 % oproti 9 %). ZŠ tedy mají poněkud větší inklinaci k předloženým námětům než SŠ.
Z hlediska věkové struktury se četnosti také příliš neliší. Poněkud větší počet nejstarších
učitelů již na vnější pomoc nespoléhá (10 % oproti 4 nebo 5 %), zatímco nejsilnější inklinace
je u učitelů střední generace.
Celkově považujeme inklinaci k námětům na podporu práce učitelů na ZŠ a SŠ z ÚK za velmi
vysokou, což je dobrý předpoklad pro realizaci dalších kroků od specializovaných seminářů až
po trvale působící odborné poradny v oblastech práva, psychologie, osobnosti, komunikace,
profese apod.
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3.2.4 Vyhodnocení verbálních odpovědí
Použitý dotazník vybízel k verbálnímu vyjádření čtyřmi otázkami. Otázka 27 shromažďuje
příklady problémových obtížně zvládnutelných situaci. Možnost verbálně se vyjádřit
k tomuto problému využilo 72 učitelů, tj. 65 % ze všech zúčastněných respondentů. Diagram
č.31 uvádí stručný výčet těchto kázeňských deliktů a také relativní četnost jejich výskytu
vzhledem k počtu učitelů, kteří otázku 27 ke svému vyjádření použili.
Výsledky jsou souhrnně zachyceny diagramem č.32. Jako základna pro výpočet relativních
četností byl použit počet učitelů, kteří se k této otázce vyjádřili, přesto, že mnozí uváděli i
více uvedených odpovědí. Dělené vodorovné pruhy dovolují rozlišit také věkovou strukturu
odpovědí. V diagramu je označeno, které odpovědi se vyskytovaly na obou typech škol
(neoznačené se vyskytovaly jen na SŠ).
Z diagramu je zřejmé, že nejčastěji se za těžko zvládnutelný problém považuje hrubé, drzé a
vulgární chování, doprovázené někdy také výsměšností a negativizmem a agresí. Druhý
nejčastější výskyt obtížně zvládnutelné situace se netýkal přímo žáků, ale jejich rodičů, kteří
nespolupracují, o dítě se nezajímají nebo se dokonce vůči učiteli vymezují negativně, např.
tím, že jej před žáky „shazují“. Téměř shodný výskyt měly dva další závažné jevy, kterými jsou
užívání návykových látek, včetně drogové závislosti a ignorování učitele do té míry, že žák
nereaguje na pokyny učitele. Všechny až doposud uvedené situace byly uváděny učiteli všech
sledovaných věkových kategorií. Oproti těmto jevům má asi poloviční relativní četnost výskyt
záškoláctví a ostentativního nezájmu o studium. Všechny až doposud vyjmenované jevy se
vyskytly jak na ZŠ, tak na SŠ.
Pouze straší a nejstarší učitelé ze SŠ upozorňují také na šikanu, a to jak žáků, tak učitelů.
Pětiprocentní hranici překračuje ještě opětovné nenošení pomůcek, na které upozorňují
učitelé všech věkových kategorií a vyskytuje se na obou typech škol. Z ostatních uvedených
druhů problémových situací, vyskytujících se na obou typech škol, je výskyt žáků s duševními
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poruchami a psychicky narušení žáci. Všechny věkové kategorie také upozorňují na obtížně
zvládnutelnou situaci vzniklou úmrtím blízkých příbuzných žáka nebo rozvodem jeho rodičů.
Ostatní, v diagramu uvedené problémové případy, se vyskytovaly jen ojediněle a pouze na
SŠ.
Diagram 32

Otázka 27 Obtížně zvládnutelné problémové situace

hrubost, drzost, vulgarita, výsměšnost, negativizmus
rodiče: nespolupracují, nezajímají se, shazují učitele
nereaguje na učitele, nerespektuje jeho pokyny
drogová závislost, návykové látky
záškoláctví
nezájem o studium
agrese a šikana žáků i učitelů (i mimo školu)

opětovné nenosení pomůcek
takový nezná
nekázeň a hloupost
mimoškolní problémy: umrtí, rozvod
duševní poruchy a psychicky narušení žáci
manipulace s mobilem při vyučování

do 35 let
od 35 do 50 let
nad 50 let

žák přestane komunikovat
přílišný vliv rodiny
povýšenecké sklony žáků movitých rodičů
kouření v areálu školy

konflikty žáků ADHD narušijící výuku
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Uvedená konkretizace těžko zvládnutelných problémových situací dokumentuje jaké
kázeňské přestupky měli učitelé na mysli, když odpovídali na otázky 3 až 8, týkající se kázně.
Je zřejmé, že se jedná většinou o velmi závažné kázeňské přestupky, které zejména v případě
drog, šikany, hrubosti a nerespektování učitele mohou mít velmi závažné společenské
důsledky. Přesto, že tyto závažné kázeňské přestupky uvádějí jen někteří z učitelů, postup
proti jejich dalšímu šíření bude účinný jen tehdy, když se ho zúčastní pokud možno všichni
učitelé. K tomu pak budou navíc potřebovat významnou podporu nejen ze strany rodičů a
odpovědných orgánů a institucí, ale také politiků, sdělovacích prostředků, a široké veřejnosti.
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Otázka 28 shromažďuje příklady takových obtížných situací s žáky s poruchami chování, které
se učitelům podařilo úspěšně vyřešit. Možnost verbálně se vyjádřit k tomuto problému
využilo 52 učitelů, tj. 47 % ze všech zúčastněných učitelů-respondentů. Diagram č.33 uvádí
stručný výčet těchto úspěšných způsobů řešení kázeňských deliktů a také relativní četnost
jejich výskytu vzhledem k počtu učitelů, kteří otázku 28 ke svému vyjádření použili.
Vodorovné pruhy dovolují rozlišit věkovou strukturu těch, co se vyjádřili na dané téma
obdobným způsobem. Z diagramu lze také vyčíst, které odpovědi poskytli učitelé z obou typů
škol současně, případně jen ze ZŠ nebo jen ze SŠ.
Diagram 33

Otázka 28 Zvládnutí obtížných problémových situací
popsaná konf liktní situace bez řešení

upozornění, dohled, kontrola, domluva (s účastí rodičů)
individuální přístup, kontrola
přerušit dosavadní činnost + vysvětlení všem žákům
za pomoci psychologa
izolace žáka + zklidnění vlídným způsobem
spolupráce rodičů, policie, kurátora
problémové chování žáka zdokladovat
převést problémovou situaci na legraci
zvýšit motivaci žáka

do 35 let
od 35 do 50 let
nad 50 let

zlepšení vzájemných vztahů mezi žáky
nepřistoupit na chování žáka, řešit po hodině
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O tom, že není snadné nalézt řešení konfliktních situací s žáky s poruchami chování, svědčí
vylíčení příslušné konfliktní situace, aniž by byl respondenty uveden způsob jeho řešení.
Nejčastěji bylo v odpovědích uvedeno, že řešením konfliktní situace bylo důrazné
napomenutí, dohled, kontrola žáka a domluva s případnou účastí rodičů. Tento námět se
vyskytl na obou typech škol a je zastoupen ve všech věkových kategoriích. Dále uvedené
náměty již sice mají relativní četnost nižší než 8 %, avšak jsou rovněž inspirativní. Pouze
v řadách nejstarších učitelů se na obou typech škol objevilo řešení konfliktní situace
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spočívající v individuálním přístupu a důsledné kontrole. Ve všech věkových kategoriích a na
obou typech škol se objevil námět, spočívající v přerušení dosavadní činnosti a následném
vysvětlení chování rušícího žáka a komentář učitele ke všem ostatním žákům. Na obou
typech škol se vyskytl u učitelů střední generace námět řešit situaci pomocí psychologa. Jen
mezi učiteli staršími 35 let ze SŠ se uvádí jako vhodný způsob řešení konfliktních situací
izolace žáka a jeho vlídného zklidnění či usměrnění. Následující náměty se již vyskytují jen
s malou četností. Na ZŠ je to spolupráce s rodiči, policií a kurátorem nebo výchovným
pracovníkem; dokladovat chování problémového žáka nebo nepřistoupit na chování žáka a
řešit jeho přestupek po vyučovací hodině. Mezi učiteli střední generace na SŠ se objevili tyto
náměty: převést problémovou situaci na legraci; zvýšit motivaci žáka nebo zlepšit vzájemné
vztahy mezi žáky.
Mezi náměty na řešení konfliktních situací s žáky s problémovým chováním jsou nejčetnější
ty, které soustřeďují pozornost učitele na problémového žáka, kterému věnují individuální
pozornost a ve vážnějších případech řeší přestupek za účasti rodičů. Za často účinný způsob
řešení nekázně žáka, který ale ne každý učitel dobře zvládá, považuji přerušení výuky a
vysvětlení nevhodného chování celé třídě. Vhodně vedený rozhovor má často dobrý výchovný
vliv na většinu žáků, kteří si mají možnost uvědomit, jak svým iracionálním chováním škodí
ostatním i sami sobě. Výhodou takového řešení je, že se věc vyřeší ještě při hodině a učitel jí
není dále nadměrně zatěžován. Dále učitelé navrhují zapojit do spolupráce mimoškolní složky
(využít zákonného zástupce, výchovného poradce, psychologa, policii, kurátora) i některá
specifická řešení jako více žáka motivovat nebo převést problém na legraci. Tyto metody
mohou být rovněž účinné, avšak nelze je použít vždy a vyžadují spíše vyzrálejší učitelskou
osobnost. Zejména pokud jde o závažné přestupky, je vhodné dbát na dokladování průběhu
kázeňských přestupků.
Otázka 29 mapuje náměty na podporu pedagogické činnosti. Možnost verbálně se vyjádřit
k tomuto problému využilo 71 učitelů, tj. 65 % ze všech zúčastněných učitelů-respondentů.
Diagram č.34 uvádí výčet těchto námětů spolu s relativními četnostmi jejich výskytu
vztažených k počtu učitelů, kteří na tuto otázku odpověděli. Vodorovné pruhy opět dovolují
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rozlišit věkovou strukturu respondentů. Z diagramu lze také vyčíst, které odpovědi poskytli
učitelé z obou typů škol, případně jen ze ZŠ nebo SŠ.
Za nejdůležitější při své pedagogické práci považují učitelé podporu rodin žáků, případně
jejich zákonných zástupců. Na druhém místě, byť s méně jak poloviční relativní četností,
uvádějí učitelé podporu výchovných poradců, specializovaných odborníků nebo psychologů,
případně odborné zázemí školy v těsné spolupráci s právníkem nebo lékařem či orgánů péče
o dítě. Jako dosud zcela nedostatečnou, zato velmi potřebnou, považují učitelé podporu v
zákonech a dalších právních předpisech, jež jim dle jejich názoru neposkytují dostatečné a
jednoznačně vymezené kompetence. Učitelé požadují též právní podporu specializovaných
právníků, kteří by je dokázali vhodným způsobem orientovat jak v zákonném rámci školské
problematiky, tak v jeho praktické aplikaci.
Diagram 34

Otázka 29 Náměty na podporu pedagogické činnosti
podpora rodiny č i zákonných zástupců

podpora výchov.poradce, speciál.pracovníka a psychologa
podpora v právních předpisech, jejich úprava
možnost úč inného postihu (trestu) žáků
pomoc státní.správy (orgány péč e o dítě)
podpora vedení školy
odborné zázemí právník, lékař, psycholog
výcvik komunikace v problémové situaci, nácvik asertivity
zvýšení prestiže uč itele + lepší finanč ní ohodnocení uč itelů
podpora kolegů, vzájemná spolupráce
žádné zvláštní opatření není potřeba
právní podpora, orientace v zákonných možnostech uč itele
dobré materiální pomůcky a kvalitní materiální vybavení
méně administrativy pro uč itele
snížení poč tu žáků ve třídách
zlepšení atmosféry ve společ nosti
jiný způsob financování škol než podle poč tu žáků
speciální školy s nároč ným studiem

do 35 let

speciální školy pro psychicky narušené žáky
podpora bez bližšího urč ení

od 35 do 50 let

staut veřejného č initele

nad 50 let

více mužů v uč itelském sboru
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Z odpovědí je zřejmé, že učitelé požadují podporu vedení školy, která se jim v některých
případech jeví jako nedostatečná. Za vhodnou podporu považují učitelé také výcvik
komunikace v problémových situacích a nácvik asertivity. Učitelé starší 35 let uvádějí potřebu
zvýšit prestiž učitelského povolání a lepší finanční ohodnocení a také podporu kolegů a
vzájemnou spolupráci mezi učiteli. Učitelé starší 35 let uvádějí potřebu zvýšit prestiž
učitelského povolání a lepší finanční ohodnocení a také podporu kolegů a vzájemnou
spolupráci mezi učiteli. Jako poslední námět z těch, které se vyskytly společně v obou typech
škol, a který uvádějí všechny věkové kategorie, je uváděna potřeba zlepšit atmosféru ve
společnosti.
Všechny další náměty se vyskytují již s četností menší než 5 %, případně ojediněle. Pouze na
ZŠ se objevil námět zvýšit počet mužů v učitelském sboru. Další náměty se vyskytly jen na SŠ,
kde učitelé požadují kvalitní podmínky a dobré materiální vybavení, méně administrativy,
menší počet žáků ve třídách a jiný způsob financování škol než podle počtu žáků. Sporadicky
se na SŠ objevily ještě tyto náměty: zavedení speciálních škol s náročným programem,
speciální školy pro psychicky narušené žáky a také statut veřejného činitele pro učitele.
Poslední otázka 30 se zaměřila na preventivní opatření vzniku konfliktů při výuce ve škole i
mimo ni. Možnost vyjádřit se k tomuto tématu využilo 69 učitelů, tj. 63 % zúčastněných.
Diagram č.35 je výčtem těchto námětů podle relativních četností jejich výskytu vzhledem k
počtu učitelů, kteří na tuto otázku odpověděli. Vodorovné pruhy opět dovolují rozlišit
věkovou strukturu respondentů. Z diagramu lze také vyčíst, že se většina odpovědí vztahuje k
oběma typům škol, jen některé označené pocházejí pouze od učitelů ze ZŠ nebo jen ze SŠ.
Skutečnost, že se některé náměty překrývají s náměty z předchozí otázky, svědčí o tom, že je
učitelé považují za vhodné jak jako přímou podporu jejich pedagogické činnosti, tak jako
opatření preventivní a dlouhodobé.
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Diagram 35

Otázka 30 Preventivní opatření proti vzniku konfliktů

zapojení rodiny do v zděláv . procesu
přísný režim, v ětší prav omoci školy k ž.
prav omoc učitele adekv átně zasáhnout
spol.mimoškolní akce a přátelské v ztahy
důslednost, dův ěra, prav idla+dodržov ání
řešení neznám
společný přístup rodiny , učitelů, psy chol.
menší počet žáků v e třídách
důsledná rodin.v ýchov a od útlého v ěku
kv alitní v ýběr žáků
zlepšení pohledu na učitele + podpora
v ýcv ik osobní asertiv ity , předn.odborníků
indiv iduální přístup k žákům
kv alitní učit., znalost siln.a slab.stránek ž.
problém je v e společnosti
řešení konf liktu ihned v počátku
rozsazení žáků po jednom v lav ici
omezení v liv u PC, tráv ení v ol.času žáků
zařazení v ýuky sociál. dov ed.do v ýuky žáků
znalost v ztahů v e třídách (sociometr.testy )

do 35 let

příliš složité na tak malý prostor

od 35 do 50 let

dobrá příprav a na v y učov ací hodinu

nad 50 let

upřednostnění státních škol
v ěnov at se žákům stále
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Vzhledem k vysoké četnosti výskytu lze považovat zapojení rodiny do vzdělávacího procesu
za nejdůležitější požadavek na preventivní opatření proti vzniku konfliktů při výuce. Jako
stejně důležitý lze považovat požadavek na přísný režim a větší pravomoci školy vůči žákům.
Rovněž poměrně vysoké zastoupení (s nejvýraznějším zastoupením mladých učitelů do 35
let) se jeví námět pořádat četné mimoškolní akce a udržovat přátelské vztahy s žáky a také
zavedení jasných pravidel a jejich důsledné dodržování. Za významný považují učitelé také
společný výchovný postup rodiny, učitele, školy, případně také výchovného pracovníka a
psychologa.
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Na dalších místech mezi náměty je menší počet žáků ve třídách, důsledná výchova
v předškolním věku, kvalitní výběr žáků ke studiu (ten uváděli jen učitelé starší 35 let na SŠ) a
zlepšení pohledu společnosti na učitele. Učitelé mladší 50 let vyžadují výcvik osobní asertivity
a přednášky těch odborníků, kteří mohou přispět k získání potřebných informací a dovedností.
Mezi dalšími náměty je požadavek na individuální přístup k žákům a na kvalitní učitele, kteří
znají slabé a silné stránky svých žáků. Z méně frekventovaných námětů je to námět řešit
konfliktní situace hned v jejich počátku, rozsazení žáků po jednom v lavici, omezení vlivu PC a
některých druhů trávení volného času i zařazení výuky sociálních dovedností do výuky žáků.
Všechny dosavadní náměty (až na jednu výjimku, na kterou bylo upozorněno) se vyskytovaly
v obou typech škol. Jen nejstarší učitelé ze SŠ uváděli, že problém je ve společnosti. Na ZŠ se
vyskytl požadavek na znalost sociálních vazeb ve třídě, kterou by bylo možno zjistit pomocí
sociometrických testů. Zbývající náměty se vyskytují jen sporadicky, a to na SŠ u straších
učitelů: dobrá příprava na hodinu, upřednostnění státních škol a stálá péče o žáka.
Dost frekventovanou odpovědí (13 % ze všech odpovědí) z celého věkového spektra a v obou
typech škol bylo odpověď neznám nebo také tento prostor mě nestačí k vyjádření na tak
komplikovaný problém. Tyto i mnohé další odpovědi ukazují, že mnozí učitelé si se
současným rozsahem žáků s poruchami chování neumí poradit dost efektivně. Žáci
s poruchami chování rozhodně nejsou ve školství ČR nějakou novinkou či výjimkou,
problémem je rychle rostoucí rozsah tohoto jevu a s tím se dostavující závažnost některých
přestupků. Za tohoto stavu se znatelněji projevuje to, že studium pedagogiky již delší dobu
nepodstupují jen ti, kteří pro to mají dobře zastoupené předpoklady a schopnosti a ze
kterých se zkušenostmi stanou učitelské osobnosti s přirozenou autoritou. Pestrá paleta
námětů na řešení i vysoká pozornost věnovaná dotazníkům však ukazují na závažnost
problému i na angažovanost učitelů zabývat se těmito problémy.
Z odpovědí je zřejmé, že učitelé se ve své většině nespoléhají na to, že jim autoritu dodá
někdo zvenčí i to, že se nebrání pokrokovým učebním metodám, ani pozitivním změnám
v postojích k žákům. Současně je ale zřejmé, že si také uvědomují svou ztíženou pozici a
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rostoucí nároky na ně kladené, a proto oprávněně požadují podporu společnosti i odborníků,
kterou dokáží konkretizovat, i to, že jsou některé tradiční hodnoty, jež mají ve škole stále své
místo.
Jsou si velmi dobře vědomi toho, že výchovné působení školy nemůže být efektivní, pokud
bude izolované od výchovného působení rodiny. Učitelům vyhovuje přátelská a tvůrčí
atmosféra ve třídě, ale také vědí, že na kázeňský přestupek je nutno reagovat co nejdříve a
adekvátním způsobem a zajistit tím nežádoucí následné uvolnění kázně pod určitou kritickou
mez, která je navíc v každém školním kolektivu jiná. Projevená ochota zdokonalovat se
v komunikačních dovednostech a přijímat doporučení od odborníků a trvale s nimi
spolupracovat, zejména v závažných případech nekázně, je projevem odpovědného přístupu
ke svému učitelskému poslání. Požadavek učitelů na dobrou orientaci v právních normách,
na spolupráci s právníky i na úpravu právního prostředí škol považujeme za velmi závažný, a
proto se mu budeme podrobněji věnovat v závěrečných doporučeních. Z verbalizace námětů
je také zřejmé, že většina učitelů chápe potřebu individualizovat výuku a znát silné a slabé
stránky svých žáků, ale přitom jim není známo, že takové prostředky jsou dnes reálně
dostupné a lze se s nimi seznámit a aktivně je používat.

3.2.5 Závěry dotazníkového šetření
Dotazníkové šetření mělo, vzhledem ke svému rozsahu, povahu sondy. Celkový počet 110
respondentů představuje 1,2 % všech učitelů ZŠ a SŠ v ÚK. Vzhledem k tomu, že soubor
respondentů dobře pokrývá oba typy škol, má vyvážené zastoupení obou pohlaví, pokrývá
celý věkový rozsah a má rovnoměrné územní rozložení, lze jej považovat za dostatečně
reprezentativní. Dotazník má 30 otázek a je rozdělen do 4 částí. Zabývá se stavem a vývojem
kázně, mimoškolními vlivy a stávajícími i uvažovanými aktivitami podporujícími pedagogy při
práci s žáky s poruchami chování. Závěr tvoří prostor pro vlastní verbální vyjádření.
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Cíl dotazníkového šetření, kterým bylo zjistit momentální stav rozvoje jak pozitivních, tak
negativních jevů ve zdejších školách a ověřit naléhavost zavedení opatření na zvýšení
efektivnosti vzdělávacího procesu i postoje k některým možným řešením, byl splněn.
Ve školách ÚK dochází ke zhoršování kázně, narůstá počet tříd s více jak 20 % žáků s vážnými
poruchami chování, takže učitelé musí na její udržení 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.
Udržení asi čtvrtinové psychické rezervy je u každého učitele nutnou, i když nikoliv jedinou
podmínkou zvládání konfliktních situací. Vedle rozsahu kázeňských přestupků roste i jejich
závažnost, o čemž svědčí rostoucí počet případů, kde musí učitelé řešit kázeňské přestupky
s pomocí vedení školy nebo policie i jiných mimoškolních institucí. K tomuto kroku muselo
sáhnout již 40 % učitelů alespoň jednou za rok a 10 % více než desetkrát za školní rok.
Výrazné zhoršení uvádějí především ženy-učitelky, zatímco spoluúčast policie nebyla např.
zaznamenána ani v jednom případě u mladých učitelů. Zhoršení se týká jak SŠ, tak především
ZŠ. Situaci je nutno považovat za velmi alarmující. O závažnosti svědčí například to, že 72 %
dotázaných učitelů a téměř 80 % žen se domnívá, že si řešení konfliktních situací vyžaduje
významná opatření jak ve škole, tak mimo ni.
Stav a vývoj násilí na školách zjišťovalo také rychlé šetření ÚIV v roce 2008. Asi v pětině škol
se v průběhu posledních 3 let vyskytly sečné, bodné a jiné zbraně; časté jsou verbální útoky
žáků i rodičů na učitele. K fyzickému útoku žáka na učitele došlo v posledních 3 letech na 6 %
škol. Časté je poškozování majetku školy.
Z mimoškolních vlivů je učiteli považována za nejvýznamnější výchova v rodině. Následuje
vliv sdělovacích prostředků a veřejného mínění, který hodnotí významněji ženy a vrozené
dispozice (ocenění váhy tohoto vlivu roste s věkem), které zase významněji hodnotí muži.
Jako málo významné se učitelům jeví vliv umění, propagace vědy a poznání a vliv
významných osobností. Za důležitý signál lze považovat především to, že je učiteli významně
hodnocen vliv sdělovacích prostředků a veřejného mínění, který v současné době působí
často negativně. Alarmující je také zjištěný velmi malý vliv významných osobností. Podíl
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mimoškolních vlivů na vznik konfliktních situací ve škole vidí učitelé jako velmi významný, ⅔
jej vidí jako vyšší než 30 %.
Učitelé významně inklinují k předloženým námětům na řešení konfliktních situací vyvolaných
žáky s poruchami chování. Více než všech učitelů a více jak 80 % mladých učitelů má zájem
zlepšit své komunikační dovednosti. Téměř polovina učitelů významněji spolupracuje s PPP a
psychology, což je dobrým příslibem pro zvyšování efektivnosti výuky, zvláště pokud bude
tato oblast posílena vhodnými metodami, řešícími vzdělávací proces v širším kontextu a
systémově. Jedním z cílů zavedení těchto metod je řešení závažného problému spočívající
v tom, že se 75 % učitelů domnívá, že v současné době není možný individuální přístup
k žákům. O tom, že by lepší finanční ohodnocení učitelů zvýšilo prestiž učitelů jsou
přesvědčeny téměř ¾ učitelů. Toto přesvědčení se prohlubuje s věkem a silněji jej vyjádřily
též ženy.
Převážná většina učitelů (70 %) projevila značný zájem o individuální poradenství. Učitelé si
při své značné psychické zátěži uvědomují, jak užitečná je individuální znalost dispozic a
schopností každého jejich žáka, avšak rovněž, jak časově náročné a někdy nejisté je odvodit
tyto informace pouze z chování jednotlivých žáků. Velikost úvazku, počet žáků ve třídách,
množství učiva, rostoucí požadavky na výukové metody i nárůst administrativy tuto
analytickou činnost téměř znemožňují. Přitom je uvedená znalost základem požadované
individualizace výuky. Pokud učitelé žáky dobře znají, snadno přizpůsobí výuku jejich
dispozicím a potřebám. Je tedy pochopitelné, že by učitelé ocenili, pokud by mohli získat o
svých žácích včas spolehlivé informace o jejich přednostech, slabých stránkách, povahových
zvláštnostech i nejvhodnějším zaměření. Cca 60 % učitelů projevilo zájem o pedagogickoprávní poradenství individuální povahy, od kterého očekávají odborné pedagogické a
především právní informace, které jim umožní stanovit jasné mantinely jejich výchovného
působení. Celkem ¾ učitelů a 80 % žen stejně jako 80 % učitelů ze ZŠ projevilo zájem o
komplexní seminární vzdělávání, které by jim přineslo ucelené poznatky, umožnilo získat
nové např. komunikační dovednosti a seznámilo je s novými možnostmi individuálního
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právního, osobnostního a profesního poradenství i včasného diagnostikování žáků
s poruchami chování.
Díky verbální části dotazníku bylo možno zkonkretizovat těžko zvládnutelné problémové
situace a kázeňské přestupky. Jde o hrubé, drzé a vulgární chování, výsměšnost,
negativizmus, agrese, užívání návykových látek, včetně drogové závislosti, nerespektování
pokynů učitele. Menší výskyt mají záškoláctví, nezájem o studium a šikana. Za velký problém
považují učitelé nedostatečnou spolupráci s rodiči, kteří se o své děti nezajímají,
nespolupracují nebo vědomě „shazují“ pedagogy v přítomnosti svých dětí. Obtížně
zvládnutelné jsou též případy dětí, kterým zemřeli rodiče nebo se rozvedli. Učitelé též
poukázali na potřebu odborné pomoci při práci s psychicky narušenými žáky.
Výzva k vylíčení způsobů dobře zvládnuté konfliktní situace vzbudila u řady učitelů rozpaky.
Někteří uvedli, že nevědí, jiní, že zatím takové problémy nemají. Nejčastěji uváděli jako
účinný prostředek zvládání konfliktních situací důrazné napomenutí, dohled, kontrola žáka a
domluva s případnou účastí rodičů. Starší učitelé upřednostňují individuální přístup a
důslednou kontrolu. Jako účinný prostředek uváděli učitelé všech věkových kategorií
„přerušení dosavadní činnosti a následném vysvětlení chování rušícího žáka učiteli a
komentář ke všem ostatním žákům“. Méně často byla uváděna izolace žáka a vlídný způsob
jeho zklidnění a spolupráce s psychologem, s rodiči, policií a kurátorem. Učitelé doporučují
dokladovat chování problémového žáka. Mezi učiteli střední generace na SŠ se objevily tyto
náměty: převést problémovou situaci na legraci; zvýšit motivaci žáka nebo zlepšit vzájemné
vztahy mezi žáky. Většinou tedy jde u závažnějších a opakovaných případů o zaměření
pozornosti učitele na problémového žáka a zapojení rodičů a specialistů do procesu řešení
závažných přestupků.
Mezi nejčastější náměty na přímou podporu pedagogů patřila vedle nezbytné spolupráce
rodin žáků a vedení školy, především podpora výchovných poradců, specializovaných
odborníků nebo psychologů a odborné právní, případně též lékařské zázemí školy. Učitelé by
uvítali jak přímou spolupráci se specializovanými právníky, tak takovou úpravu stávajících
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právních norem, které budou lépe odrážet momentální stav ve školství ČR. Jsou ochotni
podstoupit výcvik komunikace v problémových situacích a nácvik asertivity. Mnozí učitelé by
uvítali větší společenskou podporu prestiže učitelského povolání; statut veřejného činitele i
větší kolegialitu a spolupráci mezi učiteli. Zejména starší učitelé by ocenili zlepšení atmosféry
ve společnosti. Někteří učitelé poukazují na problematické financování škol podle počtu žáků.
Mezi mnoha náměty na preventivní opatření vzniku konfliktů bylo: zapojení rodiny do
vzdělávacího procesu; přísný režim a větší pravomoci školy vůči žákům; hojné pořádání
mimoškolních akcí a přátelské vztahy s žáky a zavedení jasných pravidel a jejich důsledné
dodržování. Učitelé kladou důraz na společný výchovný postup rodiny, učitele, školy, případně
psychologa. Další náměty spočívali v menším počtu žáků ve třídách, důsledné předškolní
výchově, kvalitní výběr žáků ke studiu a zlepšení pohledu společnosti na učitele, výcvik osobní
asertivity a přednášky specialistů. Učitelé by uvítali vytvoření podmínek pro individuální
přístup k žákům, vyžadující dobrou znalost jejich schopností i sociálních vazeb ve třídě.
Z méně frekventovaných námětů je to včasné řešení konfliktů, omezení vlivu PC a některých
volnočasových aktivit i zařazení výuky sociálních dovedností do výuky žáků.
Přesto, že náměty na opatření shromážděné prostřednictvím dotazníkového šetření jsou i
vzhledem k jeho sondážnímu rozměru bohaté, tak asi ¼ učitelů nemá představu o tom, jaká
východiska ze současného stavu české školství má. 13 % učitelů napsalo přímo: „Odpověď
neznám“. Učitelům přísluší, dle autorů, v procesu zefektivnění výuky dvě úlohy:
 Vyjádřit se k současnému stavu školství na základě detailních informací z terénu.
 Realizovat systémová doporučení v rozsahu své působnosti.
Vše ostatní je úlohou vědeckých pracovníků, profesorů na pedagogických vysokoškolských
institucích, odborníků z dalších souvisejících vědních oborů a také MŠMT. Tato metodika a
toto dotazníkové šetření je jen skromným příspěvkem k tomuto procesu. Dotazníkové
šetření ukázalo, že učitelé se dobře zhostili první informační a námětové role i to, že jsou
připraveni ujmout se stejně dobře i své role implementační.
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4 Tvorba vzdělávacího programu DVPP
4.1 Vytvoření vzdělávacího programu pro pedagogické pracovníky

Jak již bylo zmíněno 1 ze 6ti modulů vzdělávacího programu DVPP vznikne na základě
vytvořené studie, která byla zaměřená na Interakci žáků a pedagogů a této metodiky, jež ze
studie vychází.

Vzniklý vzdělávací program bude splňovat podmínky pro udělení akreditace programu DVPP
u kompetentního orgánu - MŠMT. Dle příslušných doporučení bude mít vzděl. program
následující strukturu:

Tabulka 1 Struktura vzdělávacího programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Název vzdělávacího programu
 Oficiální název programu
Obsah
 Podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace
Forma
 Podoba vzdělávacího programu
Vzdělávací cíl
 Účel či smysl vzdělávacího programu
Hodinová dotace
 Počet hodin věnovaných vzdělávacímu programu
Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny
 Horní strop počtu účastníků vzdělávacího programu a bližší popis cílové skupiny
Plánové místo konání
 Místo, kde vzdělávání bude probíhat
Jmenný přehled lektorů s podrobnými info o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe
 Seznam lektorů se jmény, popisem jejich dosavadních zkušeností, praxe a zejména jejich kvalifikace
Odborný garant
Materiální a technické zabezpečení
 Popis materiálního a technického zabezpečení nutného pro výuku vzdělávacího programu
Způsob vyhodnocení akce
 Metoda, postup zjištění úspěšnosti akce
Kalkulace předpokládaných nákladů
 Kalkulace předpokládaných nákladů na vzdělávací akci – v rámci vzdělávacího programu je nutné vyčíslit
náklady, k tomu slouží tabulka níže.
Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference ze škol apod.
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Tabulka 2 Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka

Předpokládané náklady

Položka

Celkové náklady na lektory
Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů
z toho

Ubytování lektorů
Stravování a doprava lektorů

Náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků
Doprava účastníků
z toho
Stravování a ubytování účastníků
Náklady na učební texty
Příprava, překlad, autorská práva apod..
z toho
Rozmnožení textů – počet stran :
Režijní náklady
Stravné a doprava organizátorů
Ubytování organizátorů
Poštovné, telefony
z toho

Doprava a pronájem techniky
Propagace
Ostatní náklady
Odměna organizátorům

Náklady celkem
Poplatek za 1 účastníka

Tato tabulka je důležitou součástí žádosti o akreditaci, je totiž nezbytné mít vyčísleny
všechny náklady – na lektory, na zajištění prostor, na ubytování, stravování a dopravu
účastníků, na učební texty a na režijní náklady.

Vzniklý vzdělávací program bude mimo jiné také:
efektivní

- optimalizace poměru: časová náročnost/nově získané kompetence

inovativní

- zavedení nových a neotřelých vyučovacích metod

atraktivní

- zahrnutí aktuální problematiky a moderních trendů
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4.2 Příprava vzdělávacího progamu DVPP k akreditaci u MŠMT

Základní kroky nezbytné pro akreditaci DVPP u MŠMT:
 vyplnění základních formulářů MŠMT na adrese: http://dvpp.msmt.cz/advpp/
-

„Základní informace o vzdělávacím zařízení“

-

„Seznam vzdělávacích akcí předkládaných k akreditaci“

 zpracování informací o vzdělávacím programu podle doporučené struktury
-

viz. výše uvedený bod „vytvoření vzdělávacího programu pro pedagogické
pracovníky“

 přípravě finální žádosti o udělení akreditace DVPP = průvodní dopis
 - ověřená kopie akreditace vzdělávací instituce (SPŠT Varnsdorf, příspěvková
organizace)
-

event. další doklady dle uvážení

4.3 Proškolení šesti lektorů zadavatele v novém DVPP

Po vytvoření vzdělávacího programu dodavatelem bude zajištěno odborné proškolení 6ti
lektorů nositele a jeho partnera v rámci jednotlivých modulů vzniklého vzdělávacího
programu tak, aby tito lektoři byli schopni předávat aktuální informace, trendy a
kompetence na učitele odborných předmětů a odborného výcviku.
Na základě dílčího vzdělávacího modulu vycházejícího z této metodiky, resp. příslušné Studie
bude tedy proškolen 1 lektor, který bude v průběhu vzdělávání zároveň „garantem“ oblasti
efektivní komunikace pedagogů s žáky s problémy s chováním.
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5 Závěr a doporučení změn a opatření ve školní
výuce v ÚK
Účelem této poslední kapitoly je stručně shrnout některé závěry a především doporučení,
která se v metodice postupně objevila a odvodit některá další, která z nich bezprostředně
vyplývají. Dotazníkové šetření na školách ÚK, uspořádané pro potřeby studie a následně této
metodiky, potvrdilo hypotézu, že dochází ke zhoršování kázně a přibývá žáků s vážnými
poruchami chování. Z těchto důvodů musí učitelé věnovat na udržení kázně stále větší část
své kapacity, což některé nadměrně vyčerpává a u některých se tato situace stává až kritická.
Stále častější a náročnější řešení konfliktních situací je příčinou poklesu efektivnosti výuky
všech žáků, což se v konečném důsledku musí projevit ztíženým uplatněním absolventů škol
ÚK na trhu práce a jejich menší úspěšností při ucházení se o další studium. Nemá-li dojít
v dohledné době k vážnějším negativním společenským jevům, je nutno provést na podporu
učitelů účinná systémová opatření, neboť zvládnutí této situace se již vymyká jejich
možnostem i možnostem samotných škol.
Samostatně se budeme zabývat doporučeními pro uspořádání navazujícího seminárního
vzdělávání, pro pedagogickou činnost učitelů a managementu škol a konečně pro vytváření
efektivního odborného servisu učitelů a škol i pro vzdělávání učitelů nových ve fázi jejich
profesní přípravy.

5.1 Doporučení pro uspořádání seminárního vzdělávání učitelů
Řešení projektu ESF ČR Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech předpokládá
vytvoření uceleného vzdělávacího programu, složeného z šesti výukových modulů pro
učitele, z nichž jeden (modul č.1) bude věnován zvýšení efektivnosti výuky žáků s poruchami
chování. Od října roku 2010 bude uspořádána pro cca 50 učitelů odborných předmětů a
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odborného výcviku ze ZŠ a SŠ v ÚK seminární výuka, která bude mít v rámci modulu č.1
k dispozici 50 výukových hodin.
Vyhodnocení dotazníkového šetření ukázalo, že ¾ dotázaných učitelů ÚK projevilo o toto
seminární vzdělávání vážný zájem. Současně tato metodika, resp. příslušná Studie přináší
řadu námětů pro obsahovou náplň těchto seminářů. Současná situace učitelů ÚK si vyžaduje
především praktická doporučení a nácvik vhodných dovedností, doprovázený praktickými
ukázkami účinných, v praxi použitelných poradenských činností, především psychologických,
právních a profesních. Kvalita seminářů se bude odvíjet především od kvality lektorů tohoto
seminárního vzdělávání a jejich přípravy zkušenými odborníky, znalými účinných metod
práce s dětmi. Příprava těchto lektorů nemusí být časově náročná.
Pro přípravu tohoto semináře doporučujeme:
 Zařadit výuku komunikačních dovedností s žáky s poruchami chování, doprovázenou
praktickými ukázkami a nácvikem za přítomnosti supervizora, například s pomocí
videozáznamu a následného rozboru komunikační sekvence.
 Zvážit zjištění u každého účastníka semináře jeho optimální osobní komunikační
strategii, kterou by měl uplatňovat ve své pedagogické činnosti i v osobním životě.
 Zařadit možnost seznámit se alespoň orientačně se základními rysy profesiogramu
učitele a s pojmem exekutivnost, coby klíčovým pojmem tohoto profesiogramu. Nabídnout
každému účastníku semináře možnost zajistit analýzu jeho učitelských předpokladů a
schopností ve srovnání s profesiogramem učitele, a tím je informovat o jejich individuálních
rezervách, a zároveň označit a podpořit jejich dobře zastoupené schopnosti, pomocí kterých
lze působení slabších předpokladů omezit nebo je úplně eliminovat.
 Zařadit možnost blíže se seznámit s patologií chování u dětí a mládeže s poruchami
chování i základními principy adekvátních reakcí.
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 Zařadit přednášky z oblasti práva o možnostech učitele při řešení školních konfliktů a
výchovy žáků s poruchami chování. Součástí výuky by mělo být rovněž vysvětlení současných
možností individuálního právního poradenství pro učitele, umožňující řešení konkrétních
případů konfliktů.
 Zařadit praktickou ukázku fungování osobnostní a profesní poradny, která vychází ze
spolehlivého exaktního zjišťování schopností, povahových zvláštností i latentních poruch
chování žáků.
 Zařadit praktickou ukázku zjištění výchovného potenciálu konkrétních žáků. Součástí
takové konzultace by bylo též vymezení nejvhodnějšího postupu k dosažení vymezených
výchovných cílů.
 Seznámit frekventanty seminářů s možnostmi individualizace výuky na základě znalosti
vhodného budoucího profesního zaměření žáka.
 Zařadit jednodenní, případně podrobnější vícedenní přednášku o hlavních principech
úspěšné pedagogické práce s dětmi s poruchami chování, kterou by přednesl zástupce
mezinárodní sítě odborníků, využívajících spolehlivé diagnostické metody o kterých již byla
zmínka.

5.2 Doporučení pro pedagogickou činnost učitelů a managementy
škol
Většina dále uvedených výchozích tezí byla formulována již v Bílé knize, kde se mimo jiné
uvádí: Základem nové kvality vzdělávání je tedy co nejkomplexnější poznání individuálních
potřeb a možností každého žáka a jejich respektování jak při společném vzdělávání, tak
v životě školy. Žáci mají nárok na individuální tempo, možnost chybování i prostor na
individuální projev, vzájemnou komunikaci, uspokojování fyziognomických potřeb, pocit
bezpečí, sounáležitost a sebedůvěru. První stupeň základního vzdělávání má zásadní význam
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pro rozpoznání a podchycení specifických zájmů, schopností i nadání žáků. Základem
vzdělávání na 2. stupni ZŠ je poznávání, podchycování a rozvíjení potencialit jednotlivých
žáků. Nedílnou součástí vzdělávacích programů na středním stupni vzdělávání je i profesní
orientace a úvod do světa práce. Střední odborné vzdělávání by mělo umožňovat vybrat si
takový vzdělávací program, který nejlépe odpovídá schopnostem a zájmům uchazeče a také
potřebám trhu práce.
Doporučení Bílé knihy a mnoha dalších dokumentů a zejména pedagogických a didaktických
studijních materiálů právem ukazuje na naléhavou potřebu včasného zjištění individuálních
schopností a potencialit žáků, které má učitel za úkol dále rozvíjet. Proto považujeme za
potřebné soustředit se na spolehlivé prostředky včasného spolehlivého zjišťování silných a
slabých stránek žáků i jejich nejvhodnějšího profesního zaměření. Studium oboru, na který
má daný žák také odpovídající schopnosti, vede prakticky vždy k dobrým studijním
výsledkům a spokojenosti se zvolenou profesní dráhou, což je nejlepší vnitřní motivace
každého žáka a studenta.
Pro další zdokonalení pedagogické činnosti učitelů a účinnější zvládání žáků s poruchami
chování doporučujeme:
 Vytvořit možnosti pro soustavnější spolupráci s rodiči žáků, než umožňuje jen tradiční
kontakt na třídních schůzkách. Využívat např. možnosti společné konzultace u specialisty na
zjištění vrozených dispozic a nejvhodnějšího profesního zaměření, které mohou být
organizovány prostřednictvím školy, případně i v jejích prostorách.
 Nechat si zjistit svou optimální komunikační strategii a zdokonalovat se v dovednostech
vedoucích ke zlepšení osobních komunikační schopností zejména v konfliktních situacích.
 Zvládat způsoby ochrany alespoň 25 % psychické rezervy při jakékoliv činnosti, zejména
pak při řešení konfliktních situací.
 Naučit se využívat při individualizaci výuky a práce s jednotlivými žáky informace o jejich
silných a slabých stránkách, povahových zvláštnostech i potenciálu poruch chování. Osvojit si
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způsoby získávání těchto informací prostřednictvím seznámení se s těmito metodami nebo s
využíváním odpovídajících osobnostních a pedagogických poraden.
 Využívat při individualizaci vzdělávacích plánů dětí a při volbě vhodné strategie výuky
informace o nejvhodnějším profesním zaměření žáků nebo o jejich zvolené budoucí profesi.
 Při řešení kázeňských přestupků využívat celou škálu postupně narůstající důraznosti
kázeňských opatření. Usilovat o řešení pokud možno v okamžiku rozvoje kázeňského
přestupku a využívat přitom co nejvíce spolupráci s ostatními učiteli a s vedením školy.
Metody kázeňských zásahů poněkud obměňovat a využívat náročné, ale často účinné
metody řešení kázeňského přestupku ihned a až na výjimky v rámci celého třídního
kolektivu, spočívající např. v přerušení dosavadní činnosti a následném vysvětlení chování
rušícího žáka učiteli a všem ostatním žákům.
 Využívat specialisty z oblastí medicíny, psychologie a práva. Absolvovat jejich prakticky
zaměřené přednášky a semináře a navázat s nimi stálý pracovní kontakt.
 Nechat si zjistit své slabé a silné stránky pro výuku a hledat účinné cesty zefektivnění své
pedagogické činnosti.
Doporučení pro management škol vychází především ze zjištěných silných a slabých stránek
SWOT analýzy. Školní management je v současné době velmi vytížen, domníváme se, že
školy si ještě dostatečně nezvykly využívat svou zvýšenou autonomii k tomu, aby se začaly
chovat ve svém regionu aktivněji v oblastech, kde to doposud nebylo zvykem. Proto si
uvádíme v tomto směru několik námětů:


Navázat trvalou spolupráci s vhodným právníkem, specialistou a preventivně

aktualizovat školní dokumenty, zejména ty, které dávají učitelům jednoznačné mantinely pro
jejich působení, zejména při řešení vážnějších kázeňských konfliktů. Zavést vhodnou
dokumentaci závažných kázeňských přestupků, pokud se tak již neděje.


Zvážit vhodné účelné formy podpory učitelů pomocí vhodných odborníků.
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Zvýšit image školy organizováním poradenských dnů, umožňujících zjišťování silných a

slabých stránek a nejvhodnějšího profesního zaměření svých žáků ve spolupráci s rodiči a
učiteli žáků. Umožnit takovou činnost na půdě školy i pro širší veřejnost nebo jiné školy.


Zvážit organizaci takového výběrového řízení na SŠ, které bude zaměřeno na schopnosti

pro výkon povolání, na které daná škola své žáky připravuje.


Zaměřit se na vhodný výběr nových pedagogů, splňujících nejen administrativní

předpoklady, nýbrž majících také odpovídající předpoklady a schopnosti pro pedagogickou
činnost.


Podniknout aktivní kroky pro dosažení přátelské, avšak respektabilní atmosféry na škole.



Sjednotit pravidla a postupy při řešení konfliktních situací všemi učiteli v rámci jedné

školy.


Zapojit školu do společenského života regionu; publikovat v místním tisku a navázat

spolupráci s významnými osobnostmi.

5.3 Doporučení pro vytváření efektivního odborného servisu učitelů
a škol a pro vzdělávání nových učitelů
Zajištění efektivního odborného servisu učitelů a škol souvisí především s rozvojem
specializovaného

poradenství.

Síť

poradenských

institucí

i

školních

pracovníků

s kompetencemi výchovných poradců a školních psychologů je dost podrobně propracovaná.
Z dotazníkového šetření vyplývá, že řada učitelů s nimi spolupracuje a na jejich služby
spoléhá. Lze však doporučit zvýšení efektivnosti jejich práce. Jednou z možností je příprava
speciální seminární výuky pro tyto odborníky.
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Zajištění právního servisu je otázkou spolupráce s právníky specialisty, kteří se zabývají nebo
jsou ochotni se do budoucna školní problematikou do hloubky zabývat. Takový právní servis
by měl mít jak funkci preventivní, výukovou, tak individuální poradenskou, například
v akutních případech řešení velmi závažných kázeňských provinění, zejména tam, kde hrozí
majetková škoda nemalého rozsahu, kde byl nutný zásah policie a řešený kázeňský
přestupek může mít vážné společenské dopady, např. v případě ublížení na zdraví či šikany.
Velmi závažným problémem zjevně překračujícím působnost ÚK je soulad schopností
absolventů pedagogických škol s požadavky na výkon tohoto náročného povolání. Studiu na
pedagogických školách se dlouhodobě věnuje větší procento těch, kteří zde studují proto, že
se na jinou vysokou školu nedostali a často o vykonávání profese učitele ani neuvažují.
Současně se výukou zejména odborných předmětů často zabývají odborníci, kteří
pedagogické vzdělání nemají. Zlepšení této situace je možno dosáhnout vhodným
výběrovým řízením na pedagogické školy, avšak ty by se mohly obávat o úbytek svých
posluchačů. Proto by bylo vhodné cílevědomě rozšiřovat spolehlivé profesní poradenství
mezi mládeží tak, aby si každý mohl svou profesi zvolit na základě věrohodných exaktních
informací včas. Dosavadní mnohaleté zkušenosti z pobočky profesní poradny ukazují, že
rozložení optimálních profesí odpovídá potřebám ekonomiky ČR. Takové zjištění je dnes
možné již před ukončením základní školní docházky nebo v průběhu středoškolské výuky,
nejpozději pro maturanty nebo mladé lidi v tomto věku.
Tato metodika a Studie zaměřená na interakci žáků a pedagogů ukázala a dotazníkové
šetření potvrdilo, že změny ve školství ÚK i ČR jsou potřebné. Dosavadní vývoj i četné další
dokumenty, včetně Bílé knihy, obsahují dobré teoretické základy pro uskutečnění těchto
změn, neobsahují však konkrétní doporučení k jejich realizaci, a právě proto se o ně v této
metodice pokusili.
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