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1 Úvod
Tato studie byla vypracována jako součást řešení projektu Rozšíření kompetencí
učitelů v technických oborech, reg. č. CZ.1.07/1.3.07/03.0021 a bude využita při tvorbě
výukového modulu pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku SŠ. Projekt tak
reaguje na aktuální potřebu zvýšit efektivnost výuky v Ústeckém kraji (dále i ÚK) i na zjištění
mezinárodního výzkumu OECD – PISA, který ve své studii1 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.
Potřeba 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.
Vzhledem ke svému zaměření je předkládaný projekt plně v souladu s Dlouhodobým
záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje 2. Díky orientaci projektu
na zlepšení výuky, na zefektivnění způsobu chování učitelů k žákům s poruchami chování a
na prohlubování vztahu mezi učitelem a žákem jsou naplpována všechna zásadní kritéria
krajské strategie rozvoje.
Cílem vzdělávacího modulu, jehož jedním východiskem bude tato studie, je zlepšit
komunikaci s problémovými žáky a vypíchnout silné a slabé stránky českého školství. Přesto,
1

S Programme for International Student Assessment se lze blíže seznámit na stránkách Ústavu pro informace ve
vzdělávání (dále i ÚIV) http://www.uiv.cz/.
2
Viz Dlouhodobí záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji. (Harašta, 2008)
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že zadání upřednostpuje krátkodobá opatření, nemůže studie zcela pominout opatření
dlouhodobá, koncepční a systémová, ze kterých především plynou doporučení preventivního
charakteru. Pozornost bude 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.
Empirické podklady, mapující momentální rozvoj negativních i pozitivních jevů ve
školách Ústeckého kraje budou shromážděny pomocí dotazníkového šetření a osobních
konzultací na reprezentativním vzorku zdejších škol. Studie bude reagovat jak na zjištěné
nedostatky v postojích a reakcích učitelů, tak na pozitivní zkušenosti učitelů, které tak
budeme moci zprostředkovat všem pedagogům.
Občanské sdružení SPARTAKUS spolupracovalo při zpracování této studie mimo jiné i
s odborníky, zabývajícími rozšiřováním preventivních metod při předcházení neshod a
konfliktů, z občanského sdružení Medián. Oba tyto subjekty se zabývají jak teoretickou a
metodickou činností, tak praktickou poradenskou a pedagogickou činností. Právě pravidelný
kontakt s žáky, učiteli a školami umožpuje utvářet si reálný obraz o současném postavení
učitelů i o jeho vývoji v posledních desetiletích. Nároky na učitele i očekávání rodičů a celé
společnosti rostou, zatímco materiální zabezpečení, podmínky výuky a společenská prestiž
buď stagnují nebo se i zhoršují. Za této situace má školství ČR jedinou možnost jak současný
stav zlepšit, a to zavádět takové efektivní výukové metody, které podstatně zkvalitní
vzdělávání a přitom nebudou příliš náročné na materiální vstupy a přímou podporu do
tohoto resortu.
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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Studie se vedle zpracování informací získaných dotazníkovým šetřením bude zabývat
všemi klíčovými vlivy působícími na efektivnost výukového procesu, včetně vlivů
mimoškolních. Zvláštní pozornost bude věnována nástrojům zvyšování efektivnosti výuky,
zejména ve vztahu k žákům s poruchami chování. Účelem studie je nabídnout prakticky
realizovatelná a perspektivní řešení, která budou reagovat na výsledky provedeného
dotazníkového šetření.

strana 6 (celkem 136)

strana 7 (celkem 136)

2 Analýza současného stavu

2.1 Charakteristika školského systému v Ústeckém kraji
Pro potřeby této studie obsahuje stručná charakteristika školského systému
v Ústeckém kraji3 jen základní údaje nezbytné pro volbu vhodných analytických nástrojů, pro
výběr dostatečně reprezentačního vzorku respondentů dotazníkového šetření i pro volbu
takových opatření ve vzdělávacím systému ÚK, které dobře odpovídají jeho momentální
situaci. Tabulka č.1, soustřeďující základní údaje o počtu škol, žáků, pedagogů i celkových
výdajů na školství v ÚK je doplněna o další dva sloupce. V prvním z nich se uvádějí v % podíly
příslušných údajů za ZŠ a SŠ ÚK vzhledem ke stejným údajům za ČR a porovnávají se tak
údaje z tabulek č.1 a 2. V posledním sloupci se uvádí opět v % tempo růstu obdobných údajů
za ÚK jako ve sloupci předchozím, s tím, že jde tentokrát o tempo růstu vypočtené za
meziroční období školních let 2007/08 až 2008/09, takže se porovnávají údaje z tabulek č.1 a
3.
Tabulka 1

Základní údaje o rozsahu školského systému v Ústeckém kraji 2008/2009

školy
třídy, fakulty
děti/žáci/studenti
nově přijatí

SŠ
Gymn
celkem azia

SPU,
U

24

82

45

2

10

7%

2%

1968

x

x

x

x

62

9%

4%

73202

45201

9063

18216

13988

257

1479

9%

2%

8012

13678

1611

5133

4975

42

659

9%

0%

9390

9944

1502

3704

3484

48

308

8%

4%

7109,6

4759,9

x

x

x

61,0

103,1

8%

1%

5562,9

3628,4

x

x

x

49,1

74,5

8%

1%

21541

22705

x

x

x

22667

23659

97%

-4%

24133

25125

x

x

x

25233

26762

78%

-4%

30,71

x

8%

-7%

ZŠ

325

285

122

1004

3785

22881
x

počty pedagogů 1858,7
plat zaměstnance
v Kč 17106
plat pedagoga v
Kč 19332
výdaje v mil. Kč 995,19

Přírůst
ekZŠ a
SŠ
08/07

SOŠ

MŠ

absolventi 7150
počty
zaměstnanců 2526,1

Podíl
ZŠ a
SŠ na
ČR

Konzer
vatoře VOŠ

4089,76 2491,97 454,91 755,80 1256,52

Pramen: ÚIV údaje z roku 2008 http://www.uiv.cz/soubor/3965

3

V táto kapitole vycházíme především z SWOT ÚK (SWOT ÚK, 2008), z Dlouhodobého záměru vzdělávání a
vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2008/2010 (Harašta, 2008) a z databáze údajů Ústavu pro informace ve
vzdělávání (též ÚIV).
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Z tabulky č. 1 je zřejmé, že školský systém ÚK tvoří 7 až 9 % školského sytému celé ČR.
Skutečnost, že 9 % žáků ČR navštěvuje 7 % škol ČR svědčí o tom, že v ostatních krajích jsou
školy v průměru ještě o něco menší4. Více ZŠ než ÚK má pouze kraj Středočeský a také tři z
krajů moravských. Obdobná situace je též u středních škol, kterých je více také v Praze. Podle
počtu žáků je ÚK v rámci ČR na pátém místě. ÚK tedy nepatří k největším, ale rozhodně je v
ČR významný. Platy pedagogů i zaměstnanců jsou mírně pod průměrem ČR při 4 % poklesu
oproti roku 2007/2008, ve kterém byly tyto platy naopak o 5 % nad průměrem ČR. V rámci
celé ČR došlo ve stejném období naopak k nárůstu platů zhruba o stejné procento. Takový
vývoj může mít vzhledem k nízké příjmové úrovni učitelů vůči jiným odvětvím negativní
důsledky.
Tabulka 2

Základní údaje o rozsahu školského systému v ČR 2008/2009
MŠ
školy

ZŠ

SŠ
Gymn Odborné Nadstavbové Konzer
celkem azia vzdělání
vatoře
studium

VOŠ

4808

4133

1438

377

1112

443

18

184

třídy, fakulty

13035

42489

21640

5263

15538

839

x

1115

děti/žáci/studenti

301620

816015

564326 146021 373246

45059

3535

28027

x

92595

158824

26544

109551

22729

634

11003

absolventi 90856 109011 125493
počty
zaměstnanců 31624,6 80586,0 59897,2

24445

88705

12434

490

6696

x

x

x

1131,4 2001,3

x

x

x

936,4

1449,9

x

x

x

24744

24870

x

x

x

26373

27789

x

583,7

682,5

nově přijatí

počty pedagogů 23675,3 62700,8 46156,2
plat
zaměstnance v
22105
23280
Kč 17589
plat pedagoga v
Kč 19789
24844
25629
výdaje v mil. Kč 14094,5 48335,0 32319,2

7552,2 23567,7

Pramen: ÚIV údaje z roku 2008 http://www.uiv.cz/soubor/3965

Za významný je považován 7 % pokles výdajů, který v absolutním vyjádření za ZŠ a SŠ
tvoří 490 mil. Kč. V rámci celé ČR došlo naopak k nárůstu o 4 %. Téměř ve všech ostatních
položkách (počet škol, tříd, žáků, absolventů, zaměstnanců, pedagogů) došlo v ÚK k mírnému
nárůstu, zatímco v rámci celé ČR došlo za stejné období ke mírnému poklesu.

4

Velký počet malých středních škol ÚK vznikl v devadesátých letech min. století, kdy byla střední odborná
učiliště budována pro potřebu konkrétních zaměstnavatelů se stabilní poptávkou po určité odbornosti
absolventů.
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Tabulka 3

Základní údaje o rozsahu školského systému v Ústeckém kraji 2007/2008
SŠ
Gymn
celkem azia

SOŠ

SPU,
U

23

95

39

1

10

1818

339

1404

75

x

62

70599

44942

9105

31810

4027

212

1570

x

7924

13663

1720

9920

2023

32

774

7248

9475

9102

1407

6604

1091

51

358

počty zaměstnanců

2565,3

7060,0

4689,6

x

x

x

58,8

94,6

počty pedagogů
plat zaměstnance v
Kč

1894,6

5510,1

3578,7

x

x

x

47,9

66,7

17635

22215

23731

x

x

x

23770

26095

plat pedagoga v Kč

19884

24898

26230

x

x

x

26261

30287

x

33,94

x

MŠ

ZŠ

326

284

116

1022

3715

23489

nově přijatí
absolventi

školy
třídy, fakulty
děti/žáci/studenti

výdaje v mil. Kč 1086,54 4235,81 2837,56 554,08 2282,31

Konzer
vatoře VOŠ

Pramen: ÚIV údaje z roku 2008 http://www.uiv.cz/soubor/3965

Dlouhodobý záměr počítá se snížením počtu vzdělávacích center z 86 v roce 2005 na
58 v roce 2010. Pozitivním příkladem nově koncipovaných center jsou vzdělávací centra
zaměřená na podporu technických a strojírenských oborů ve Varnsdorfu, Mostu
Velebudicích a v Chomutově. Centralizace školských zařízení by neměla ve snaze o
efektivnější provoz větších škol zapomenout na potřebu individualizace vzdělávání využívající
individuální rozdílnosti žáků.
Tabulka 4

Základní údaje o rozsahu školského systému v ČR 2008/2009
SŠ
Gymn Odborné Nadstavbové Konzer
celkem azia vzdělání
vatoře
studium

MŠ

ZŠ

4808

4155

1447

373

916

556

19

177

třídy, fakulty

12689

43433

23379

x

x

x

x

1154

děti/žáci/studenti

191194

844863

569267 146370 219245

160159

3606

28774

x

91436

160978

26738

59023

52806

644

11975

absolventi 89619 110210 130282
počty
zaměstnanců 30884,5 82023,4 60551,6

24351

48659

43241

458

6233

x

x

x

1128,6 2076,2

x

x

x

937,4

1503,7

x

x

x

24083

23859

x

x

x

25688

26697

11702,5

587,2

724,0

školy

nově přijatí

počty pedagogů 23016,2 63876,3 46585,1
plat
zaměstnance v
21370
22469
Kč 16973
plat pedagoga v
Kč 19156
24032
24774
výdaje v mil. Kč 12672,0 46548,0 30858,5

7056,1 10749,1

VOŠ

Pramen: ÚIV údaje z roku 2008 http://www.uiv.cz/soubor/3965

Vzhledem k tomu, že ještě v roce 2004/2005 měl ÚK čtvrtý nejvyšší počet středních
odborných škol na 1000 žáků v ČR, došlo zjevně během posledních let k reorganizaci do
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větších celků. O srovnání počtu žáků na třídu v ZŠ za školní rok 2003/04 a 2008/09 podle
krajů informuje diagram č.5. K poklesu počtu žáků ve třídách došlo ve všech krajích včetně
nezanedbatelného poklesu v ÚK.

Diagram 5

Počet žáků na třídu v ZŠ podle krajů v roce 2003/04 a 2008/09

Pramen: ÚIV údaje z publikace (Martinec, 2009) http://www.uiv.cz/

To byla rovněž základní myšlenka vytváření soustavy páteřních škol zřizovaných ÚK
v uplynulých letech. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ÚK
v letech 2008 až 2010 předpokládá, že dojde na základě demografického vývoje do roku
2010 k poklesu celkového počtu žáků v systému krajského středního školství o cca 3000 žáků.
Úbytek asi 100 tříd, spolu s procesem slučování škol s příbuznou vzdělávací nabídkou do
větších celků5 umožnil odprodej zbytného nemovitého majetku (počítalo se s postupným
odprodejem 9 budov), který má napomoci provádět žádoucí údržbu škol a zlepšení jejich
vybavení a významně přispět též k zajištění provozních i mzdových prostředků.
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 optimalizace stávajícího vzdělávacího potenciálu velmi pozitivní. Jako
neadekvátní se mi naopak jeví nutnost použít prostředky získané z prodeje nemovitostí na
provoz a na platy6 pracovníků ve školství. Příležitosti s odprodejem nemovitého majetku se
v budoucnu již nebudou opakovat, a proto je nezbytné hledat takové efektivní vzdělávací

5

V jednom samostatném právním subjektu vykonávajícím aktivity školy (s výjimkou škol s jedinečnou
vzdělávací nabídkou typu konzervatoř či SPgŠ apod.) se doporučuje nejméně 400 žáků (Harašta, 2008, s.156).
6
Provoz má být tímto způsobem pokryt až z 15 % a mzdy z 10 % (Harašta, 2008, s.157).
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metody, které povedou při dosažení kvalitnějšího vzdělání absolventů k jejich snazšímu
uplatnění na trhu práce a přitom nebudou náročnější na finanční7, případně další zdroje.
Naléhavost potřeby zlepšit účinnost vzdělávacího procesu vyplývá ze závěrů
mezinárodního výzkumu PISA (Programme for International Student Assessment), jehož
cílem bylo porovnat výsledky patnáctiletých žáků v různých oblastech vzdělávání. V letech
2003 a 2006 se uskutečnil výzkum čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti a v
oblasti řešení problémů. Výsledky šetření ukázaly8, že sociální, ekonomický a kulturní status
žáků v ÚK patří k nejnižším v porovnání s ostatními kraji. To se projevilo i ve výsledcích
srovnávacích testů žáků, kdy jak ve čtenářské, tak matematické a přírodovědné gramotnosti
dosahovali 15letí žáci v ÚK nejslabších výsledků. Z toho se odvozuje též nevýhodná startovní
pozice pro vzdělávání 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 dlouhodobým úkolem pro vzdělávání v ÚK do
roku 2010.
Dostupnost vysokoškolského vzdělání v ÚK není příliš vysoká. Žádný z dostupných
materiálů nepotvrzuje vyšší intenzitu spolupráce základního a středního školství se školstvím
vysokoškolským. Tento vztah je považován za stejně důležitý jako často zdůrazpovaná
spolupráce s místními významnými a prosperujícími firmami. Vazba na vysokoškolské
vzdělání je důležitá též vzhledem k celorepublikovému trendu minimalizace vyšších
odborných učilišť a převedení jejich činnosti na studium bakalářské. Dosažitelné úspěchy
v realizaci celoživotního vzdělávání a rekvalifikací jsou jistě velmi pozitivní, současně ale není
pochyb, že tyto formy vzdělávání nenahradí kvalitní vysokoškolsky vzdělané odborníky.
Za pozitivní lze považovat také trend prosazování masivní propagace9 a popularizace
řemesel a technických zaměstnání, avšak nebyl zaznamenán téměř žádný významnější trend

7

Na otázku o směrování českého školství odpověděl v rozhovoru pro Učitelský zpravodaj předseda vlády Jan
Fischer „Jsme výrazně limitováni našimi hospodářskými možnostmi. Musíme šetřit …Školství představuje klíč
k budoucí prosperitě.“ , Učitelský zpravodaj 14/2010 s.5.
8
Viz (Harašta, 2008, s.161)
9
Viz (Harašta, 2008, s.154).
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ze škol či MŠMT nebo MPSV ke zpřístupnění informací o důležitosti adekvátních poznatků o
významu přirozených dispozic a předpokladů pro výběr školy, zaměstnání či rekvalifikace.
Stručné závěry subkapitoly 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 umožpuje 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
Následující výčet silných a slabých stránek českého školství není zcela vyčerpávající10,
nejde o ucelený dlouhodobý rozbor, ale o zmapování východisek pro doporučení této studie.
Mezi silné stránky současného českého školství se řadí především:


Převažující pozitivní vztah k poznání, vzdělání a exaktnímu vnímání světa jak u starší
generace, tak u mladší, školou povinné populace11.



Dlouhodobá tradice interaktivního vzdělávání12 na území ČR.



Převažující dobrá kvalita základního psychického potenciálu žáků 13.



Tradice v univerzálnosti, hloubce a kvalitě vzdělávání14.



Obecně rostoucí zájem15 o informace a o vzdělávání.



Bohatě rozvinutá síť škol16 na území ČR i škol určených pro výchovu pedagogů.



Propracovaný systém sítě poradenské péče.



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. z ESF ČR

10

Čerpám především ze studie (Martinec, 2009), (Bílá kniha, 2007) a odborného tisku.
Vyplývá z opakovaného pětiletého dotazníkového šetření prováděného na školách v Praze, kde jeden
z autorů učí. Odpovídající dotazník viz příloha č.1.
12
Viz kapitola 2.1 této studie.
13
Vyplývá z opakovaného pětiletého dotazníkového šetření prováděného na školách v Praze, kde jeden z
autorů učí. Odpovídající dotazník viz příloha č.1.
14
Plyne z úspěšnosti a univerzálnosti absolventů českých škol v zahraničí a z dále uvedeného historického
vývoje školství na území ČR.
15
O rostoucím zájmu o středoškolské vzdělávání viz (Martinec, 2009, s.30) a vysokoškolské vzdělávání
(Martinec, 2009, s.10).
16
Ve školním roce 2008/09 bylo v ČR v provozu cca 6700 základních a středních škol všech typů.
11
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Mezi slabé stránky současného českého školství se řadí především:


Malá schopnost čelit poklesu bezpečnosti a rozvoji negativních společenských jevů.



Nedostatečné veřejné výdaje na školství17 ze strany státu a jejich ne vždy efektivní
použití je dnes ještě posilováno současnou hospodářskou depresí (v roce 2008 došlo
dokonce k absolutnímu poklesu výdajů na vzdělání).



Vstup subjektivistických, negativistických a postmoderních 18 proudů do vyučovacího
procesu.



Převažující negativní vliv sdělovacích prostředků19 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 matematice20.



Zjevný pokles prestiže21 učitelského povolání a nízké finanční ocenění této profese22.



Výrazná feminizace českého školství23.



Nedostatečné používání prostředků pro individuální zjišťování schopností žáků.



Prakticky neexistující výběr uchazečů o učitelské povolání24.



Nedostatečná podpora učitelů při řešení konfliktních situací s těžko vychovatelnými
žáky.

17

V publikaci (Martinec, 2009, s.58) se konstatuje: Celková hodnota veřejných výdajů na školství stoupá
nedostatečným tempem a veřejné výdaje jako podíl na HDP se pozvolna snižuje, což se projevuje i ve srovnání
s našimi středoevropskými sousedy.
18
Tyto vlivy se již prosazují i na technických školách např. na ČVÚT, kde jsem měl možnost se o tom osobně
přesvědčit.
19
O negativním působení médií na Slovensku, které má shodné rysy jako v ČR (Dinka, 2008).
20
Podrobně (Martinec, 2009, s.22 až 24).
21
Podrobně (Martinec, 2009, s.54).
22
O tom, že odměpování učitelů je výrazný a vleklý problém např. (Martinec, 2009, s.56). Průměrný plat učitelů
vzhledem k průměrné celorepublikové mzdě zaměstnanců klesá.
23
O tom, že feminizace českého školství je značná (84 % v roce 2008/09) a změny jsou nepatrné viz (Martinec,
2009, s.54). Podrobně např. Projekt Gender ÚIV viz http://www.uiv.cz/clanek/126/1738
24
Dlouhodobě platí, že na pedagogické školy jdou studovat ti, co se nedostali jinam. Mnoho absolventů po
absolvování učit nezačne a mnozí o tom ani nikdy neuvažovali.
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Narůstající počet rodičů, kteří se o své děti nestarají nebo o ně nejeví žádný zájem.



Nedostatečná adaptabilita škol25 na požadavky trhu práce a malá
konkurenceschopnost některých absolventů na tomto trhu.
Mezi silné stránky českého školství lze zařadit také to, že je zde zřízena hustá síť

výchovného poradenství a že je rovněž pamatováno na prevenci nežádoucích společenských
jevů školním metodikem prevence. Otázkou je, jakou účinnost tato opatření mají.
Poskytování poradenských služeb na základní, střední a vyšší odborné škole
zabezpečuje ředitel školy zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence 26,
kteří mají spolupracovat zejména s třídními učiteli, výchovnými pracovníky a dalšími
pedagogy nebo školním psychologem, případně školním speciálním pedagogem.
Poradenství ve škole je oficiálně zaměřeno na:


prevenci školní neúspěšnosti,



primární prevenci sociálně patologických jevů,



kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu při
volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,



odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami,



péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,



průběžnou a dlouhodobou péči o žáky se špatným prospěchem a vytváření
předpokladů pro jeho snižování,



metodickou

podporu

učitelům

při

aplikaci

psychologických

a

speciálně

pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

25

Podle (Martinec, 2009, s.53) se míra nezaměstnanosti až na ÚK příliš neliší od republikového průměru s tím,
že celostátně platí, že s vyšším vzděláním roste šance uplatnit se na trhu práce.
26
Asistent pedagoga, pokud jsou ve třídě žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.
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O postupném nárůstu činnosti školních psychologů v letech 2006 a 2007 a následném
částečném útlumu v druhé polovině roku 2007 a v roce 2008 svědčí diagram č. 6.

Diagram 6

Vývoj počtu odpracovaných hodin práce škol. psychologů za měsíc v roce 2008/09

Pramen: ÚIV údaje z publikace (Martinec, 2009, s.27) http://www.uiv.cz/

Úkolem výchovného poradce je:


kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a
profesní cestě žáků,



zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a
intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,



příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace
poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými
zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků,



předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

Úkolem školního metodika prevence je zejména:


koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy,



koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví,
závislostí,

násilí,

vandalismu,

sexuálního

zneužívání,

zneužívání

sektami,
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prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších
sociálně patologických jevů,


metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně
patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce
s třídními kolektivy apod.),



koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně
patologických jevů.
Škola také může spolupracovat s pedagogicko-psychologickou poradnou i se

speciálním pedagogickým centrem. Od roku 2002 je součástí vzdělávacích programů pro
základní vzdělávání na všech základních školách vzdělávací oblast '"Výchova k volbě
povolání'". Cílem jejího zařazení do základního vzdělávání je zprostředkovat žákům důležité
znalosti a dovednosti související s jejich budoucím uplatněním ve světě práce a vybavit je
kompetencemi potřebnými při rozhodování o jejich další profesní a vzdělávací orientaci a při
jejich vstupu na trh práce. Jednotlivé obsahové okruhy vymezené MŠMT jsou začleněny do
povinných předmětů majících k dané problematice nejblíže, do volitelných předmětů a
dalších vzdělávacích aktivit realizovaných školou. Optimální rozsah Výchovy k volbě povolání
je 60 hodin v posledních 2 či 3 letech školní docházky, o způsobu zařazení do obsahu
vzdělávání rozhoduje ředitel školy. Člověk a svět práce je jednou ze vzdělávacích oblastí
uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Tato oblast zahrnuje
tematický okruh Svět práce, který je závazný pro 8. a 9. ročník (s možností realizace od 7.
ročníku).
Otázkou je, s jakou efektivností uvedené poradenské a vzdělávací programy pracují.
Analýza silných a slabých stránek vzdělávacího systému ZŠ a SŠ ÚK vychází především
z výsledků SWOT analýzy27 systému základních škol, která byla realizována v průběhu roku
2008 v desítkách ZŠ ÚK. Následující tabulka uvádí shrnutí odpovědí z odevzdaných dotazníků.
Podbarveny jsou ty, které považuji za relevantní pro tuto studii. Zvláště významné jsou
podbarveny oranžově.

27

(SWOT, 2008)
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Je pozitivní, že se v dotaznících objevila mezi silnými stránkami aktivní spolupráce a
komunikace základních škol s rodiči svých žáků a že bylo zjištěno, že je kladen velký důraz na
prevenci sociálně patologických jevů. Na řešení slabých stránek, mezi nimiž se objevují
nedostatečné manažerské schopnosti řídících pracovníků ZŠ, nízká konkurenční schopnost
absolventů škol, malá informovanost o kvalitách škol, nedostatečná intenzita vzdělávání
pedagogických pracovníků i zaostávání základních škol v účasti na projektech ESF ČR, se tato
studie a následný vzdělávací modul dále zaměří. Studie bude pracovat se specifikami ÚK, jež
vycházejí ze shrnutí odpovědí ze SWOT analýzy z roku 2008, a to jak s uvedenými slabými a
silnými stránkami, tak s příležitostmi a hrozbami.

Tabulka 7

Shrnutí odpovědí ze SWOT analýzy realizované v Ústeckém kraji v roce 2008

Silné stránky

Příležitosti

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

- 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

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

- neustálé zvyšování manažerských kvalit a
- počet základních škol odpovídající demografickému
dovedností řídících pracovníků škol prostřednictvím
vývoji v Ústeckém kraji a jejich vhodné rozmístění
odborných seminářů a kurzů
- zaměření základních škol v Ústeckém kraji na
podporu zavádění zdravého životního stylu a jeho
širokou propagaci

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

- poměrně vysoký počet tříd s rozšířenou výukou
cizích jazyků

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

- poměrně vysoký počet přípravných tříd zřizovaných
- zvýšení aktivity při zapojování do projektů
krajem pro děti se sociálním znevýhodněním a pro
financovaných z ESF a využití synergických efektů
děti s odkladem školní docházky
- velký důraz je kladen na prevenci sociálněpatologických jevů

- další zintenzivnění spolupráce mezi základními
školami a rodiči žáků

- 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

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
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- nízká schopnost vedení základních škol získat
finanční prostředky nad rámec rozpočtu přiděleného
zřizovatelem
- nedostatečné manažerské schopnosti řídících
pracovníků základních 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

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

- nedostatečná kvalita absolventů a nízká schopnost
obstát v navazujícím vzdělávacím 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

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

- nedostatek počítačové techniky a zastaralé
vybavení počítačových učeben

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

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

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

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

Stručné závěry subkapitoly 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 náplp činnosti.



Dosažený stupep autonomie a samostatnosti škol a akademické obce.
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Kvalitní rodinné zázemí i zájem rodičů u většiny žáků.

 Rozvíjející se schopnosti škol zapojovat se do grantových projektů např. ESF ČR

Slabé stránky současného českého školství:
o Malá schopnost čelit poklesu bezpečnosti a rozvoji negativních společenských jevů28.
o Nedostatečné veřejné výdaje na školství ze strany státu je dnes ještě posilováno
současnou hospodářskou depresí (v roce 2008 došlo dokonce k absolutnímu poklesu
výdajů).
o Vstup subjektivistických, negativistických a postmoderních proudů do vyučovacího
procesu.
o Převažující negativní vliv sdělovacích prostředků na studijní motivaci žáků.
o Mohutná a stále rostoucí administrativně byrokratická zátěž škol a učitelů.
o 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.
o Zjevný pokles prestiže učitelského povolání a nízké finanční ocenění této profese.
o Výrazná feminizace českého školství.
o Nedostatečné používání prostředků pro individuální zjišťování schopností žáků.
o Prakticky neexistující výběr uchazečů o výkon učitelského povolání.
o Nedostatečná podpora učitelů při řešení konfliktních situací s těžko vychovatelnými žáky.

28

O rostoucím trendu útoků na žáky a učitele ve světě viz např. článek (Globální problém, 2010, s.6).
http://www.ucitelskyzpravodaj.cz/aktualne/tabid/331/articleType/ArticleView/articleId/559/Globln-problmkol-Pocit-bezpe-vytlauje-strach.aspx
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o Nedostatečná adaptabilita škol na požadavky trhu práce a malá konkurenceschopnost
některých absolventů na tomto trhu.
o Narůstající počet rodičů, kteří se o své děti nestarají nebo o ně nejeví žádný zájem.
o Síť výchovného a profesního poradenství není dostatečně efektivní.

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 bude reagovat jak tato studie, tak
připravovaný vzdělávací modul.



Ze SWOT analýzy plyne nutnost zintenzivnění spolupráce s rodiči žáků i s širší veřejností.

2.3 Reformní záměry ve školském systému ČR a dlouhodobé záměry
rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji
Vývoj procesu vzdělávání má v české historii významné místo, neboť ke vzdělání bylo
v minulosti většinou přistupováno s úctou a vážností. Povinná šestiletá školní docházka byla
uzákoněna již v roce 1774 a v roce 1869 byla prodloužena na osmiletou. Vysokoškolské
vzdělání má jednu z nejstarších tradic v rámci celé Evropy díky Karlově univerzitě, založené
roku 1348 a ČVÚT, založené v roce 1717. Školská soustava podřízena státnímu dozoru
vychází z reforem, začínajících již v roce 1774, a jejím cílem bylo upevnit říši a povznést
hospodářství. Školský zákon z roku 1869 reagoval na průmyslovou revoluci, národnostní
uvědomování a liberalismus. Základem byla osmiletá obecná škola s navazující tříletou
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měšťanskou školou, reálnou školu nebo gymnáziem a s možností pokračovat na střední
odborné škole.
Po vzniku Československa byl nejvýznamnější malý školský zákon z roku 1922 a další
reformní akty upravující zejména vnitřní život škol. Rozvíjela se též soustava vysokých škol,
kde se platilo školné, avšak pro nemajetné bylo možno získat významné úlevy. Po uzavření
vysokých škol v době okupace došlo v roce 1945 k jejich znovuotevření. Od roku 1946 byly na
všech univerzitách zřízeny pedagogické fakulty, které umožpovaly získat vysokoškolské
vzdělání každému učiteli.
Zákon o základní úpravě jednotného školství z roku 1948 vyloučil vliv církve a zavedl
jednotné bezplatné povinné základní školní vzdělání v délce 9 let. Na základní vzdělání
navazovala gymnázia a školy odborné a na ně školy vysoké. Zavedení jednotné školy nemá,
dle obecně převažujícího názoru, jen politickou dimenzi, která je nejčastěji proklamována.
Diskuze o problému jednotné či dvojkolejné (duální) školní soustavy29 probíhala již
mnohem dříve30. Stoupenci dualizmu upřednostpují rozdělení žáků31 na nadané a vnitřně
studijně motivované, kteří by podstoupili náročnější studijní program a nebyli by „brzděni“
žáky pomalejšími a méně schopnými. Méně nadaní žáci by měli méně náročný program,
zaměřený spíše na praktická profesní zaměření. Odpůrci dualizmu zpochybpují diagnostické
možnosti takový výběr provést a domnívají se, že to odporuje demokratickému právu občana
na kvalitní povinné vzdělání, a proto podporují jednotnou (integrovanou) školu, která oddálí
rozhodování žáků do vyššího věku a domnívají se, že nehrozí nebezpečí rovnostářství, které
nerespektuje individuální zvláštnosti. V některých vyspělých zemích a ve vybraných školách
mají žáci možnost zvolit32 si v 6. až 9. třídě zaměření např. na matematiku, jazyky, přírodní
vědy, hudbu apod., což je podmíněno včasným rozpoznáním jejich nadání, ale také vyšší
náročností na chod školy.

29
30
31
32

(Dvořáček, 2000)
Nejméně od zavedení Velkého říšského zákona roku 1869.
Toto rozdělení má probíhat zhruba ve věku 11 až 12 let.
Diferenciace kvantitativní má vyjadřovat množství schopností a kvalitativní zájem.
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Analýza expertů OECD33 se blíží závěrům odpůrců dualizmu, neboť také poukazuje na
nástrahy selekce dětí v jedenácti letech na základě jednorázové přijímací zkoušky, přičemž
považuje rozhodování o životní dráze dítěte za individuální a společensky zodpovědné, což je
podle nich možné jen na základě dlouhodobého sledování34 žáka. Tato studii rovněž
poukazuje na to, že český školský systém postrádá kvalitní profesní diagnostiku absolventů.
Zákony z r. 1951 a 1958 o státních pracovních zálohách se zabývaly školskou i
mimoškolskou přípravou manuálních pracovníků. Zákonem z roku 1953, o školské soustavě a
vzdělávání učitelů, vznikla nová školská soustava, s osmiletou povinnou školní docházkou,
maturitní zkouška vyžadovala jedenáctileté studium. V jeho důsledku vzrostl počet středních
škol. Zákon o soustavě výchovy a vzdělání z roku 1960 opět prodloužil povinnou školní
docházku na devět let, střední všeobecně vzdělávací škola byla tříletá, střední odborné školy
čtyřleté a střední školství doplpovala síť učpovských škol, kde se mohli vzdělávat i dospělí.
Zákon z roku 197835, zavádějící desetiletou povinnou školní docházku, vycházel z
reformního projektu Další rozvoj československé výchovně-vzdělávací soustavy z roku 1976.
Do školské soustavy se přičlenila i předškolní výchova i vzdělávání dospělých i zařízení
sociální povahy. Maturitní zkoušku bylo možno od té doby získat též na učpovských školách a
v nástavbovém studiu. Po ukončení povinné školní docházky odcházel každý žák ze školy s
určitou profesní kvalifikací.
V roce 1990 vstoupil v působnost nový zákon o vysokých školách, který jim navrátil
autonomii a akademické svobody. Zákon z roku 1998 přinesl změnu ve zřizovatelské
struktuře: statut škol státních byl omezen na školy vojenské a školy ministerstva vnitra,
ostatní vysoké školy získaly statut škol veřejných a byl umožněn vznik vysokých škol
soukromých. Následující novelizace tuto autonomii prohlubovaly zejména v oblasti nakládání
s majetkem.

33

Viz dokument České vzdělání a Evropa – strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice při vstupu do
Evropské unie jejíž součástí byla Zpráva o národní vzdělávací politice České republiky publikováno např.
v Učitelských novinách 7/8 1999.
34
Přesto, že výkonové hodnocení žáka zvyšuje vypovídací schopnost výsledků s délkou sledování, naráží na to,
že žák projevuje vždy mnoho vzájemně se ovlivpujících vlastností současně a přitom má také ty o kterých ani,
neví a proto je nevyužívá, případně je má nějak blokované.
35
Úplná realizace nastala až školským zákonem z roku 1984.
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Zákon o státní správě a samosprávě ve školství z roku 1990 vypal řízení škol z obecné
státní správy a podřídil ho MŠMT, což vedlo ke zřízení okresních školských úřadů. Novelizace
z roku 1995 kodifikovala normativní metodu financování školství z roku 1992.
Reforma veřejné správy z roku 2000 decentralizovala správu škol na územní orgány.
MŠMT byly ponechány pouze koncepční funkce. Doplpky školského zákona z let 1990 až
2004 zkrátily povinnou školní docházku opět na 9 let, byl umožněn vznik církevních a
soukromých škol s možností částečné úplaty frekventantů a byla zrušena jednotná škola,
neboť:
a) byla zrušena ustanovení o povinnosti jednotné ideové orientace výchovy a vzdělávání a byl
zahájen proces zvyšování kurikulární a pedagogické autonomie škol. Školám byla poskytnuta
právní subjektivita,
b) legitimizovala se diferenciace výuky podle schopností a zájmů dětí,
c) v rámci povinné školní docházky byla zavedena víceletá gymnázia,
d) jako nový vzdělávací stupeň byly zavedeny vyšší odborné školy, nahrazující pomaturitní
studium.
Zřizování středních odborných učilišť bylo přeneseno ze státních podniků na ústřední
orgány s financováním ze státního rozpočtu. V roce 1999 byly schváleny Hlavní cíle
vzdělávací politiky vlády ČR a k veřejné diskuzi byla předložena Koncepce vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy v ČR. Po odborné i veřejné diskuzi v podobě Výzvy pro 10 milionů
byla vypracována Bílá kniha36, která byla v roce 2001 projednána vládou ČR. V roce 2003 byl
předložen návrh nového školského zákona, který byl po několikerém přepracování schválen
parlamentem v roce 2004. Tento zákon zavádí dvoustuppovou37 přípravu kurikula, které
vychází ze závazného Rámcového vzdělávacího programu. V dalších letech byla zavedena
povinná výuka cizího jazyka od 3. třídy. Došlo také k preferování integrovaného vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, bylo omezeno několikanásobné opakování
ročníku a zavedeno výstupní hodnocení žáků.
36

Přesný název je Národní program rozvoje vzdělávání v ČR

37

Na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání si ZŠ a nižší ročníky víceletých
gymnázií vytvářejí své Školní vzdělávací programy. Tato činnost je podporována projekty ESF ČR PILOT Z ,
METODIKA a také KOORDINÁTOR.
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Vzhledem k účelu této studie je potřebné navázat zejména na grantový projekt ESF
ČR s názvem KVALITA 1, který se zabývá hodnocením dráhy žáka v uzlových bodech jeho
vzdělávání, s cílem pomoci žákům při volbě vzdělávací cesty38 a jejich uplatnění na trhu
práce. Součástí projektu je též odpovídající vzdělávání pedagogických pracovníků při
využívání systému evaluace a autoevaluace se záměrem zkvalitnění výuky.
V současné době je klíčovým dokumentem39 pro základní vzdělávání Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání40, který stanovuje, že
„Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové
kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného
zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.“

K tomu je zapotřebí naplpovat tyto dílčí cíle:


Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení.



Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.



Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci.



Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i
druhých.



Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné
osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti.



Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání
životních situací.



Rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě.

38

Dalším cílem je ověřit podmínky zavedení nového modelu maturitní zkoušky a závěrečných zkoušek v
učebních oborech.
39
Vycházím ze Standardu základního vzdělávání (Věstník MŠMT v r. 1995 a v r. 1997) a z Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním
postižením a ze Standardu základního vzdělávání, včetně Pokynu MŠMT ČR k jeho využití základního vzdělání a
Doplpku ke Standardu základního vzdělání.
40
Závazným a prakticky jediným dokumentem (s výjimkou Standardu základního vzdělávání) se stal v roce
2007.
strana 26 (celkem 136)



Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně
odpovědný.



Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním
hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi.



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.

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a
hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a
pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o
tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému
životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit
všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a
připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti.
V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány:


kompetence k učení,



kompetence k řešení problémů,



kompetence komunikativní,



kompetence sociální a personální,



kompetence občanské,



kompetence pracovní.
Cíle vzdělávání se rozčlepují do následujících sedmi oblastí: oblast jazyková, oblast

matematiky, oblast přírodovědní, společenskovědní, esteticko-výchovná, oblast zdravého
životního stylu a oblast pracovních činností a technologií.
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Vzdělávací cíle jsou pak formulovány takto:


v rovině poznávací – žáci si mají osvojit poznatky, které jsou základem všeobecné
kulturnosti, předpokladem komunikace a orientace v podnětech ze života mimo
školu,



v rovině dovedností a kompetencí – tj. co do schopnosti nabyté poznatky používat
v praktických situacích,



v rovině hodnotové a postojové – základem jsou všelidské mravní hodnoty, které
jsou součástí evropské tradice, hodnoty, na nichž spočívá demokratická společnost a
právní řád, a hodnoty, jež umožpují utvářet odpovědný vztah žáka k sobě samému.

Cílem dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém
kraji v letech 2008 - 2010 je vytvoření moderní a efektivní vzdělávací soustavy, jejíž
struktura a objem bude v souladu s rozvojem a potřebami Ústeckého kraje.41
V oblasti základního školství bylo dosaženo v Ústeckém kraji řady úspěšných
reformních kroků jako zřízení školních matrik, ustanovení školských rad a zavádění
hodnocení výsledků vzdělávání žáků v posledním roce povinné školní docházky a v 5. ročníku
u žáků, kteří se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Významné jsou výsledky
kurikulární reformy, která se projevila zejména v inovaci učebních dokumentů do níž se
zapojila většina pedagogů a představuje žádoucí přechod k projektovému stylu řízení.
Byly podniknuty kroky k rozvoji klíčových kompetencí žáků a všechny základní školy
zahájily realizaci vlastních školních vzdělávacích programů v souladu s národním a krajským
dlouhodobým záměrem. Postupně se zavádějí také žákovské samosprávy. Za klíčové je
považováno zejména rozšíření školního poradenství42, péče o talenty a žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami, včetně dětí cizinců.

41
42

Dlouhodobý záměr (Harašta, 2008).
Viz (Harašta, 2008, s.159.
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Všechny střední školy ÚK zvládly nový způsob přijímání ke studiu na základě
zveřejněných jednotných kritérií většinou bez přijímacích zkoušek i nový způsob konání
závěrečných zkoušek. Všechna gymnázia dokončila své školní vzdělávací programy a probíhá
vzdělávání pedagogických pracovníků. Nedostatečným tempem jsou zaváděny autoevaluační
programy.
Stručné závěry subkapitoly 2.3 Reformní záměry ve školském systému ČR a dlouhodobé
záměry rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji
 Vzdělávání má v české historii dlouhou a významnou tradici.
 Povinná školní docházka byla uzákoněna již v roce 1774.
 Významný rozvoj husté sítě škol nastal již od začátku minulého století.
 Bezplatné školství v délce 9 let v rámci jednotné školy bylo zavedeno již v roce 1948.
 Z téměř 150 let trvající diskuze 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.
 Významný rozvoj středního školství nastal po roce 1953.
 Od roku 1990 postupně a významně narůstá autonomie škol i akademické svobody,
vznikají soukromé školy a školám je poskytnuta právní subjektivita.
 Zrušení jednotné školy se promítá do kurikulární a pedagogické autonomie škol,
legitimuje se diferenciace výuky podle schopností a zájmu dětí, zavádí se víceletá
gymnázia a vyšší odborné školy.
 Koncepce vzdělávání byla publikována v Bílé knize a později projednána vládou a
promítla se do nového školského zákona účinného od 1.1.2005.
 Došlo k preferování integrovaného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami.
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 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVPZV) stanovuje, že Základní
vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a
poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace
blízké životu a na praktické jednání.
 Jedním z dílčích cílů tohoto programu je pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní
schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatpovat je spolu s osvojenými
vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.
 Cílem dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ÚK v letech 2008
až 2010 je vytvoření moderní a efektivní vzdělávací soustavy, jejíž struktura a objem bude
v souladu s rozvojem i potřebami Ústeckého kraje.
 Za klíčové je považováno zejména rozšíření školního poradenství, péče o talenty a žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami.
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3 Klíčové vlivy působící na efektivnost výukového
procesu

3.1 Vlivy mimoškolní a rodinné
Následujících 8 mimoškolních vlivů bylo konzultováno jak s učiteli, tak s žáky a rodiči,
kteří se často zamýšlejí nad neúspěchy svých potomků a nebo se naopak rádi pochlubí tím,
co prozíravého podnikli proto, aby jejich děti ve škole prospívaly. Všemi dále uvedenými vlivy
se podrobně zabýváme v anketním šetření, uspořádaném v ÚK pro potřeby této studie.
Konzultovány43 byly také s Masarykovým ústavem vyšších studií a byly rovněž předmětem
četných seminárních diskuzí. Také se těmto faktorům věnuje často denní tisk a
především odborné publikace44.
Výčet mimoškolních vlivů je doplněn jen stručným zdůvodpujícím komentářem, který
ukazuje, že jednotlivé faktory mají jednak různou váhu v motivačním poli žáků a dále, že
některé pozitivní faktory dnes pravděpodobně nepůsobí v plné síle, neboť nejsou dostatečně
využívány, jsou brzděny nebo dochází i k jejich protisměrnému působení. Některé vlivy, jako
je například šíření pornografie na internetu, jsou jednoznačně škodlivé. Jsme svědky toho, že
jednotlivé dále uvedené faktory se vzájemně částečně překrývají, ovlivpují, navzájem
podmipují, stimulují nebo naopak eliminují apod.

a) Vrozené dispozice45
Existují dva vyhraněné přístupy k vrozeným dispozicím. Vedle nativní teorie
přecepující vliv vrozených dispozic46 je to teorie empirizmu47 (John Locke), která je druhou

43

Vymezení mimoškolních vlivů viz (Mihola, 2006, s.10)
Mimoškolními vlivy se zabývá např. http://www.astride.estranky.cz/stranka/mimoskolni-a-mimorodinnavychova
45
Podle (Dvořáček, 2000, s.79) „Je známou skutečností, že úspěšnost žáka ve škole není limitována pouze jeho
vrozenými dispozicemi, ale i dalšími vlivy, k nimž patří rovněž úrovep jeho motivace.“
46
Francouzský autor René LeSenne (1949) uvádí „charakter označuje soubor vrozených dispozic, které utvářejí
mentální kostru člověka.“
47
Vymezení obou krajních teorií nativní a empirizmu volně podle (Dvořáček, 2000, s.12 a 13)
44
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krajností přecepující vnější faktory postnatálního vývoje, především pak výchovu. Přínosem
nativisticky orientovaných 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. J.J.Rousseau svými názory formuloval základy tzv.
negativní výchovy. Přínos teorie empirizmu je v tom, že upozornila na možnosti výchovy a
dalších vnějších vlivů. Člověka vidí jako aktivní tvořivý subjekt. Americký zakladatel
behaviorizmu J.B.Watson v roce 1924 prohlásil48: „Dejte mi tucet zdravých, dobře rostlých
dětí, a vlastní specifický svět a já vám zaručím, že z kteréhokoliv udělám lékaře, právníka,
umělce, žebráka, zloděje … bez ohledu na jeho nadání, sklony apod.“ takový postoj navozuje
domněnku, že na vrozených schopnostech prakticky nezáleží a výchova je všemocná.
Domnívám se, že lidé mají různé49 dispozice50 a schopnosti51, z nichž většinu je možné
ovlivnit výchovou. Z těch, které výchovou upravit lze, jen některé má smysl upravovat.
Vzhledem k tomu, že výsledná sada schopností a dispozic je vždy unikátní, je každý člověk
jiný a jedinečný, a proto se každý hodíme na něco jiného. Vzhledem k tomu, že požadavky na
výkon určitého povolání jsou stanoveny, lze zjistit na které povolání má každý z nás nejlepší
dispozice. Ideální stav by nastal, pokud by každý vykonával povolání odpovídající jeho
předpokladům. Příznivé dispozice pro výkon určitého povolání vedou k lepším pracovním
výsledkům, často s relativně menší námahou. To způsobuje uspokojení z dobře vykonané
práce, a právě to působí jako významný motivační faktor. Vrozené dispozice představují
mimořádně důležitý vliv. Pokud jde o přiměřené zastoupení základních dispozic jako je
ctižádostivost, houževnatost, analytičnost, představivost apod., není vlastně žádný důvod je
v rámci výchovy nějak upravovat, a také to v některých případech ani není možné. Za
mnohem důležitější se proto považuje nalezení profese, odpovídající komplexu přirozených
dispozic určitého jedince. S přiměřenou dávkou intelektu, úsilí a s adekvátní odbornou
přípravou může téměř každý člověk vykonávat téměř každé povolání, pokud však bude

48

Podle (Dvořáček, 2000, s.13)
Podle (Dvořáček, 2000, s.51, 18 ř.sh.) „Nelze popřít, že rozdíly mezi žáky existují.“
50
Dispozice a schopnosti se mohou porovnat s tzv. profesiogramy, které jsou výčtem úrovní psychických funkcí
potřebných pro úspěšné vykonávání dané profese. (Hartl, 2000, s.455)
51
Vymezení pojmu schopnosti podle (Hartl, 2000, s.536) „Schopnost je soubor předpokladů nutných k
úspěšnému vykonávání určité činnosti, dovednosti, vyvíjejí se na základě vloh, a to učením. Schopnosti jsou
vjemové, psychomotorické a intelektové.“
49
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vykonávat profesi, pro kterou má přirozené dispozice, bude to pro něho podstatně
výhodnější52.
Nevykonává-li člověk povolání, na které má přirozené dispozice, stojí ho to podstatně
větší úsilí. Vykonává-li je přesto zodpovědně, zaslouží si uznání. Nicméně včasná informace o
skladbě přirozených dispozic a jejich optimálním využití by měla být dostupná každému tak,
aby si mohl svobodně zvolit svou budoucí profesi.
S přirozenými dispozicemi pro určitou profesi úzce souvisí i ostatní povahové
vlastnosti. Pokud jde o sociálně méně výhodné vlastnosti jako je hrubost, vztahovačnost,
neuznalost, konfliktnost atp., pak je velmi žádoucí využít adekvátní výchovné prostředky
k jejich úpravě. Čím je vychovávaný jedinec starší a povahové vlastnosti jsou zafixovanější,
tím je jejich úprava obtížnější. Příklady z pobočky poradny, která působí při našem sdružení,
ukazují, že z tohoto hlediska jsou možnosti výchovného působení značné, zejména jsou-li
důsledně využity za pomoci znalého odborníka.
Diagram č.8 znázorpuje, že 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.
Do výchovného potenciálu vždy patří snížení zastoupení sociálně negativních vlastností a
posilování schopností učit se jako je zlepšení koncentrace, paměti, zručnosti nebo zvyšování
nedostatečné sebejistoty a sebedůvěry a odstrapování psychických zábran pro správný
výkon budoucího povolání.

52

Na tomto základě jsem realizoval v roce 2008 grantový projekt ESF ČR s názvem Aktivní podpora
zaměstnanosti. Komplexní individuální poradenství pro využití osobního pracovního potenciálu. Podrobně viz
např. http://www.melius.cz/index.php?view=article&id=7%3Agrant-zprava&option=com_content&Itemid=6
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Diagram 8

Potenciál pro výchovné působení
vrozené dispozice
teorie nativizmu (Rousseau)

výchova

teorie empirizmu (John Locke)

Potenciál pro výchovné působení

b) Rodina - výchova
Jednou z podstatných součástí poslání rodiny je výchova53 dětí. Většina z rodičů jsou
v oblasti výchovy pouhými, někdy více a někdy méně poučenými, „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 alespop průměrně systematické
a pravidelné přípravy. V tomto směru je povzbuzování i přímá podpora rodinných příslušníků
vždy na místě.
Vytvoření podmínek pro studium a výchova ke kvalitním studijním návykům je pak
podmínkou nutnou, nikoliv však postačující. Příznivé rodinné prostředí je pro zvládnutí školní
výuky klíčové. Pozitivním postojem rodinných příslušníků mohou žáci mnoho získat, ale také
velmi mnoho ztratit. Není výjimkou znevažování schopností dětí rodiči, kteří se často ani
nepokusí zjistit skutečný stav, proč je dítě ve škole neúspěšné.

53

K tomu se v knize (Nakonečný, 1996, s.5) uvádí „ … psychologická práce s člověkem znamená úsilí o jeho
změnu, což předpokládá poznání příčin toho, co má být změněno. A to, co má být změněno, se netýká jen
způsobů chování, ale – a to především – jeho motivů.“
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c) Popularizace vědy
Vhodná forma popularizace vědeckých poznatků, které byly získány s využitím
exaktních nástrojů, může být významným motivačním faktorem k dalšímu vzdělání.
Zřídkakdy jde o přímou popularizaci matematických či přírodovědných poznatků, i když ani
to není výjimkou. Zpravidla jde o popularizaci astronomických, astronautických,
kybernetických, informačních, fyzikálních, biologických a jiných jevů, poznatků a zařízení. To
může být zvláště poutavé ve spojení s několika vědními obory a s využitím atraktivních
způsobů prezentace. Zvláště hodnotné je pokud se této role ujímají samotní vědci 54, kteří
jsou zárukou vysoké kvality předávaných poznatků.

d) Vlastní poznání
Mládež, která již nastoupila vlastní uvědomělou cestu k poznání55, zabývá se vlastní
vědeckou činností nebo si z učení udělala potěšení, si již obvykle něco takového nehodlá
nechat brát56. Může tak vzniknout velmi 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, důvěru ve své
vlastní schopnosti apod. Sonda, realizovaná v Praze pomocí několik let opakované ankety57,
ukázala, že dotázaní středoškoláci měli ve většině případů tyto základní postoje na dobré
úrovni.

e) Osobnosti – působení, příklad
Rovněž významné osobnosti představují svým působením a svými osobními příklady
jako důležitý motivační faktor zvyšující efektivnost školního vzdělávání. Pro bližší objasnění
tohoto faktoru je nezbytné nejdříve vymezit pojem osobnost. Protože publikace (Nakonečný,
1995, s.11 i jinde např. Hartl, 2000, s.379) uvádí, že dosud není významná shoda ve vymezení
tohoto pojmu, získali jsme méně známou deskripci osobnosti58, se kterou pracuje široké

54

Podle (Dvořáček, 2000, s.69) , kde se uvádí „…vědci sami její rozumové popularizaci zůstávají mnohé dlužni.“
Pojem poznání je převzat z (Hartl, 2000, s 445) „Poznání jsou více či méně úplné a přesné obrazy odraženého
světa ve vědomí; je zprostředkováno vnímáním, pamětí, myšlením a emocemi.“
56
K tomu se jednoznačně vyjadřuje např. Carl Gustav Jung (Jung. 1994, s.76) „Naštěstí však mají mnohá nadání
tu zvláštnost, že se do značné míry dokáží postarat sama o sebe.“
57
Dotazník této ankety tvoří přílohu č.1 táto studie.
58
Z části se tato definice kryje s vymezením v publikaci Chlup, O – Kopecký, J.: Pedagogika. Praha, SPN 1963
citováno podle (Dvořáček, 2000, s.91).
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spektrum odborníků59 a kterou považujeme za vyčerpávající60. Osobnost je zralá osoba, která
chápe chování, pocity, postoje, názory, cíle, snahy, reakce druhých, a která přebírat na sebe
odpovídající povinnosti. Dokáže citlivě reagovat na podněty přinášené životem a hledat jejich
řešení a umí odolávat škodlivým společenským vlivům. Má dostatečně stabilní povahu a
dokáže vytvářet svůj vlastní život uplatňujíc své osobní předpoklady. Umí efektivně přenášet
pozitivní zkušenosti na ostatní. Má dostatečné sebevědomí a své individuální požadavky
dokáže podřídit společenským. Dokáže vědomě dávat přednost rozumovým postupům před
pudovými a citovými. Je citově stabilní a vědomě upravuje nevýhodné stavy svojí povahy.
Podle tohoto všeho řídí výkon svojí povahy. Taková vyzrálá osobnost má pozitivní vliv na své
široké okolí a významně se podílí na zvyšování pozitivní motivace k zvládání školního
vzdělávání. Skutečných osobností není mnoho, avšak každý z nás jich za život několik pozná.
Protože ne každá osobnost má v úmyslu propagovat svou osobu v rámci školní výuky, je
vhodné tyto osobnosti vyhledávat a zprostředkovávat jejich působení ve vzdělávacím
procesu.

f) Veřejné mínění
Veřejné mínění je bezesporu komplikovaný fenomén, sám o osobě tvořený mnoha
různými složkami. Jako takový je ale rovněž významným faktorem, působícím na vzdělávací
proces školáků. Domníváme se, ve shodě s mnohými učiteli, že právě veřejné mínění by
mohlo sehrát podstatně významnější roli v dosažení pozitivní motivace žáků ke vzdělání než
doposud. To se neobejde bez zapojení širší veřejnosti do tohoto procesu. Některá
doporučení této studie budou směřovat i k tomuto cíli.

g) Veřejné sdělovací prostředky
Veřejné sdělovací prostředky jsou podstatnou složkou při vytváření veřejného mínění
a tvoří též významný faktor, který však ne vždy působí pozitivně. Ve svém souhrnu jde o
faktor, který se již dostal, dle odborného mínění, do protisměrného působení. Namísto, aby
sehrával přiměřenou pozitivní úlohu při zvyšování efektivnosti školní výuky, působí dnes
velmi často opačným směrem61. Zejména působení reklamy lze považovat za velmi
59

Viz www.median-os.cz nebo (Lupáčková, 2009, s.30).
Úplné rozšířené znění definice osobnosti najdete v 3.3 Osobnost učitele a jeho profesní kompetence s.41.
61
Podrobně o současném negativním působení médií a metodách manipulace např. (Dinka. 2008).
60
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problematické. Hledání příčin by v tomto případě vyžadovalo samostatný sociologický
výzkum. Velmi problematický vliv na školou povinnou generaci má kupř. nekontrolovaný
přístup k sociálně vadným informacím62 na internetu63.

h) Umění
Pestrá paleta uměleckých projevů je jen na první pohled jakýmsi protipólem
exaktních věd. Současně jde totiž o významný informační zdroj s možností zvláště
působivého ovlivpování mladé generace, byť často až v druhém plánu. Ztotožpování se
s postoji klíčových postav divadelních, filmových i dalších děl je rovněž významným vlivem
působícím na mládež v průběhu jejich vzdělávání na základní a střední škole. Je až
překvapivé, jak významně může na mladou generaci působit v tomto směru i výtvarné
umění, které dnes používá stále sofistikovanější techniky, kdy vznikají dokonce nové
výtvarné obory, stojící na výpočetní technice, vytvářející virtuální prostory, apod. Existují i
taková výtvarná díla, která jakoby ukazovala krásu, podmanivost a pestrost reality, o které se
žáci učí. Pozitivně působí zejména ta umělecká díla, které přináší lidem hodnoty, jež mu
pomáhají přežít či které jeho život zkvalitpují.
Uvedené i další mimoškolní vlivy vždy působí v celém svém komplexu. Přesto je
zřejmé, že k nejvýznamnějším patří vrozené vlivy a výchova v rodině. Některé z uvedených
vlivů jako je popularizace vědy a vliv osobností v poslední době poněkud ztrácí na významu.
Vliv veřejného mínění a především veřejných sdělovacích prostředků je v některých
případech pozitivní, ale zaznamenáváme též negativní působení, které rozhodně rozvoji
školství neprospívá a mnohde jej dokonce poškozuje. Eliminace těchto negativních vlivů není
v silách učitelů na základních a středních školách. K analýze působení mimoškolních vlivů se
vrátíme ještě při vyhodnocení dotazníkových šetření, uspořádaných pro potřeby této studie.

62

Například na http://www.ea.cz/Opustit_ghetto/Internetova_pornografie/IP_online.
O projektu zabývajícím se ochranou dětí před negativními vlivy
http://www.internethelpline.cz/o-projektu.
63
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Stručné závěry subkapitoly 3.1 Vlivy mimoškolní a rodinné
V rámci studie se zvažují tyto mimoškolní vlivy na vzdělávání
a) Vrozené dispozice jsou významné, upravovat má smysl jen tzv. výchovný potenciál.
b) Rodina – výchova je rovněž významná a působí v obou směrech. Spolupráce s rodinou
má zásadní význam.
c) Popularizace vědy může mít velmi pozitivní dopady, ale nevyužívá se dostatečně.
d) Vlastní poznání působí především na ty, kteří už se vydali správným směrem.
e) Osobnosti – působení, příklad působí stále, avšak tento vliv je vhodné posílit.
f) Veřejné mínění by mohlo sehrávat pozitivnější úlohu.
g) Veřejné sdělovací prostředky působí stále častěji protisměrně.
h) Umění má mnohé účinné prostředky, avšak mělo by to být umění, které lidem přináší
hodnoty potřebné pro zkvalitnění života a lepší přežití.
 Uvedené i další mimoškolní vlivy vždy působí v celém svém komplexu. Přesto je zřejmé,
že k nejvýznamnějším patří vrozené vlivy a výchova v rodině. Některé z uvedených vlivů
jako je popularizace vědy a vliv osobností v poslední době poněkud ztrácí na významu.
Vliv veřejného mínění a především veřejných sdělovacích prostředků je v některých
případech pozitivní, ale zaznamenáváme též negativní působení, které rozhodně rozvoji
školství neprospívá a mnohde jej dokonce poškozuje. Analýze působení mimoškolních
vlivů se věnuje též dotazníkové šetření, uspořádané pro potřeby této studie.
 Pokud jde o zastoupení základních schopností jako je ctižádostivost, houževnatost,
analytičnost, představivost apod. není vlastně žádný důvod je v rámci výchovy nějak
upravovat, a také to v některých případech není možné, mnohem důležitější je umět
nalézt takovou profesi, na kterou se daná sada schopností nejlépe hodí. Pokud jde o
sociálně méně výhodné vlastnosti jako je hrubost, vztahovačnost, neuznalost,
konfliktnost apod., pak je nutno využít výchovné působení co nejintenzivněji. Příklady
z pobočky poradny, která působí při našem sdružení ukazují, že z tohoto hlediska jsou
možnosti výchovného působení značné, zejména v útlém věku.
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3.2 Výchovné působení učitele a jeho možnosti
Názory na způsob a možnosti výchovného a vzdělávacího působení školy a učitele na
žáky se stále vyvíjejí. V této pasáži se budeme věnovat těm relevantním požadavkům na
základní a střední vzdělávání64, které jsou předmětem zkoumání této studie.

3.2.1 Základní vzdělávání
Od základního vzdělávání, které je v současné době v ČR jediné povinné, se očekává:


efektivní vzdělávání,



vytváření motivace k učení se,



rozvoj osobnosti žáka,



příprava na spolupráci a soužití s druhými,



vybavení pro osobní a profesní život,



posílení schopnosti adaptace na současný dynamický svět.

Důraz je kladen na výchovu v heterogenních kolektivech vrstevníků s různým
sociálním postavením jejich rodin.
První stupep základního vzdělávání je považován za jedno z nejnáročnějších období,
které vyžaduje adaptaci na nový životní režim s pravidelným způsobem práce v novém
prostředí, kde se rozvíjejí vztahy k jiným lidem. „Proto by měl 1. stupeň základního
vzdělávání více než doposud respektovat přirozené potřeby žáků, individuální úroveň jejich
zrání a učení a přizpůsobovat tomu učební program. 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.“65 Žáci nemají být formováni

64

Pro potřeby této studie zredukuji výchozí podklady především na tzv. Bílou knihu vydanou v roce 2002,
přičemž vycházím z novelizovaného vydání z roku 2007, neboť žádný novější dokument tohoto typu od té doby
nevyšel (Bílá kniha, 2007) http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-vceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-davakonkretni-podnety-k-praci-skol
65
(Bílá kniha, 2007, s.47)
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podle unifikovaného modelu, každý má nárok na individuální tempo, možnost chybování i
prostor na individuální projev, vzájemnou komunikaci, uspokojování fyziognomických
potřeb, pocit bezpečí, sounáležitost a sebedůvěru.
Cílem 1. stupně základního vzdělávání je vytváření předpokladů pro celoživotní učení,
tj. získávání základních návyků a dovedností pro školní i mimoškolní práci, vytváření
motivace k učení, osvojování základní gramotnosti, vytváření uceleného náhledu na svět a
životní prostředí, kultivace žákovy osobnosti a ochrana jeho zdraví. První stupep základního
vzdělávání má zásadní význam pro rozpoznání a podchycení specifických zájmů, schopností či
nadání žáků.
Změny v pojetí vyučování znamenají především změnu myšlení učitelů i rodičů, kteří
mají za úkol využívat nové metody a formy vyučování a vytvářet příznivou sociální,
emocionální a pracovní atmosféru. Každý učitel by měl umět individuálně pracovat s celou
šíří dětské populace a zvládat základní postupy při korekci učebních a jiných problémů.
Za důležitou se považuje spolupráce učitelů s kolegy z 2. stupně a především s rodiči žáků.
Následující subkapitola se vyjádří podrobněji k požadavku na prosazovaném trendu k
omezování předávání hotových poznatků, na vynucenou kázep, na dominantní postavení
učitele a na neustálé vedení66. Přimlouvám se za citlivý a humánní přístup učitele k žákům,
který ale podle mého názoru nevylučuje přirozené dominantní postavení učitele. Učitel žáky
při výuce vede, přičemž se opírá zejména o svou exekutivnost, ale i o mnoho dalších
nezbytných schopností. Autorita učitele by měla být přirozená, jinak nebude dostatečně
účinná. Přesto, že škola má vést k tvůrčímu myšlení, má žákům předávat vhodnou formou
takové poznatky, které představují poznání lidstva na jeho aktuálním stupni poznání. Žáky je
třeba vést k úctě k dosavadním poznatkům lidstva, nikoliv je nevhodně zpochybpovat dříve,
než si je žáci osvojí. Právě za kvalitu předávaných informací je odpovědný učitel. Jeho
výchovná role klesá s věkem žáků.
Při vytváření dělné atmosféry a především při řešení výchovných a kázepských
problémů je potřeba postupovat ohleduplně, avšak výběr prostředků je závislý na závažnosti

66

(Bílá kniha, 2007, s.48)
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dané situace. Nejefektivnější je preventivní nebo alespop včasný zásah. V případě recidivy a
zanedbané výchovy, např. z rodiny, je nutno volit adekvátní, ale ještě účinné prostředky.
Obrázek č.9 upozorpuje na skutečnost, že výchovný proces je závislý především na rodině,
neboť 70 % výchovy je výhodné zvládnout do 3 let dítěte, kdy je výchova velmi účinná.
Povaha malého dítěte je značně plastická a každý správně vedený výchovný zásah se odráží
v žádoucích změnách v zastoupení povahových vlastností. Čím je člověk starší, tím je jeho
povaha méně plastická a nastupuje pružnost, která úpravy zastoupení vlastností
znesnadpuje. V dospělosti je při úpravě povahy rozhodující vlastní vůle a sebevýchova.
Obrázek 9

Výchovné mantinely

klinický zásah
donucovací prostředky
ostré napomenutí
napomenutí

70% výchovy bychom
měli zvládnout do 3 let
věku dítěte!

n
e
m
o
c

Důsledkem zvládnutého výchovného působení je chování žáka v mezích společenské
únosnosti, které sice umožpuje pružné společenské kontakty, uspokojování jeho potřeb i
rozvoj jeho osobnosti, avšak bez nežádoucích ataků do svého okolí, vedoucích až k
poškozování druhých osob.
Druhý stupep základního vzdělávání ukončuje povinné vzdělávání a žáci jej mohou
realizovat buď na 2. stupni základních škol nebo na víceletém gymnáziu či na konzervatoři.
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Toto členění je podle mého názoru výhodné, avšak pro to, aby nebylo odrazem pouze
ekonomické a sociální pozice rodiny, je nutno zabezpečit spolehlivé a dostupné zjištění
skutečných dispozic a schopností žáků. Náročnost 2. stupně vyplývá67 z výrazných
hormonálních, tělesných, psychických a osobnostních změn žáků v období puberty. Děti se
snaží na základě svých individuálních rozdílů projevit svou vlastní identitu, odlišit se od
druhých, což je doprovázeno kolísáním citů, nálad, názorů, postojů i pracovního výkonu při
velké kritičnosti k dospělým i k celému světu. To je často doprovázeno odmítáním ověřených
pravd a snahou prožít vše na vlastní kůži. Práce s dětmi v tomto období vyžaduje
respektování jejich individuálních předpokladů s tendencí naučit děti tolerovat chyby své i
druhých. V tomto období si mladí lidé budují svou představu o své vlastní budoucnosti, ke
svému profesnímu zařazení i budování vztahů k ostatním lidem i k řešení konfliktů.
Cílem 2. stupně základního vzdělávání je poskytnout žákům co nejkvalitnější základ
jejich všeobecného vzdělání, což znamená vybavit je jasnými vztahy k základním lidským
hodnotám a takovými všeobecnými vědomostmi a praktickými dovednostmi, které jim
dovolí pokračovat v dalším specializovanějším vzdělávání. Důraz je kladen na motivaci
k učení, na osvojení základních strategií učení, rozvíjení vlastních schopností, tvořivost a
tvořivé řešení problémů, osvojení účinné komunikace, spolupráci a respekt k práci druhých,
schopnost projevovat se jako svobodná osobnost, toleranci a ohleduplnost, na citlivý a
vnímavý vztah k přírodě, ale i na znalosti a schopnost aktivně ovlivnit situaci správným
směrem, na odpovědný vztah k sobě samému, svému zdraví a reálný odhad svých možností.
Základem má být poznávání, podchycování a rozvíjení potencialit jednotlivých žáků.
Mnohaleté osobní zkušenosti autorů studie, které umožnily seznámit se s metodami
spolehlivého zjišťování vrozených dispozic, používané tradičně v některých jiných zemích
světa68 nejsou v souladu s tvrzením: „Domácí i světové psychologické výzkumy prokázaly, že
11 let je příliš brzké věkové období pro zásadní rozhodnutí o budoucí studijní a profesní
životní cestě.“69

S touto myšlenkou pak lze souhlasit jen tehdy, pokud by bylo nutné

spoléhat se pouze na zájem projevený žáky, na jejich pocity a pocity jejich rodičů nebo pokud
by byly k dispozici pouze výkonové diagnostické metody. Tyto metody nelze považovat za
67

(Bílá kniha, 2007, s.48)
Např. Čína, Japonsko, Francie, USA.
69
(Bílá kniha, 2007, s.49)
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dostatečně spolehlivé s ohledem na jejich závislost na jiných okolnostech, které nejsou a ani
nemohou být součástí těchto metod70.
Ve vztahu učitelů a žáků, se učitel nemá nad žáky povyšovat a má s nimi jednat
s přiměřenou vzájemnou úctou, avšak existují pochybnosti o tom, že toto postavení může
být rovnocenné. Postavení učitele vyplývá z toho, že jeho úkolem je rozvíjet schopnosti žáka
a vést ho k potlačování jeho nežádoucích vlastností a tím formovat jejich osobnost. Je to
tedy vztah dospělého a dospívajícího, jehož osobnost se teprve formuje a který zatím za sebe
nenese plnou odpovědnost. Na 2. stupni vzdělávání je nutno klást zvýšený důraz na
spravedlivé hodnocení výsledků a na překonávání nepružných vyučovacích schémat, na
prolínání života školy s životem mimo školu a samozřejmě na korektní vztah učitelů a rodičů
žáků.

3.2.2 Střední všeobecné a střední odborné vzdělávání a gymnázia
Střední vzdělávání se uskutečpuje na gymnáziích a v odborných školách nebo na
učilištích zaměřených technicky, ekonomicky, zemědělsky, umělecky apod. a jeho úkolem je
zdokonalování základů pro celoživotní učení a pro občanské i pracovní uplatnění absolventů.
Připravované státní programy vzdělávací a rámcové vzdělávací programy položí důraz na
tyto úkoly:
a) Zajišťovat připravenost mladých lidí na celoživotní učení.
b) Podporovat zaměstnatelnost mladých lidí v průběhu celého života.
c) Rozvíjet široký všeobecný a obecně odborný základ vzdělání.
d) Uplatnit všeobecně použitelné, tzv. klíčové kompetence např. adekvátně jednat
v různých pracovních a životních situacích, komunikace, schopnost učit se, řešení
problémů, práce s informačními technologiemi a sociální kompetence.
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Schopnost najít si zaměstnání je podmíněna nejen odpovídající kvalifikací, ale
především dostatečně širokým všeobecným i odborným vzděláním a tzv. klíčovými
kompetencemi71.

Z mnohaletých

zkušeností

autorů

s organizováním

profesního

a

osobnostního poradenství vyplývá, že je velmi efektivní uplatnění žáka v rámci spolehlivého
zjištění jeho dispozic a schopností a z toho plynoucího vhodného povolání. Bílá kniha dále
uvádí, že nedílnou součástí vzdělávacích programů na středním stupni je i profesní orientace
a úvod do světa práce.
Stále nedořešeným problémem je srovnatelnost maturitních zkoušek, kterou by měla
řešit tzv. státní maturita, jejíž povinnou součástí se stane také vypracování a obhajoba
závěrečné práce. Problém nedostatečné pružnosti škol při změně profesní orientace žáků i
studentů, který může vyústit v potřebu přejít na jinak zaměřenou školu, by řešilo spolehlivé
zjištění dispozic a schopností žáků před výběrem střední školy. Studium oboru, na který má
daný žák odpovídající dispozice a schopnosti, vede téměř vždy k dobrým studijním
výsledkům a následně ke spokojenosti se zvolenou pracovní dráhou. MŠMT se snaží přispět
k řešení tohoto problému podporou vzniku integrovaných a polyfunkčních škol, nabízejících
všeobecné i odborné vzdělávací programy.
Vzhledem k tomu, že gymnázia nejsou již považována pouze za přípravu na
vysokoškolské vzdělávání, jsou jejich vzdělávací programy doplpovány též o předměty bližší
výkonu mnohých prakticky orientovaných povolání, o rozšířenou výuku cizích jazyků i o
výuku informačních technologií. Rámcové vzdělávací programy by měly být natolik flexibilní,
aby umožpovaly jednotlivým žákům sestavení individualizovaného vzdělávacího programu
z povinných a především volitelných a nepovinných předmětů.
Střední odborné vzdělávání by mělo umožpovat vybrat si takový vzdělávací program,
který nejlépe odpovídá schopnostem a zájmům uchazeče a také potřebám trhu práce.
Neznalost spolehlivých profesně diagnostických prostředků vede ke snaze vytvářet
vzdělávací moduly s pružnou, například kreditní strukturou tak, aby umožpovala snadnou
korekci rozhodnutí žáka o svém profesním zaměření přestupem na jinou školu či do jiného
studijního oboru. Cílem je zabránit, pokud možno, tomu, aby při nedostudování jedné školy
zůstali někteří mladí lidé zcela bez odborné kvalifikace.
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Za velmi významný se považuje přechod absolventů do praxe, který se v současné
době prodlužuje a vede k poměrně vysoké míře nezaměstnanosti absolventů, což vytváří tlak
na realizaci podpůrných opatření ve spolupráci se zaměstnavateli a sociálními partnery. Za
nedostatek středního odborného školství se považuje převaha výuky ve školním prostředí
odtrženém od praxe72. Řešením je několikaměsíční řízená praxe v podnikové sféře i další
těsná spolupráce s významnými podniky v regionu, které by např. navrhovaly témata
závěrečných prací a jejichž zástupci by byli přítomni závěrečným zkouškám či obhajobě
závěrečné práce. Za nezbytnou se považuje podpora profesního a kariérového poradenství,
profesní orientace a úvod do světa práce jako povinná součást kurikula středních škol, rozvoj
informačního systému o požadavcích zaměstnavatelů na připravenost absolventů, o situaci
na trhu práce apod. a také kompenzační vzdělávací programy pro lidi bez kvalifikace a pro
nezaměstnané.

3.2.3 Kvalita učitelského sboru a potřeba spolehlivého zjišťování vrozených
dispozic a schopností
Základním faktorem efektivnosti školské výuky je kvalita učitelského sboru, jež je
obvykle výsledkem možností a práce kvalitního školního managementu. Jednotlivé školy se
v tomto směru mohou významně lišit. V některých školách se projevuje vysoká úcta ke
vzdělání, poznání a vědě, jinde je tomu spíše naopak. To má významný vliv na efektivnost
náročné učitelské práce. Klíčem k zajištění efektivní výuky na školách je především
individuální přístup73 k žákům při nezbytném hromadném způsobu výuky. Ten umožpuje
optimalizovat výchovné strategie, zvyšovat přirozenou autoritu učitelů, předcházet
závažným negativním jevům a kultivovat osobnost žáků, což v konečném důsledku vede ke
zlepšení klimatu na školách i k zefektivnění vyučovacího procesu. Rozhodující je v tomto
směru využití kvalitních diagnostických postupů, schopných spolehlivého, validního,
reliabilního a přitom pohotového a dostatečně praktického zjišťování jak vrozených dispozic,
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tak momentálního stavu žáků. O potřebě používání takových postupů svědčí i vypsání grantu
z prostředků ESF ČR (Evropských sociálních fondů) v rámci Operačního programu Rozvoje
lidských zdrojů. Zejména pak program Rozvoje dalšího vzdělávání učitelů a dalších
pracovníků ve školství, jehož cílem je příprava vzdělávání a vzdělávání ředitelů, učitelů a
dalších pedagogických pracovníků, poradenských a dalších odborných pracovníků ve školství
v dovednostech, které prohloubí a rozšíří jejich profesní kompetence a povedou ke změně
klimatu na školách a ve školských zařízeních74. To je cesta k překonání averze ke škole a
k učení, kterou si někteří žáci z různých důvodu vybudovali. Jejich neúspěchy v učení a ve
společenských kontaktech jsou pak často zapříčiněny spíše psychickými problémy, například
nedostatečnou schopností koncentrace, která pak nedovoluje využití třeba i velmi vysokého
intelektuálního potenciálu žáka. Domníváme se, že v tomto směru má naše školství ještě
značné rezervy.

Stručné závěry subkapitoly 3.2 Výchovné působení učitele a jeho možnosti
a) Základem nové kvality vzdělávání je co nejkomplexnější poznání individuálních potřeb a
možností každého žáka a jejich respektování jak při společném vzdělávání, tak v životě
školy.
b) Žáci nemají být formováni podle unifikovaného modelu, každý má nárok na individuální
tempo, možnost chybování i prostor na individuální projev, vzájemnou komunikaci,
uspokojování fyziognomických potřeb, pocit bezpečí, sounáležitost a sebedůvěru.
c) První stupep základního vzdělávání má zásadní význam pro rozpoznání a podchycení
specifických zájmů, schopností i nadání žáků.
d) Každý učitel by měl umět individuálně pracovat s celou šíří dětské populace a zvládat
základní postupy při korekci učebních a jiných problémů.
e) Za důležitou je považována spolupráce učitelů s kolegy z 2. stupně a především s rodiči
žáků.
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f) 70 % výchovy je vhodné zvládnout do 3 let dítěte, kdy je výchova velmi účinná. Škola se
může výchovou zabývat jen částečně a to spíše na ZŠ v prvním vzdělávacím stupni.
g) Učitel je odpovědný především za kvalitu vyučovaných informací a jen částečně za
výchovu, přičemž možnost jeho výchovné působení s rostoucím věkem žáků klesá.
h) Učitel žáky při výuce vede, přičemž se opírá zejména o svou exekutivnost.
i) Na 2. stupni ZŠ si mladí lidé budují svou představu o své vlastní budoucnosti, o svém
profesním zařazení i o budování vztahů k ostatním lidem a k řešení konfliktních situací.
j) Základem vzdělávání na 2. stupni ZŠ je poznávání, podchycování a rozvíjení potencialit
jednotlivých žáků.
k) Nedílnou součástí výukových programů na středním stupni vzdělávání je i profesní
orientace a úvod do světa práce.
l) Studium oboru, na který má daný žák také odpovídající schopnosti, vede vždy k dobrým
studijním výsledkům a ke spokojenosti se zvolenou profesní dráhou.
m) Střední odborné vzdělávání by mělo umožpovat vybrat si takový vzdělávací program,
který nejlépe odpovídá schopnostem a zájmům uchazeče a také potřebám trhu práce.
n) Za nezbytnou se považuje podpora profesního a kariérového poradenství.
o) Klíčem k zajištění efektivní výuky na školách je individuální přístup75 k žákům při
nezbytném hromadném způsobu výuky.
p) Rozhodující je využití kvalitních diagnostických metod, schopných spolehlivého,
validního, reliabilního a přitom pohotového a dostatečně praktického zjišťování
vrozených dispozic žáků.
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3.3 Osobnost učitele a jeho profesní kompetence
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. Jiná je jeho role ve vztahu
k žákům, jiná k rodičů, ke kolegům, k managementu školy, ke kontrolním orgánům i k lidem,
s nimiž se setkává v rámci výchovné činnosti mimo školu. Přes tento častý kontakt s lidmi
nejde o týmovou práci, což vyžaduje výraznou samostatnost. Pro výkon povolání učitele,
stejně jako pro každou jinou profesi, je výhodné, pokud má daný člověk vhodně zastoupené
právě ty dispozice a schopnosti, které jsou pro výkon tohoto povolání potřebné. Vhodné
zastoupení všech těchto schopností zachycuje tzv. profesiogram, který je vypracován na
každé z mnoha existujících povolání.
Obrázek 10

Zjištění nejvhodnějšího povolání a optimální komunikační strategie
Nejvhodnější
povolání

Na každé povolání je
profesiogram

Požadavky
profesiogramu

seznam
povolání

Zastoupení
vlastností

Optimální komunikační strategie
Na obrázku č. 10 je schematicky zachycen postup při zjišťování nejvhodnějšího
povolání (podobné postupy se používají např. i při zjišťování optimální strategie jednání).
Pracuje se s úplným seznamem všech povolání na které je vypracován profesiogram. V něm
je mimo jiné uvedeno, na kterých schopnostech při výkonu daného povolání nezáleží a jsou
uvedeny ty, na kterých záleží a v jaké míře mají být v povaze učitele zastoupeny. Tyto
požadavky se porovnají se zastoupením schopností dané analyzované osoby. Tam, kde je
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shoda největší, tam se jedná o nejvhodnější studijní, případně nestudijní povolání. Zvládnutí
této rozsáhlé optimalizační úlohy umožpují speciální algoritmy, připomínající stromovou či
fraktální strukturu.
Profesiogram učitele má oproti profesiogramům většiny jiných povolání dvě
zvláštnosti. Záleží na zastoupení každé, v profesiogramu uvedené schopnosti, neboť
nedostatečné či příliš vysoké zastoupení každé z nich má vždy po určitém čase výrazný dopad
na výkon povolání učitele, což má často vážné dopady na psychiku a zdraví vyučujícího.
Druhou zvláštností je, že mezi všemi vlastnostmi, na jejichž zastoupení záleží je jedna, jejíž
správná míra zastoupení má mimořádný význam. Touto vlastností je exekutivnost.
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. To mu umožpuje udržovat stálou, alespop čtvrtinovou
kapacitní rezervu, nutnou pro udržení dostatečné pohody či pro zvládání případných
konfliktních situací. Důsledkem správně zastoupené exekutivnosti učitele také je, že lidé
v jeho okolí rozpoznají i bez verbálních pokynů, že mají začít pracovat, odpovídat na otázky
nebo se mají k něčemu vyjádřit, případně, že se v danou chvíli nemají projevovat. Správně
zastoupená exekutivnost je také důležitou, i když ne jedinou, podmínkou k tomu, aby si žáci
uvědomili přítomnost učitele již při jeho vstupu do třídy a nasměrovali své aktivity na
vyučovací hodinu. Obrázek č.11 asi nenechá nikoho na pochybách o tom, že zde zobrazení
učitelé mají rozdílné schopnosti a z toho plynoucí výchovné možnosti.
Obrázek 11

Rozdílné předpoklady učitelů pro pedagogickou práci
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Profesiogram učitele je velmi rozsáhlá odborná práce, její rozsah silně překračuje
rozsah celé této studie. Uvedu zde z profesiogramu učitele jen asi 1/100 potřebných dispozic
a schopností (vlastností), přičemž použiji jen přibližný, avšak dostatečně ilustrativní způsob
vyjádření míry zastoupení dané schopnosti např. 100%, vysoké, mírně zvýšené,
nadprůměrné, přiměřené, minimální apod. Upozorpujeme, že profesiogram nevyžaduje u
mnoha uvedených vlastností maximální či extrémní zastoupení. Např. příliš vysoká smělost,
tolerantnost, trpělivost apod. by již byla pro učitele a vyučovací proces nevýhodná. Vybrané
dispozice a schopnosti učitele a jejich orientační zastoupení je uvedeno v tabulce č.12. Až na
exekutivnost a dále vysvětlenou soudnost, považujeme všechny uvedené pojmy za
srozumitelné i bez uvádění jejich definic. Obecnými předpoklady pro výkon povolání učitele,
jako je dobrý zdravotní stav a pozitivní vztah k této profesi, se v této tabulce nezabýváme.
Tabulka 12

Vybrané schopnosti z profesiogramu učitele a jejich orientační zastoupení

Stručné vymezení
vlastnosti

orientační
charakteristika
zastoupení

celoplošné psychické
zábrany

minimální

citová dispozice

průměrná hloubka

ctižádostivost
činorodost
důkladnost
důvtip
exekutivnost
filantropie

průměrná
nadprůměrná
vysoce nadprůměrná
vysoký
mírně zvýšená
průměrná

filtrace emocí
hodnocení podnětů
houževnatost
chápavost
charakter

správná
moudré
průměrná
velmi dobře
zastoupená
pevný

intelekt

vysoký

jistota
klidná a vyvážená
povaha

přiměřená

láska k dětem
mentální typ
moudrost
nenechat se strhnout k
ostré reakci

Stručné vymezení
vlastnosti

orientační
charakteristika
zastoupení
velmi dobře zastoupená

vyšší
přiměřená, i když jej
rozčílí
převažuje
přiměřená

přístupnost
psychická a fyzická
pohyblivost
psychická a sociální
chápavost
psychická výbojnost
ráznost
rozhodnost
rozvážnost
řečnické vlohy
samostatné
ctižádostivé myšlení
samostatnost
sebejistota
sebekontrola a
opatrnost
sebevědomí
schopnost intenzivně
pracovat
schopnost nenechat se
vytočit
schopnost pracovat pro
blaho společnosti
schopnost rozdělit si
síly
smělost
snaha o sblížení

nadprůměrná

snaživost

přiměřená

převažuje
přiměřená
dobrá
nadprůměrná
průměrná
průměrná
nadprůměrná
přiměřené
velmi dobře zastoupená
přiměřená
dobrá
dostatečné
průměrná
přiměřená
přiměřená
dobrá
přiměřená
nadprůměrná
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neústupnost
odpovědnost
odvaha
ohleduplnost
ochrana vlastní integrity
opatrnost
optimizmus
osobnost
otevřenost
paměť
panovačnost
pohotovost k řeči, ale vše
si promýšlí
porozumění
pořádkumilovnost
postoj k poznatkům
postřeh
pracovitost
prozíravost
pružnost
předvídavost

průměrná
nadprůměrná
průměrná
přiměřená
přiměřená
přiměřená
přiměřený
silná
přiměřená
nadprůměrná
přiměřená se
zastoupením cílů

sociální soucit
soudnost
spolehlivost
stálost citů
starostlivost
šlechetnost
tolerantnost
touha po vůdcovství
trpělivost
upřímnost

zvýšený
100%
přiměřená
přiměřená
přiměřená
přiměřená
přiměřená
přiměřená
přiměřená
přiměřená

uvážlivost

přiměřená

přiměřená
zvýšené
přiměřená
signifikantní
bystrý

vitalita
výkon intelektu
výkonnost
vynalézavost
vytrvalost
vyvážená bystrá logická
povaha
vyvážená nálada
vznešené ideály
zručnost

nadprůměrná
převažuje
dobrá
přiměřená
vyšší

přiměřená
vyšší
přiměřená
přiměřená

přiměřená
vyšší
vyšší
přiměřená

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.
V tabulce č.12 je mimo jiné uvedeno, že učitel má být silná osobnost. To je dáno tím,
že ten, kdo má vychovávat jiné, by měl být sám harmonickou a vyzrálou osobou, tj.
osobností. Takový člověk již nemá výrazné problémy sám se sebou, přičemž působí na své
okolí pozitivně, přesvědčivě a relativně snadno si získává přirozenou autoritu. Vycházíme
z následujícího vymezení osobnosti:
„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
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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.“
Mnoha praktickými příklady bylo možné se přesvědčit, že exaktní prostředky pro
zjišťování předpokladů pro výkon jednotlivých povolání, tedy i povolání učitele, jsou
dostatečně spolehlivé. Přesto, že nejsou prozatím v ČR masově využívané, lze považovat
jejich používání např. v rámci přijímacích řízení na pedagogické fakulty za velmi prospěšné, a
to jak pro jejich účastníky, tak pro zvýšení společenské prestiže těchto fakult i jejich
absolventů. Dozajista by došlo též k podstatnému úbytku těch, kteří pedagogickou fakultu
vystudují, ale s vykonáváním pedagogické činnosti ve svém životě nepočítají. Ti, kteří již
pedagogickou fakultu vystudovali nebo nyní studují, a současně učí, se mohou ve zmíněné
poradně dozvědět, kterými dispozicemi pro výkon pedagogické činnosti disponují, v jakém
rozsahu, případně si mohou také nechat zjistit své nejúčinnější strategie jednání a
komunikace. Všechny tyto informace mohou pedagogům velmi usnadnit zvládání
problematických situací s žáky, jejich rodiči, případně dalšími osobami. Součástí poradny
bývá i řešení konkrétních příkladů s návodem na zvládnutí konfliktních situací s žáky
s poruchami chování. Vzhledem k tomu, že podpora pedagogů při výchovné činnosti není ze
strany okolní společnosti vždy dostatečná, je postoj učitele v mnoha problematických
situacích jediným nástrojem jak chování žáka s poruchami chování přiměřeně usměrnit, resp.
jak mu předcházet.
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Názor na to, jaký by měl být učitel i jaký by měl být ten, koho můžeme považovat za
učitelskou osobnost se v průběhu historie vyvíjel. Ve starověku získávali vzdělání jen ti
nejmocnější a nejbohatší, kteří si samozřejmě vybírali za učitele všestranně vzdělané
osobnosti. Tak např. učitelem Alexandra Velikého byl Aristoteles ze Stageiri (v letech 342 až
346 př.n.l.). Středověký učitel byl už spíše nesmiřitelný propagátor scholastických idejí, přísný
k sobě i k žákům, připravený kárat a trestat76. Humanistický učitel je sice lidštější, avšak
důraz klade spíše na formu než obsah výuky. Renesanční učitelé chápou vzdělání jako
duchaplnou zábavu, avšak jezuitské školství je chápáno jako nástroj k ovládání světa. Za
„dílnu lidskosti“ označil školu J.A.Komenský, který přichází nejen s promyšlenými metodami
a pomůckami, ale také s tím, že podstata učitelství tkví v učitelově osobnosti, který by měl
být, nejen svým žákům, příkladem. Zavedení efektivních vyučovacích metod, spočívajících
např. ve frontálním uspořádání učebny při zdůrazpování individuálního přístupu k žákovi,
otevřelo cestu k možnosti vzdělávat širší vrstvy obyvatelstva. Z těchto i dalších příkladů
vyplývá, že ve výuce má podstatnou roli osobní vztah učitele k žákům a též žáků k učiteli.
Právě tento osobní vztah se však vytrácí při výuce v podobě e-learnigu77.
Současná doba se vyznačuje:


snadnou dostupností velkého množství netříděných informací často bez jakékoliv
záruky jejich kvality,



dynamickým nástupem nových technologií a pracovních postupů, vyžadujících si
jejich dobré zvládnutí,



dominantní vlastnická struktura ekonomiky a globalizace pracovního trhu vede
k častým změnám pracovního místa,



snaha obchodníků a poskytovatelů služeb vede ke snaze za každou cenu zaujmout.

To vede k potřebě celoživotního vzdělávání i k nutnosti reagovat na tyto změny ve
školství. Dnešní děti mají svá specifika a zaujmout pro školní výuku je stále obtížnější, což je
další důvod proto, aby učitelé dokázali výuku zpestřit a nebáli si použít progresivní výukové
postupy. To jsou jen některé důvody proč nelze docílit zlepšení současného neutěšeného
76
77

(Dvořáček, 2000, s.90)
Podle mého názoru by měl mít e-learnig jen podpůrnou funkci, neboť nemůže učitele plně nahradit.
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stavu jen zvýšením drilu a utužením kázně78 či pouhým návratem k prvorepublikovým
hodnotám.
Učitel své žáky především vede a je v prvé řadě garantem kvality informací, které
svým žákům předává. Na výchově se podílí jen částečně, a to především u dětí na prvním
stupni výuky v základní škole. Jeho výchovná role postupně klesá s věkem žáků a na konci
středoškolské výuky je již minimální. Autoritu učitele nelze budovat umělými prostředky,
neboť tato musí vyrůstat z osobnosti učitele, avšak je velmi vhodné, když je školou a
společností náležitě podporována. Mezi vychovatelem a vychovávaným nemůže být
rovnoprávný vztah z důvodů rozdílných sociálních rolí a společenského postavení obou
subjektů. Učitel je plně odpovědný nejen sám za sebe, ale do určité míry i za vychovávané
děti, které mají ve zralé osobnosti teprve vyzrát. Výuka je řízený proces, který má probíhat
v pokud možno přátelské atmosféře, který ale také musí zůstat plně pod kontrolou učitele,
který by měl být vždy schopen nalézt účinné výchovné prostředky i způsoby, jak zvládnout
výuku s kterýmkoliv zdravím (nepatologickým) žákem. Vzdělávací proces je efektivnější
pokud je výsledkem koordinovaného postupu školy a rodičů a je podporován týmem
odborníků, kteří mohou zasáhnout zejména v případech práce s poruchami chování či
mentálních, zdravotních nebo sociálních znevýhodnění žáků.
Stručné závěry subkapitoly 3.3 Osobnost učitele a jeho profesní kompetence
 Pro výkon povolání učitele, stejně jako pro každé jiné povolání, je výhodné, pokud má
daný člověk vhodně zastoupené právě ty dispozice a schopnosti, které jsou pro výkon
tohoto povolání potřebné.
 Vhodné zastoupení všech schopností potřebných pro výkon daného povolání zachycuje
profesiogram.
 V profesiogramu učitele záleží na zastoupení každé zde uvedené schopnosti, neboť
nedostatečné či příliš vysoké zastoupení každé z nich má vždy po určitém čase výrazný
dopad na výkon povolání učitele, což má často vážné dopady na jeho psychiku a zdraví.
 Nejdůležitější vlastností v profesiogramu učitele je exekutivnost.
78

Volně podle článku Vzdělávací politiku chápu jako zoufale nekoncepční. (Kartouz, 2010, s.12)
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 Vymezení osobnosti učitele vychází z definice osobnosti jako takové.
 Ve speciálních osobnostních a profesních poradnách si lze zjistit, jak individuálně zlepšit
výkon práce učitele i jaká je pro danou osobu nejúčinnější strategie jednání a komunikace.
 Studium oboru, na který má daný žák odpovídající schopnosti, vede vždy k dobrým
studijním výsledkům a spokojenosti se zvolenou profesní dráhou. Jsou to důležité
informace pro zvládání konfliktních situací s žáky s poruchami chování.
 V těchto poradnách je možno řešit i konkrétní příklady školních konfliktních situací.
 J.A.Komenský přichází s promyšlenými metodami a pomůckami a také s tezí, že podstata
učitelství tkví v učitelově osobnosti. Zavedení efektivních vyučovacích metod,
spočívajících např. ve frontálním uspořádání učebny při zdůrazpování individuálního
přístupu k žákovi, otevřelo cestu možnosti vzdělávat širší vrstvy obyvatelstva.
 Dnes moderní e-learning považuji za jistých okolností za užitečný, avšak roli osobního
vyučovacího kontaktu s učitelem jím nelze nahradit.
 Mezi vychovatelem a vychovávaným nemůže být rovnoprávný vztah z důvodů rozdílných
sociálních rolí a společenského postavení obou subjektů.
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4

Nástroje zvyšování efektivnosti výuky

4.1 Perspektivní a dlouhodobé nástroje
V grantovém projektu ESF ČR Rozšiřování kompetencí učitelů v technických
oborech79, jehož součástí je tato studie, se konstatuje, že je vzhledem ke svému zaměření
tento projekt plně v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy Ústeckého kraje. Zejména díky své orientaci na zefektivnění způsobu chování učitelů
k žákům s poruchami chování, prohloubení vztahu mezi učitelem a žákem a celkové zlepšení
výuky pak naplňuje zásadní kritéria krajské strategie. Jedním z důležitých podnětů k podání
grantového projektu a tím i zadání této studie bylo zjištění mezinárodního výzkumu OECD –
PISA, že: „Efektivnost výuky žáků s poruchami chování na základních školách v Ústeckém kraji
je nízká.“
Řešení těchto problémů rozhodně nelze provádět izolovaně bez ohledu na vzdělávací
systém celé ČR, bez historických souvislostí, bez důkladné analýzy problémů i stávajícího
použitelného potenciálu a ani pomocí ryze krátkodobých opatření bez ohledu na širší
souvislosti a dlouhodobější horizont. Přesto, že bude v následující kapitole kladen důraz
zejména na krátkodobá opatření, považujeme za nezbytné alespop rámcově vysvětlit, v čem
spočívá systémové a především perspektivní řešení zvýšení efektivnosti školství v ČR
v souladu s jeho dosavadními pozitivními trendy. To umožní lépe pochopit dále navržená a
podrobněji

rozpracovaná

krátkodobá

opatření,

která

představují

první

kroky

k systémovějšímu a přitom dostupnému zefektivnění vzdělávací soustavy v celé ČR. Hojně
přitom budou využívány zkušenosti a postupy, které se používají v zahraničí.
Cílem perspektivního vyladění vzdělávacího systému je minimalizovat samotný vznik
konfliktních situací a přitom disponovat účinným nástrojem pružného a efektivního řešení
vzniklých konfliktních situací. Jádrem tohoto řešení je:
79

Reg. Č. CZ.1.07./1.3.07./03.0021
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 Umožnit pomocí zodpovědného a exaktního výběru pedagogické vzdělání těm, kteří
k tomu mají vhodné dispozice a předpoklady.
 Efektivní výchova pedagogů směřující ke zvládnutí a využívání spolehlivých prostředků
včasného zjišťování schopností80 žáků i jejich potenciálu k poruchám chování.
 Zavedení účinné výchovy k rodičovství, které klade důraz na výchovné působení
v ranném, ještě předškolním věku dítěte. Hlavní váha výchovy dětí na rodičích
nezbavuje školu povinnosti jejího efektivního výchovného působení. Škola se však má
zabývat až návazným výchovným působením na žáky v rámci jejich výchovných
potenciálů.
 Zajištění velmi těsné a průběžné spolupráce školy s rodiči žáků. Tato spolupráce by se
neměla nést pouze v duchu řešení přestupků, kázeňských deliktů a prospěchových
neúspěchů, nýbrž především s cílem předcházet vzniku problémů, zajištění trvalého
přehledu nad činností či pohybem dětí a dobře zkoordinovaného výchovného působení
a motivace žáků.
 Vzhledem k tomu, že vzdělávací proces je účinnější, pokud žáci nepochybují o
užitečnosti působení školy, je nezbytné podniknout účinná opatření k tomu, aby
stoupla prestiž učitelského povolání. Na splnění tohoto cíle se musí aktivně podílet
veřejní činitelé81, veřejné i soukromé sdělovací82 prostředky, veřejné mínění i sami
učitelé.
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
členů83. Výchova dětí a mladé generace má v tomto směru pro společnost mimořádný

80

Problematičností objektivního posuzování žáků a negativními dopady předsudků se podrobně zabývá např.
(Čáp, 2007, s.365).
81
Jen zřídka se v rozhovoru s významným politikem, známým umělcem či sportovcem objeví hluboká úcta ke
vzdělání a k učitelům – osobnostem. Podstatně častěji se dotyční pochlubí tím, jak si s učiteli uměli „poradit“ a
na školu „vyzrát“.
82
O mocném vlivu veřejných sdělovacích prostředků se přesvědčujeme denně v rámci reklamních akcí,
propagačních nebo volebních kampaní.
83
Podrobně viz příspěvek na mezinárodní konferenci VŠFS Socio-psychologické aspekty dosažen
konsensuálního bodu (Mihola, 2009). Přístupné např. na
http://www.median-os.cz/cs/clanky/sociopsychologicke-aspekty-dosazeni-konsensualniho-bodu/
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význam. Její nezvládnutí vede k snížení efektivnosti fungování společnosti, ohrožení
udržitelnosti84 jejího vývoje a následně k rozšiřování protispolečenského chování, množí se
přestupky a postupně narůstá i nezákonná a kriminální činnost. Dopustí-li společnost velké
rozšíření těchto jevů, je to pro ní všestranná zátěž, která ji může vyčerpávat i vážně ohrozit.
Nejúčinnější cestou předcházení těmto jevům je účinná prevence. Ta sice také něco stojí, ve
svém celku je ale nesrovnatelně levnější než odstrapování již vzniklých škod a navíc má
celospolečenské pozitivní účinky.
Vycházíme ze základního předpokladu, že člověk se již narodí s určitým zastoupením
svých dispozic (též schopností nebo vlastností), které se začnou postupně85 projevovat. Když
se dítě narodí, nezná a neumí téměř nic86, a proto se musí všechno naučit87. Míra zastoupení
každé vlastnosti, tvořící jeho výchozí potenciál (neboť mnoho vlastností můžeme výchovou a
později sebevýchovou upravovat), se pohybuje v intervalu od 0 do 100%, což lze jednoduše
znázornit například způsobem zobrazeným na obrázku č.13.
Obrázek 13

Způsob znázornění zastoupení vlastnosti

Téměř nulové i 100 % zastoupení dané vlastnosti je ve většině případů patologické.
Např. nulovou agresivitu má člověk, který se nikdy není schopen bránit jakémukoli útoku a
uhájit si tak své životní teritorium, zdraví a život; 100 % agresivitu má člověk, který na
všechno reaguje agresí a útokem. Každá vlastnost má nějaké nejvýhodnější (optimální)
zastoupení88, které obvykle přechází do patologické oblasti bez ostré hranice89. Přesto, že je

84

Podrobně viz (Mihola, 2008).
Některé vlastnosti je člověk schopen realizovat až v dospělosti, jiné realizuje jen za určitých předpokladů
např. jednou za život.
86
Jedinou dovedností, kterou se nemusíme učit a máme ji od přírody je sací reflex. Základní životní funkce
nejsou považovány za dovednost.
87
Na učení je odkázaný nejen každý jedinec, ale i celé lidstvo. Viz např. (Bochansoski, 1980, s.62)
88
Toto optimum je částečně individuální vzhledem k zastoupení ostatních vlastností, kdy může docházet k
vzájemné eliminaci.
89
Jde o tak zvané fuzi hranice či fuzi veličiny.
85
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tato hranice neurčitá (pozvolně přecházející), víme, že existuje a jsme schopni v dostatečné
vzdálenosti od tohoto mlhavého předělu říci, zda je zastoupení patologické či nikoliv.
Vlastnosti lze zhruba rozdělit na neutrální, sociálně pozitivní a sociálně negativní.
Neutrální je například postřeh, houževnatost, přiměřená opatrnost nebo trpělivost. Pozitivní
je např. soucit, chápavost, odvaha apod. Sociálně negativní je například nedůtklivost, závist
či krutost. Existují také vlastnosti jako je např. soudnost, jejichž zastoupení je žádoucí co
nejvyšší a tudíž je optimum 100 %. Sociálně negativní vlastnosti jako je např. vztahovačnost,
vrtáckost, nedůtklivost, krutost mají optimální zastoupení 0 %. Oba tyto mezní případy jsou
zobrazeny na obrázku č.14.
Obrázek 14

Zastoupení vlastností s extrémním umístěním optima v 0 či ve 100 %

Zastoupení jednotlivých vlastností90 vypovídá o povaze každého jedince velmi mnoho,
ještě více je však povaha určena vzájemnými vazbami jednotlivých vlastností, neboť některé
vlastnosti se navzájem potlačují, jiné doplpují či podporují. Např. dobře zastoupená
vědychtivost (hlad po informacích) jistě povzbuzuje výkon intelektuálních schopností, avšak
při nedostatečné pragmatičnosti a trpělivosti dotyčný nedosahuje praktických cílů a může
vyčerpat energii jen v neužitečné spekulaci či nadměrné přemýšlivosti.
Schematické zachycení různého celkového zastoupení sociálně pozitivních a
neutrálních vlastností vzhledem k souhrnnému zastoupení sociálně negativních vlastností je
spolu s vyznačením bariéry, omezující dopady realizace sociálně negativních vlastností,
zachyceno na obrázku č.15.

90

Psychologové zatím nemají dost spolehlivých metod pro zjištění zastoupení vlastností a proto se tímto
problémem zabývají jen okrajově. Existenci vlastností ale většinou uznávají. Např. (Kolaříková, 2005, s.70) „…
Projevuje se to tím, že jeden druhému přičítají nějaké „povahové“ vlastnosti.“
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Různé zastoupení vlastností naznačují schematicky svislé křivky v levé části obrázku.
Vodorovné řezy představují různé zastoupení pozitivních91 (zelená oblast) a sociálně
negativních vlastností (oranžová oblast). Řez v horní části tak představuje maximální
zastoupení sociálně negativních vlastností92 (např. 60%). Řez asi v 1/3 výšky, označený
čerchovanou úsečkou představuje povahu s 50 % neutrálních (a sociálně pozitivních) a 50 %
sociálně negativních vlastností. Čím nižší řez, tím větší zastoupení vlastností pozitivních.
Až řez ve zcela dolní části představuje povahu téměř bez zastoupení vlastností, které
považujeme za sociálně negativní. I velmi vyladěná povaha obsahuje alespop stopy
některých negativních vlastností.
Obrázek 15

Cesty k omezování dopadů negativních protispolečenských jevů

Bariéry omezující
dopady negativních
vlastností
(informační,
výchovné, zákonné)
„Nedat prostor!“

Zastoupení vlastností tvoří potenciál, který se projevuje až při konkrétním jednání a
reakcích. Na každém rozhodnutí, a tím spíše na celkovém chování, se ale projevují všechny
vlastnosti. Dominantní a souhrnné vlastnosti (tzv. generálové) se ale projevují podstatně
výrazněji a strhávají ostatní, méně dominantní. Tato situace je navíc případ od případu
odlišná. Přes tyto a mnohé další psychické jevy a zákonitosti je velmi pravděpodobné, že lidé
s větším zastoupením sociálně negativních vlastností budou produkovat více nepřátelských
reakcí. Tato skutečnost je zachycena na obrázku č.15 sytostí tmavé barvy. Čím tmavší šeď,
91
92

K nim jsou zahrnuty i neutrální vlastnosti.
Lidská povaha nemůže být sestavena ze samých negativních vlastností, ale mohou převažovat.
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tím více protispolečenských a konfliktních jevů je produkováno. Čím vyladěnější povaha, tím
menší produkce negativních, konfliktních, podvodných, protizákonných apod. reakcí.
Společnost se rozšiřování protispolečenských jevů, které působí nesoulad mezi
občany a snižuje efektivnost jejího fungování, brání. Proto mu staví bariéru omezující tyto
dopady. Tato abstraktní bariéra se skládá ze součástí, které mají nejrůznější podobu. Má
například složku výchovnou, legislativní, informační, policejní apod. Její složky mohou být
represivní, motivační a mohou mít též preventivní povahu. Jejím smyslem je „nedat prostor“
pro realizaci negativních reakcí, včetně kriminálních činů. Problémem této bariéry je to, že
nikdy nebude zcela dokonalá (neprodyšná), takže pouze zmírní tok negativních reakcí, a to i
přesto, že je relativně velmi nákladná a mnohostranná. Její tvorba, zejména ve své
systémové podobě, si vyžaduje neustálou aktualizaci a nákladné zdokonalování.
Příkladem nedostatečnosti možností takové bariéry je internet, který obsahuje vedle
ohromného množství velmi užitečných informací též nepřeberné množství informací
nekvalitních, scestných, lživých, kriminálních, podvodných apod. Vytvoření účinného filtru
těmto negativním informacím, navíc při jejich obrovském nepřetržitém pohybu, je prakticky
nemožné. Jedinou skutečně účinnou možností zkvalitnění této informační základny
internetu, který prozatím připomíná spíše smetiště (i když i na smetišti se ojediněle dá najít
„zlatá cihla“), je posílení vnitřních etických kritérií jeho uživatelů, nikoliv důkladná cenzura.
Takto vytvořenou nákladnou a přitom ne zcela účinnou bariéru bychom si mohli
ušetřit teprve v okamžiku, kdy by se nám podařilo vyladit lidské povahy na vysokou míru
zastoupení pozitivních vlastností. Zcela vyladěná povaha pak může být velmi spolehlivou93
prevencí. Zmíněné vyladění kritického množství jedinců v celé společnosti je možné a
představuje její zásadní, kvalitativní posun. V takovém případě bychom se mohli spolehnout
na vnitřní zábrany před negativním jednáním, včetně páchání nezákonné činnosti. Pokud by
lidé neměli čím (negativními vlastnostmi) zneužívat své poznatky, podstatně by vzrostla
kooperativnost a inklinace ke společným cílům, což by se projevilo výrazným nárůstem
synergických efektů z toho plynoucích. Není pochyb o tom, že to je „hudba“ vzdálené
budoucnosti. To ale neznamená, že není užitečné mít již dnes jasný dlouhodobý cíl zásadního
řešení problému prevence poruch chování. Navíc i relativně malý posun ve zkvalitnění
93

I dnes je velké množství činů, které by drtivá většina z nás nikdy nezrealizovala.
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vnitřních zábran proti poruchám v chování, včetně činnosti kriminální, může mít v rámci celé
společnosti velmi pozitivní dopady, a to již v době nám dohledné.
Jako hlavní námět prevence poruch chování do budoucnosti tedy považujeme
vyladění povahy jedinců, čímž se vytvoří vnitřní zábrany konání negativní činnosti či
případného páchání trestných činů. Většina krátkodobých námětů na omezení
protispolečenského chování se týká zkvalitpování uvedené bariéry. Mnohé z nich mají
zpětnovazební výchovný vliv na každého jedince, tj. budou určitým způsobem tlačit na
zlepšení struktur povah ve smyslu zvýšení podílu zastoupení pozitivních vlastností. Například
kvalitní zákony nebo lákavá perspektiva úspěšné pracovní kariéry motivuje k vlastnímu
sebezdokonalování. To však platí i naopak. Pokud lidé ztrácejí perspektivu, žijí v dlouhodobě
nepříznivém prostředí a v trvalém stresu nebo jsou strháváni k negativním příkladům, pak se
struktura zastoupení jejich negativních vlastností prohlubuje. Podstatnou roli při
zkvalitpování uvedené bariéry tvoří sdělovací prostředky, věda a výzkum, kultura a
samozřejmě vzdělávací systém.
Zkvalitpování struktury zastoupení povahových vlastností se projeví při dlouhodobém
tlaku i v genetickém přenosu zkvalitnění nově narozených jedinců, neboť své vlastnosti
předáváme v genech dalším generacím. Dnes jsme aktuálně v situaci, kdy se rodí i lidé
s vysokým zastoupením nějaké sociálně negativní vlastnosti. Každý jsme se setkal s člověkem
neuznalým, hrubým, konfliktním apod. Drtivou většinu negativně laděných osob lze uchránit
před působením takto zastoupených dispozic velmi cílenou výchovou, pokud možno již od
útlého dětství. K tomu je ale nezbytné včasné a spolehlivé zjištění tohoto stavu a důsledná
realizace individuálně cíleného výchovného působení.
Z výše popsaného mimo jiné jednoznačně vyplývá, že uvedené teze nejsou slučitelné
s fatalismem. Člověk se sice rodí s určitými dispozicemi, které jeho chování do určité míry
předurčují, ale ty mu dávají pouhý a celkem pružný koridor, v němž se bude s největší
pravděpodobností pohybovat. Jak tento koridor využije, jak dokáže eliminovat nepříznivá
zastoupení vlastností i jak využije své přednosti, schopnosti a dovednosti, to je již závislé na
jeho vůli, získaných znalostech i schopnosti na sobě pracovat. Zejména v mládí mu mohou
výrazně pomoci jeho rodiče, učitelé a společnost se všemi svými možnostmi.
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Podstatnou

součástí

dlouhodobých

a

perspektivních

nástrojů

zefektivnění

vzdělávacího procesu je personální zabezpečení výuky těmi, kteří mají toto povolání jako
optimální94 a také to, aby žáci měli možnost podstupovat profesní přípravu na ta povolání,
na která mají vhodně zastoupené vlastnosti. Pokud jde o volbu povolání, běžně dostupné
profesní poradny nepracují s úplným seznamem všech povolání. Jejich doporučení obvykle
směřuje k volbě technického nebo humanitního profesního zaměření, na základě
projeveného zájmu dítěte. Většinou nepředpokládají, že úloha stanovení nejvhodnějšího
povolání je exaktně řešitelným problémem.
Ze všech schopností je pro zjištění nejvhodnějšího povolání podstatná asi ¼ až ⅓. Na
zastoupení ostatních vlastností při výkonu povolání nezáleží. Například chirurg musí být
nejen teoreticky zdatný, bystrý, pohotový, s rychlým procesem myšlení, ale také dostatečně
zručný, nemá mít příliš velkou citovou vázanost k pacientům (obvykle také chirurgové
neoperují své blízké) apod. Nepodstatné však pro výkon jeho profese je, jaký má smysl pro
čísla nebo jaká je stálost jeho citů. Pro zjišťování nejvhodnějšího povolání, které může
provádět jen speciálně vyškolený odborník, se využívají profesiogramy, které obsahují popis
úkonů přicházejících do úvahy při výkonu té které činnosti, včetně popisu požadavků na
vhodné dispozice.
Zjištění optimálního povolání prostřednictvím kvalifikovaného odborníka je v našich
zemích v současné době možné, ale doposud zdaleka ne běžné. Proto jen malá část populace
vykonává své optimální povolání. Ostatní mají s výkonem povolání dříve či později problémy,
a to se týká i pedagogů. Je to důsledek toho, že člověk obvykle nemá jak zjistit, k čemu má
nejlepší předpoklady, a tak se musí rozhodovat např. na základě náhody, vnuknutí nebo
zájmu. Zájem však můžeme mít pouze o profese, o kterých víme, že existují. V současné době
existují již tisíce povolání, a tak mnoho z nás nikdy nebude vykonávat činnost, na kterou má
nejlepší schopnosti. Ani mimořádně intenzivně projevený zájem o činnost, která člověka
zaujala, mu sám o sobě nedodá schopnosti potřebné k jejímu výkonu. Ty buď máme či
nemáme. Nelze je získat, nabýt ani koupit. Koupit lze informace, vzdělání nebo i praxi, ale
dispozice a schopnosti nikoliv. Můžeme si zaplatit výuku či výcvik, něco se při nich naučíme,

94

Nebo je mají alespop na předních místech tj. do třetího, pátého, maximálně do 10. místa.
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ale ani to nám chybějící schopnosti nedodá. Můžeme však využít ty dispozice a schopnosti,
které máme, a ty můžeme ještě vylepšovat.
Lidé vykonávající své nejvhodnější povolání nás obvykle upoutají lehkostí skvělého
výkonu své profese. Vše jde hladce, jakoby samo sebou, bez zjevné námahy a přitom
s potřebnou výdrží, prozíravostí, důkladností apod. Takoví lidé jsou bezproblémoví až
nenápadní. Kvalitu jejich výkonu často oceníme, až když se na jejich místo (nemáme-li
schopnosti stejné) postavíme sami nebo když za ně nenajdeme odpovídající náhradu.
Naznačenými způsoby lze odhalovat další náměty pro prevenci poruch chování. Pro
všechny vnitřní a zejména vnější směry pedagogiky je příznačné, že zkvalitnění chodu
společnosti ve smyslu její perspektivnosti, prosperity a zefektivnění chodu jejích složek má
vždy významný preventivní charakter. Mnoho lidí se dopouští protispolečenského chování
proto, že jsou k tomu vedeni špatnou výchovou i špatnými příklady. Všechny uvedené a
mnohé další součásti prevence poruch chování budou účinné až tehdy, opřou-li se o kvalitní
diagnostické a terapeutické metody, které budou k dispozici všem pedagogům.

Stručné závěry subkapitoly 4.1 Perspektivní a dlouhodobé nástroje
Cílem perspektivního vyladění vzdělávacího systému je minimalizovat samotný vznik
konfliktních situací a přitom disponovat účinným nástrojem pružného a efektivního
odstrapování vzniklých konfliktních situací.
Jádrem řešení je:
a) Umožnit pedagogické vzdělání těm, kteří k tomu mají vhodné dispozice a předpoklady.
b) Využívání spolehlivých diagnostických prostředků včasného zjištění dispozic a schopností
žáků i jejich potenciálu k poruchám chování.
c)

Zavedení účinné výchovy k rodičovství, s důrazem na účinnou výchovu v předškolním
věku. Škola by se měla zabývat jen dalším rozvojem žáků v rámci jejich výchovných
potenciálů.

d) Zajištění velmi těsné a průběžné spolupráce školy s rodiči žáků, zaměřené na prevenci.
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e) Podniknout účinná opatření k podpoře prestiže učitelského povolání s podporou
veřejných činitelů, sdělovacích prostředků a veřejného mínění.
Nejúčinnější prevencí poruch chování je vyladění povah jedinců tak, aby se minimalizovalo
zastoupení sociálně negativních vlastností, čímž se vytvoří vnitřní zábrany realizace negativní
činnosti či páchání trestných činů.
Společnost se brání dopadu působení sociálně negativních jevů tím, že vytváří bariéru, která
je tvořena mnoha různými složkami jako jsou zákony, soudy, policie, sdělovací prostředky,
věda a výzkum, vzdělávací systém apod.
Podstatnou součástí dlouhodobých a perspektivních nástrojů zefektivnění vzdělávacího
procesu je personální zabezpečení výuky těmi, kteří mají toto povolání jako optimální a také
to, aby žáci měli možnost podstupovat profesní přípravu na ta povolání, na která mají
vhodně zastoupené dispozice a vlastnosti.
Pro realizaci uvedených preventivních nástrojů odstrapování poruch chování je vhodné
používat kvalitní diagnostické metody pro zjišťování dispozic a schopností žáků .

4.2 Krátkodobé nástroje zvyšování efektivnosti výuky
V této kapitole popisované krátkodobé nástroje zefektivnění výuky a výchovy budou
sice vycházet z právě uvedených principů preventivních a dlouhodobých, avšak budou
zaměřeny na praktické využití v připravovaných výukových modulech. Ověřování názorů na
možnosti využití nebo i na rozsah všeobecného povědomí o nich bylo také součástí
dotazníkového šetření, jehož výsledky budou prezentovány v následujících kapitolách. Jde o
to, přiblížit tyto nástroje dříve, než budou v závěru této studie navrženy konkrétní opatření
pro zefektivnění výuky na základních a středních školách ÚK.
Níže popsané nástroje zvyšování efektivnosti výuky a výchovy jsou dlouhodobě
využívány v řadě zemí světa i klienty Pobočky osobnostní a profesní poradny, která
v posledních letech spolupracovala také s některými pedagogickými institucemi, především
ve Středočeském kraji. Pravidelná je spolupráce s rodiči, kteří řeší v této poradně především
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profesní nasměrování svých dětí. Mezi klienty poradny jsou též ti, kteří po zjištění svého
nejvhodnějšího povolání absolvovali příslušnou profesní přípravu a již toto povolání úspěšně
vykonávají. Četné jsou i případy řešení problémů školních neúspěchů a kázně, řešené jak
s rodiči, tak i s učiteli či členy managementu škol a výchovných institucí. V takovýchto
případech se žáci dozvědí, co je příčinou jejich potíží a získají doporučení o dalším postupu,
chtějí-li se nepříznivého stavu zbavit. Pokud jde o studijní neúspěchy, jde velmi často o
poruchy v koncentraci při učení, někdy o nedostatek faktického zájmu o vybraný obor, jindy
o odstranitelné plošné nebo specifické psychické zábrany apod. Většinou se zjistí, že děti
mají mnohé velmi dobře nastavené schopnosti, o kterých nevědí, a tak je nevyužívají. Často
se stává, že jsou některé jejich schopnosti jako je např. houževnatost nebo soudnost něčím
blokována, například zvýšenou bázlivostí, lítostivostí či pohodlností.
Všechny dále uvedené krátkodobé nástroje zvyšování efektivnosti výuky a výchovy
jsou ověřené v rámci pedagogické a výchovné činnosti autorů.

4.2.1 Předvídání chování žáků na základě dobré znalosti jejich povahy
Bílá kniha, stejně jako každá pedagogická či didaktická publikace, zdůrazpuje potřebu
kultivace každého jedince a maximální uplatnění jeho schopností95. Důležitým předpokladem
uplatnění schopností je jejich rozpoznání, a to jak žákem, tak učitelem, neboť právě ten je
povinen tyto schopnosti u svých žáků individuálně rozvíjet96. Efektivní práce učitele je tedy
podmíněna včasným rozpoznáním jak dispozic a schopností žáků, tak dalších jejich
vlastností97, jejichž znalost umožpuje anticipovat poruchy chování žáků. To umožpuje nejen
zvládání 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.

95

„Rozvoj lidské individuality, jehož předpokladem je péče o uchování jejího fyzického a psychického zdraví,
zahrnuje kultivaci a podporu seberealizace každého jedince a maximální uplatnění jeho schopností. (Bílá kniha,
2001, s.14)
96
Např. „Důraz je kladen na motivaci k učení, na osvojení základních strategií učení, rozvíjení vlastních
schopností a zájmů, …... (Bílá kniha, 2001, s.48)
97
Dosud se učitelé v našich školách převážně orientují na poznávání vědomostí. Méně na odhalení schopností
žáků a ještě méně na zjišťování jejich vlastností. (Janiš, 2005, s.79)
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Každý učitel ví, že někteří žáci by si sami o sobě porušit kázep nedovolili, ale pokud se
již nekázep uvolní, ochotně se připojí. 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 úlohu98 ve třídě, výrazně usnadní zvládání celé třídy. To se týká i
rozpoznání dalších rolí v třídním kolektivu umožpujících 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.
Pro snazší pochopení předvídání chování žáků uvedeme ještě několik praktických
příkladů učitelské praxe. V rámci studia jednoho z autorů na Masarykově ústavu vyšších
studií se tento autor setkal s možností použít při výuce na jedné obchodní akademii
s vysokým zastoupením žáků s poruchami chování základní charakteristiky jednotlivých žáků,
které obsahovaly

jejich nejdominantnější povahové rysy. Tyto informace si mohl

prostudovat ještě před zahájením výuky. Věděl, kdo v které třídě podněcoval kázepské
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. Věděl
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 nutné, byť krátké nepřítomnosti. Přesto, že v té době neměl tak bohaté
zkušenosti s výukou, byl jeho 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. 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 dotyčný vyučoval.
98

Způsoby rozkrývání rolí žáků ve třídě a jejich osvojení i učiteli, kteří pro to nemají přirozené nadání, budou
navrženy jako náplp seminárního vzdělávání.
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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. Autor tyto informace získal díky pečlivosti svého předchůdce, díky metodické
přípravě konzultované s Masarykovým ústavem vyšších studií a spoluprací s diagnostickými
odborníky. Mnohé z dovedností umožpujících zjištění těchto důležitých informací se lze
alespop v základních rysech naučit. Pro řešení náročnějších úloh je možné naučit se využívat
služeb odborníků, kterým ale musíme umět zadat problém a svěřit mu k jeho řešení všechny
relevantní informace tak, abychom se nepohybovali jen v oblasti domněnek a dohadů a
mohli pracovat s tvrdými fakty a neplýtvali drahocenným časem a úsilím.
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.

4.2.2 Volba vhodné strategie výuky vzhledem k individuálním zvláštnostem
žáků
Jedním z podstatných nástrojů učitele, který byl v současném reformním úsilí ještě
vydatně posílen, je volba účinné strategie (i taktiky) výuky, která pružně reaguje na
individuální zvláštnosti, stavy i postoje jeho žáků. Učitel s vhodnými dispozicemi a
schopnostmi si umí najít cestu ke každému žákovi a dokáže využít nadání těch
nejschopnějších, současně ale naučí i ty méně schopné.
Volba strategie výuky je závislá především na tom, zda žáci 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 vysokým hladem po informacích, mentálně zaměřených, a
ctižádostivých obvykle není obtížné. V těchto případech bývá více problémů s tím, aby žáci
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nevnímali látku jen jako zajímavost a dospěli k trvalým znalostem a konkrétním
dovednostem. V těchto případech se osvědčuje, když žáci již znají, díky svým prozíravým
rodičům, povolání, které nejlépe odpovídá jejich dispozicím a schopnostem. Je totiž
podstatně snadnější individualizovat výuku např. pro žáka, který má předpoklady pro
astronomii, tím, že se volí příklady s fyzikální či astronomickou tématikou, žák je pověřen
vypracováním samostatné práce na toto téma, doporučíme mu účast na astronomické
olympiádě nebo jej pověříme 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 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. Takového žáka je lépe přezkoušet jinou, např. písemnou formou a dát mu dostatek
času na to, aby měl možnost projevit to, co skutečně zná, případně co nezná.
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 a
chápavost apod.
Se znalostí těchto a mnohých dalších údajů je volba způsobů výuky mnohem snazší a
může reagovat i v početnějších třídách na individuální vlastnosti žáků.
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4.2.3 Nácvik vhodné komunikace s žáky s problémovým chováním
Na komunikaci učitelů s žáky i žáků samotných99 je v dnešním školství kladen
oprávněný důraz. Přesto jde jen o jeden z mnoha nástrojů zvládání žáků s poruchami
chování. 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. V našem případě jde především o komunikaci s žáky s problémovým
chováním, jejímuž zvládání je potřeba věnovat zvláštní pozornost. Zejména u těch učitelů,
kteří nemají dostatečnou exekutivnost, nevytvářejí dostatečný psychický tlak či mají
zvýšenou psychickou labilitu apod.
Pouhé seznámení se se zásadami správné komunikace s problémovými žáky nestačí.
Důležitější je osvojit si tyto zásady při praktickém nácviku s tím, že každá situace bude jiná
vzhledem k individuálním odlišnostem žáků. Je obvyklé, že určité projevy nekázně a poruch
chování daný učitel zvládá velmi dobře nebo alespop obstojně, zatímco s jinými má značné
problémy100. Problémoví žáci často umí tato slabá místa učitele vyhledat. Součástí nácviku
komunikace je proto také individuální zjištění takových situací individuálně pro každého
učitele a zaměření nácviku právě na tyto problematické situace. Pro potřeby vyhledávání
takovýchto situací je vhodné zabývat se rovněž jednotlivými kázepskými přestupky a
vhodnými reakcemi na ně. Tyto reakce je možno stuppovat, přičemž není vhodné
neosvědčenou reakci využívat opakovaně ani používat reakci zbytečně silnou 101. Pro bližší
představu stuppování reakce na nekázep uvádím seznam reakcí použitelných během
vyučování, uveřejněný ve speciální pedagogické publikaci102:
o
o
o
o

Podívejte se na žáka.
Hleďte mu chvíli do očí.
Jděte směrem k žákovi a nespouštějte ho z očí.
Zůstaňte v blízkosti žáka.

99

„… naučit se jednat a žít společně – umět pracovat samostatně i v týmech, otevřeně komunikovat
s ostatními, zvládat konflikty, respektovat odlišné názory, chápat vzájemnou závislost; … „ (Bílá kniha, 2007,
s.38).
100
Jde například o takový žákův projev, který učitel sám těžko zvládá (jde mu to na nervy).
101
Síla reakce je také individuální, proto se budeme v následující subkapitole možnostmi zjištění individuálních
dispozic zabývat.
102
Citováno z Komunikace učitelů se žáky (Křivohlavý, 1987), http://files.spv.webnode.cz/200000087e9d93ead3d/08_komunikace_autorita.doc
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Když hledíte na žáka, zavrťte hlavou nebo se zamračte.
Zastavte výklad a pozorujte žáka.
Ukažte na žáka.
Jmenujte žáka bez dalšího vysvětlení.
Položte žákovi otázku, týkající se probírané látky.
Požádejte žáka, aby vysvětlil ostatním něco, co souvisí s tím, čemu se právě
věnujete.
Přerušte činnost a požádejte žáka, aby zanechal své nevhodné chování.
O zanechání jeho nevhodného chování jej můžete požádat též mezi čtyřma
očima.
Zdůrazněte napomenutí zesílením nonverbálního tlaku.
Položte žákovi otázku, týkající se jeho chování.
Nechte žáka, aby vysvětlil své nevhodné chování ostatním žákům.
Promluvte se žákem po hodině.
Potrestejte žáka nepříjemným úkolem, který se netýká činnosti v hodině a
postarejte se o to, aby jej splnil sám.
Pohrozte žákovi, že jej přesadíte.
Přesaďte žáka.
Uložte žákovi povinnost, aby se vám po hodině hlásil a ukázal vám svou práci
v hodině.
Pohrozte žákovi, že jeho chování oznámíte třídnímu učiteli (řediteli školy)
apod.
Ohlaste jeho chování.
Pohrozte žákovi, že bude sedět odděleně od ostatních.
Posaďte jej odděleně.
Pokračujte v ohlašování jeho chování třídnímu učiteli (řediteli školy) písemnou
formou a seznamte s tím žáka.
Pohrozte žákovi, že požádáte ředitele školy, aby s ním promluvil.
Udělejte to, čím jste pohrozili.

Komunikace s problémovými žáky je rozsáhlé téma, které tato studie určitě doporučí
do připravovaných seminářů nového vzdělávacího modulu. Doporučení bude směřovat
k tomu, aby tato část semináře měla především praktickou podobu a obsahovala jak ukázky
zvládnuté komunikace s žáky s problémovým chováním, tak návod, jak se v takových
situacích zachovat. Pokud to bude technicky možné, lze doporučit i praktický nácvik
s použitím videozáznamu a zpětnou analýzou průběhu cvičné komunikace.
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4.2.4 Nácvik vhodné komunikace s žáky s problémovým chováním
Každý člověk má svou osobní optimální komunikační strategii. 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. Optimální komunikační strategie je u každého
člověka jiná.
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 strategie umožpuje 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.
Se znalostí optimální osobní strategie103 mají rovněž autoři pozitivní osobní
zkušenosti. Její zjištění nemusí být časově náročné a při jejím využívání se obvykle brzo
dostavují pozitivní výsledky. Zjišťování osobní optimální komunikační strategie bude rovněž
touto studií doporučeno jako součást seminární výuky.

4.2.5 Využití speciální poradenské činnosti
Poradenská činnost je v celé ČR i v ÚK poměrně rozvinutá, a to i v oblasti pedagogiky.
Je ke škodě věci, že není vždy dostatečně účinná a efektivní. Příčiny tohoto stavu nejsou
předmětem této studie, neboť ta si klade za cíl upozornit na dosud v ČR méně používané, ale
ve světě již vyzkoušené prostředky zjišťování příčin poruch chování, zjišťování dispozic a
schopností lidí a jejich nejvhodnějšího povolání. Přesvědčili jsme se o tom, že činnost

103

Není vyloučeno, že někoho zjištěná osobní strategie nepřekvapí, neboť ji již sám úspěšně používá. V takovém
případě se lze dozvědět i další související informace hlubšího charakteru.
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mezinárodní sítě expertů, kteří se touto materií zabývají, má velmi hluboké teoretické
kořeny a přitom je dotažená až k možnosti praktického využití přímo v terénu.
Za nejvhodnější formu implementace uvedených doporučení lze považovat přípravu a
realizaci seminářů s danou tématikou, včetně účasti některého ze zkušených odborníků na
vybraných přednáškových dnech. V rámci seminářů by bylo možno rovněž ukázkově využít
činnosti Pobočky osobnostně profesní poradny, kde by se již daly řešit konkrétní případy
z učitelské praxe zúčastněných pedagogů. V rámci takto organizovaných poradenských dnů
by se jí mohli účastnit též přihlášení rodiče s dětmi. U takové akce by mohl být přítomen i
učitel žáka, pokud s tím budou žák a jeho rodiče (resp. zákonní zástupci) souhlasit. V rámci
této ukázky by bylo možno zabývat se také zjišťováním nejvhodnějšího povolání pro
přítomné žáky či zjištěním osobní komunikační strategie pro ty účastníky z řad učitelů, kteří o
to projeví zájem.
Za velmi efektivní způsob lze považovat vyškolení pracovníků již zavedené
poradenské sítě např. PPP. Pokud bude o tyto činnosti v ÚK zájem, může dojít v budoucnu k
navázání průběžné spolupráce s některým z osvědčených odborníků.

4.2.6 Systematické rozšiřování pedagogického vzdělávání zejména
odborných učitelů bez pedagogického vzdělání
Jak bylo uvedeno v kapitole 2.3 v části věnované stručnému historickému exkurzu,
vysokoškolské pedagogické vzdělání je k dispozici každému, kdo učí na základní a střední
škole, a to již od roku 1946. V současné době je vysokoškolské pedagogické vzdělání
požadováno po každém učiteli na základním a středním stupni, přičemž po vyučujících na
školách vysokých se pedagogické vzdělávání nevyžaduje. To je v souladu s tím, že
vysokoškolská výuka je již především odborná, nikoliv výchovná. Závaznost tohoto opatření
však není příliš vysoká, a tak ředitelé základních a středních škol, jež musí současně čelit
nedostatku finančních prostředků na platy učitelů, zaměstnávají zejména v SOU spíše
odborníky z praxe než kvalifikované pedagogy. To přestává být únosné v období, kdy prudce
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rostou nároky právě na pedagogické schopnosti při udržení kázně a zvládání žáků
s poruchami chování.
Handicap vyučujících odborníků bez pedagogického vzdělání104 je částečně možno
vyrovnat prostřednictvím připravovaného seminárního vzdělávání zejména u zkušených
učitelů, kteří již mají se zvládáním studentů nezanedbatelnou praxi.
Dobré zkušenosti ze seminárního vzdělávání mohou přerůst postupně v systematické
pedagogické vzdělávání, kterého se budou moci zúčastnit jak aktivní učitelé, tak
management škol a případně též další pracovníci, jejichž činnost souvisí s pedagogickým
vzděláváním a pedagogickým procesem vůbec.

Stručné závěry subkapitoly 4.2 Krátkodobé nástroje zvyšování efektivnosti výuky
 Předvídání chování žáků na základě dobré znalosti jejich povahy.
 Volba vhodné strategie výuky vzhledem k individuálním zvláštnostem žáků.
 Nácvik vhodné komunikace s žáky s problémovým chováním.
 Znalost osobní optimální komunikační strategie.
 Využití speciální poradenské činnosti.
 Systematické rozšiřování pedagogického vzdělávání zejména odborných učitelů bez
pedagogického vzdělání.

104

„Celková úroveň přípravy mládeže na středních odborných a učňovských školách je závislá nejen na
materiálním zajištění a kvalitním vedení, ale také na kvalitě jednotlivých učitelů, a to jak po stránce jejich
odborné přípravy, tak i pedagogické zdatnosti.“ (Vintr, 2002, s.7)
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5 Vyhodnocení dotazníkového šetření ve školách
Ústeckého kraje

5.1 Cíle a záměry 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 studie. 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
kázepských 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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5.2 Dotazník a jeho struktura
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 stupep závažnosti kázepských
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, umožpující 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 16

První strana dotazníku

Obrázek 17

Druhá strana dotazníku
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Současně se zjišťuje, zda někdo individuálně nezkresluje odpovědi například jako
důsledek zvýšené recesivnosti či spekulativnosti nebo úmyslné snahy ovlivnit výsledky
určitým směrem. Bližší informace o dotazníku lze získat z obrázků č.16 a č.17, které zachycují
obě strany dotazníku, použitého v šetření.

5.3 Způsob vyhodnocení shromážděných údajů
V prvém kroku budou vyhodnoceny první tři části dotazníku. Odpovědi na každou
otázku budou nejdříve posuzovány zvlášť a pokud budou odhaleny důležité vazby na jiné
zjišťované oblasti nebo pokud se projeví významnější rozdíly z hlediska sledované struktury
celého komplexu respondentů, budou vedle standardního sloupcového grafu zařazeny ještě
další interpretační vyobrazení. Otázky 13 až 18 budou vyhodnoceny souhrnně několika grafy
zobrazujícími působení mimoškolních vlivů. Poté bude vyhodnocena každá ze tří oblastí
souhrnně. Verbální část bude vyhodnocena podle jednotlivých otázek a následně v souhrnu.
Zvláštní pozornost bude věnována osobním pozitivním zkušenostem a námětům na řešení a
opatření. Vyhodnocení všech částí bude shrnuto do závěrečného vyhodnocení
dotazníkového šetření.

5.4 Charakteristika vzorku respondentů a jejich vypovídací
schopnosti
Distribuce dotazníků byla prováděna prostřednictvím vedení ZŠ a SŠ v ÚK. Bylo
osloveno celkem přes 30 škol z nichž cca 85% odpovědělo. Rozmístění respondentů v rámci
okresu lze považovat za reprezentativní, jsou mezi nimi školy umístěné v Mostě, Chomutově,
Litvínově, Varnsdorfu, Teplicích, Ústí nad Labem, Děčíně, Litoměřicích, Podbořanech,
Roudnici n. L. a dalších lokalitách. Z každého okresu je zastoupena nejméně jedna
významnější škola nebo učiliště, na každý okres připadá nejméně 10 dotazníků.
Dotazníkového šetření se celkem zúčastnilo více než 6 % škol ÚK.
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Přesto, že účast učitelů byla zcela dobrovolná, setkala se velkým zájmem oslovených.
O tom svědčí mimo jiné návratnost dotazníků, která se pohybovala mezi 75 až 80 %. Celkový
počet vyplněných dotazníků je 110, což představuje 1,2 % učitelů všech ZŠ a SŠ ÚK (vztaženo
k údaji za školní rok 2008/09).
Strukturu celého souboru respondentů z hlediska všech sledovaných atributů ukazuje
diagram č.18. Z hlediska typu školy převažují dotazníky ze SŠ, kterých jsou ⅔; cca ⅓
respondentů je starších 50 let, střední generace, tj. 35 až 50 let má dvojnásobné zastoupení
než mladí učitelé do 35 let věku, kterých je nejméně; obě pohlaví jsou v celém vzorku
zastoupeny rovnoměrně, tj. téměř přesně po padesáti procentech.
Diagram 18

Struktura respondentů
120
110
100

počty osob

90

40

40
56

80
70
60
50
40
30

47
70
54

20
23

10
0
školy

pohlaví

věk

rozlišovací skupiny

Vykázaná polovina žen a mužů v celém souboru respondentů je výsledkem
nerovnoměrného rozdělení žen a mužů v ZŠ a SŠ, což ukazuje diagram č.19. ZŠ jsou
zastoupeny ze ¾ ženami, zatímco v SŠ převažují muži, kteří zde tvoří téměř ⅔. Na výsledné
rovnoměrné zastoupení žen a mužů mělo vliv silnější zastoupení SŠ ve sledovaném souboru
110 vyplněných dotazníků.
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Diagram 19
Struktura respondentů ZŠ a SŠ dle pohlaví
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O věkové struktuře mužů, žen i ZŠ a SŠ informují diagramy č.20 (absolutní vyjádření) a
č.21 (relativní vyjádření v %). Relativní zastoupení mladých učitelů do 35 let ve všech
uvedených souborech (ZŠ, SŠ, muži, ženy) je shodné a činí cca 20 %.

Diagram 20
Věková struktura respondentů (absolutně)
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V souboru odevzdaných dotazníků ze ZŠ a SŠ mírně převažuje střední generace nad
nejstarší. Pouze u mužů převažuje starší generace, zatímco u žen výrazně převažuje střední
generace, která představuje ½ celého souboru a je tudíž o 21 procentních bodů větší než
zastoupení žen nejstarší generace, které činí 29 %.

Diagram 21

Věková struktura respondentů (relativně)
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Strukturu respondentů lze považovat vzhledem k svému složení z hlediska typu školy,
pohlaví, věku i územního rozložení za reprezentativní. Podíl zúčastněných učitelů ve výši 1,2
% všech učitelů ZŠ a SŠ v kraji není vysoký, avšak pro šetření sondážního typu dostatečný. Na
hranici únosnosti jsou nejméně zastoupené struktury, kterými jsou mladí učitelé-muži na ZŠ,
kteří jsou v souboru jen 2 a nejstarší učitelé-muži ze ZŠ, kteří jsou jen 4. Celkově je však velmi
pozitivní vysoká návratnost dotazníků, což svědčí o poměrně velkém zájmu o tuto akci.
Z dalších akcí se školami a s učiteli ÚK i z častého styku s mnohými z nich lze odvodit, že
obdobné názory jako respondenti sdílí i další jejich kolegové, kteří narážejí na obdobné
problémy.
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6 Věcná zjištění dotazníkového šetření

6.1 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 znázorpuje diagram č.22, 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 22

Diagram 23
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Diagram č.23 znázorpuje též spotřebu kapacity na kázep, 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.
24 a č.25, 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 24

Diagram 25
Otázka 4 Poruchy chování / před 5 lety
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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.26. 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 shodně pouze ve 4 % z celkového počtu mladých učitelů v souboru respondentů. Je
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otázkou zda mladí učitelé skutečně nemají problémy (mladí je „berou“) nebo je nechtějí
přiznat.
Diagram 26
Otázka 3 Podíl žáků s poruchami chování
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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 kázep za
pomoci vedení školy. Relativní četnost odpovědí je zachycena na digramech č.27 a č.28. 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 kázepských 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 procentních bodů více než na SŠ). Z hlediska věku nejméně autoritu vedení školy využívají
nejmladší učitelé.
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Diagram 27

Diagram 28
Otázka 6 Pomoc vedení / před 5 lety

muž

0
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podíly v %

podíly v %

Otázka 5 Pom oc vedení / dnes
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SŠ
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Před pěti lety bylo o 8 procentních bodů více případů, kdy nebylo potřeba ani jednou
využít při řešení kázepských přestupků vedení školy. Potřeba řešit kázep 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 studie.
Problémem potřeby řešit kázepské problémy s pomocí mimoškolních složek, např.
policie, se zabývá otázka 7 a 8. Relativní četnost odpovědí je zachycena na diagramech č.29 a
č.30. Celkem 40 % učitelů již muselo v tomto školním roce řešit kázepský 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 kázepských 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 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.
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Diagram 29

Diagram 30

Otázka 7 Pom oc policie / dnes

Otázka 8 Pomoc policie/ před 5 lety
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O tom, že rozsah a závažnost kázepských 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 31

Diagram 32

Otázka 9 Význam ná opatření
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6.2 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.33 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 33

Diagram 34

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.34
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.35 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 35

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.36 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 36
Podíly mimoškolních vlivů
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podíly v %
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strana 92 (celkem 136)

Názor na současný podíl mimoškolních vlivů na výchovu žáků je jiným způsobem
znázorněn také na diagramu č.37, 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 upřednostpovat muži. Body, znázorpující některý z vlivů
umístěný vpravo nahoře, představují vliv označený za velmi významný; ve středu za méně
významný a vlevo dole za málo významný.

Diagram 37

Podíl mimoškolních vlivů na výchově žáků
50%
45%
40%
výchova v rodině
38,3%; 35,9%

35%
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23,1%; 18,8%
vrozené dispozice
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15%
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10%
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3,5%; 3,3%
osobnosti
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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.38 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 38
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.38 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

strana 94 (celkem 136)

10 %. Nejstarší učitelé tuto kategorii nevyužili ani jednou; střední generace v 11 % a
nejmladší učitelé ve 13 %.
Diagram 39
Otázka 19 Vliv mimoškolních vlivů na konflikty

podíly v %

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

11%

9%

8%

50%

54%

53%

27%

33%

35%

11%

8%

11%

9%

11%

10%

10%

51%

57%

49%

53%

52%

30%

22%

30%

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 celkem
let

6.3 Inklinace k námětům a shrnutí
Otázka 20 sondovala 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 40

Diagram 41

Otázka 20 Komunikační dovednosti

Otázka 21 Spolupráce s PPP a psychology
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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 42

Diagram 43

Otázka 22 Individuální přístup

Otázka 23 Včasné rozpoznávání
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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.43. 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.43. 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 znesnadpují. 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 44

Diagram 45
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podíly v %
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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.45.
Vůbec odpovědělo 9 % dotázaných; málo 33 %; dost 44 % a velmi 15 % dotázaných učitelů.
Jednoznačný zájem o pedagogicko-právní poradenství projevilo cca 60 % respondentů.
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.46, který byl vytvořen podobně jako diagram č.37.
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 46

Otázka 9 (opatření) a 24 (lze individuálně?)
(ženy a muži)
80%
70%
60%
56%; 54%

ženy
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20%; 39%

44%; 39%

30%
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20%

31%; 18%
9%; 11%

10%

26%; 11%

7%; 5%
0%
0%

10%

20%

30%
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m uži

50%
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80%

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.47 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
četností liší jen svou intenzitou (přesněji špičatostí nebo-li excesem) nikoliv svým rozložením.
strana 99 (celkem 136)

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 47
Otázka 24 Potřeba individuálního poradenství
70%

do 35 let

60%

70%

nad 35 let
51%

50%

podíl

40%
24%

30%
20%
9%

10%

17%

26%

0%

0%

vůbec

nad 35 let

4%
málo

do 35 let

dost

věk

velmi

Otázka 26 zjišťuje zájem o předpokládané seminární vzdělávání. Odpovědi a jejich
struktura je zobrazena na diagramu č.48. 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 48
ne

Otázka 26 Záje m o se minární v zdě láv ání - pře dcháze ní konfliktů

ano
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20%

20%

80%

80%
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30%

27%
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Předposlední digram č.49 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 stupep závažnosti jevu, zhoršovala se situace v období
posledních 5 let nebo naléhavost jeho řešení.

Diagram 49
Monitorování současného stavu
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6%
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15%

44%

40%
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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 šetření105 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 kázepských
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.49 této části je věnován shrnutí odpovědí na otázky 20 až 25
dotazníku, které mapovaly dosavadní stupep využití některých mimoškolních institucí a i
stupep naléhavosti využití dosud běžně nepoužívaných poradenských služeb, např.
105

Použitý dotazník tvoří přílohu č.3 této studie. Hlavní závěry nebo celou zprávu lze stáhnout na
http://www.uiv.cz/clanek/17/1478
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pedagogických, osobnostních, profesních a právních. Stručně lze tuto skupinu nazvat
inklinace k námětům.
Diagram 50

Inklinace k námětům
100%

velmi
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Toto shrnutí umožpuje 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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6.4 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.50 uvádí stručný výčet těchto kázepských deliktů a také relativní četnost jejich
výskytu vzhledem k počtu učitelů, kteří otázku 27 ke svému vyjádření použili.
Výsledky jsou souhrnně zachyceny diagramem č.51. 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 upozorpují také na šikanu, a to jak žáků, tak
učitelů. Pětiprocentní hranici překračuje ještě opětovné nenošení pomůcek, na které
upozorpují 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 poruchami a psychicky narušení žáci. Všechny věkové kategorie také upozorpují
na obtížně zvládnutelnou situaci vzniklou úmrtím blízkých příbuzných žáka nebo rozvodem
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jeho rodičů. Ostatní, v diagramu uvedené problémové případy, se vyskytovaly jen ojediněle a
pouze na SŠ.
Diagram 51

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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5%

10%
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Uvedená konkretizace těžko zvládnutelných problémových situací dokumentuje jaké
kázepské přestupky měli učitelé na mysli, když odpovídali na otázky 3 až 8, týkající se kázně.
Je zřejmé, že se jedná většinou o velmi závažné kázepské přestupky, které zejména v případě
drog, šikany, hrubosti a nerespektování učitele mohou mít velmi závažné společenské
důsledky. Přesto, že tyto závažné kázepské 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.
Otázka 28 shromažďuje příklady takových obtížných situací s žáky s poruchami
chování, které se učitelům podařilo úspěšně vyřešit. Možnost verbálně se vyjádřit k tomuto
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problému využilo 52 učitelů, tj. 47 % ze všech zúčastněných učitelů-respondentů. Diagram
č.52 uvádí stručný výčet těchto úspěšných způsobů řešení kázepských 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 52

Otázka 28 Zvládnutí obtížných problémových situací
popsaná konfliktní 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

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

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
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
strana 106 (celkem 136)

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 žáka106 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
legraci107. 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 učitelůrespondentů. Diagram č.53 uvádí výčet těchto námětů spolu s relativními četnostmi jejich
výskytu vztažených k počtu učitelů, kteří na tuto otázku odpověděli. Vodorovné pruhy opět
106

Již několik škol zavedlo pro úporně vyrušující žáky tzv. „záchytku“. Žák je vykázán do speciální třídy, kde
pokračuje v činnosti samostatně pod dohledem pedagoga. Opakovaná návštěva této třídy je kázepsky přesně
oceněna např. napomenutí, důtka, snížená známka z chování apod. Učitelé celé školy ctí pro využití této
metody shodná pravidla.
107
Převedení na legraci je kontraproduktivní, pokud jej žáci chápou jako slabost učitele. Humorná situace může
pozitivně odlehčit atmosféru a pomoci regeneraci sil. Dobrá atmosféra ve třídě podstatně zvyšuje efektivnost
výuky. Humor by se ale neměl nikoho příliš dotýkat a neměl by zesměšpovat.
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dovolují 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 53

Otázka 29 Náměty na podporu pedagogické činnosti
podpora rodiny či zákonných zástupců

podpora výchov.poradce, speciál.pracovníka a psychologa
podpora v právních předpisech, jejich úprava
možnost účinného postihu (trestu) žáků
pomoc státní.správy (orgány péče o dítě)
podpora vedení školy
odborné zázemí právník, lékař, psycholog
výcvik komunikace v problémové situaci, nácvik asertivity
zvýšení prestiže učitele + lepší finanční ohodnocení učitelů
podpora kolegů, vzájemná spolupráce
žádné zvláštní opatření není potřeba
právní podpora, orientace v zákonných možnostech učitele
dobré materiální pomůcky a kvalitní materiální vybavení
méně administrativy pro učitele
snížení počtu žáků ve třídách
zlepšení atmosféry ve společnosti
jiný způsob financování škol než podle počtu žáků
speciální školy s náročným studiem

do 35 let

speciální školy pro psychicky narušené žáky
podpora bez bližšího určení

od 35 do 50 let

staut veřejného činitele

nad 50 let

více mužů v učitelském 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.54 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 54

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
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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.
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
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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 neznám108 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 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.
108

Asi stejné množství učitelů se věnovalo pečlivě popisu problémových situací, avšak náměty na zlepšení
neuvedli žádné.
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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 kázepský 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.

6.5 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.
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
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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 kázepských
přestupků roste i jejich závažnost, o čemž svědčí rostoucí počet případů, kde musí učitelé
řešit kázepské přestupky s pomocí vedení školy nebo policie i jiných mimoškolních institucí.
K tomuto kroku muselo sáhnout již 40 % učitelů alespop 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
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
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problému spočívající v tom, že se 75 % učitelů domnívá, že v současné době není možný
individuální přístup k žákům. Více jak učitelů neví, že existují prakticky použitelné metody
včasného a spolehlivého rozpoznání potencionálně problémových žáků a jejich
schopnostního potenciálu. 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 znemožpují. 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
právního, osobnostního a profesního poradenství i včasného diagnostikování žáků
s poruchami chování.
Celkově lze shrnout, že situace v úrovni a vývoji kázně na ZŠ a SŠ ÚK ještě není
kritická, ale je již alarmující a vyžaduje si řešení. Počet případů mezních kázepských
přestupků a především jejich nárůst i závažnost se dostává na hranici, kdy již nelze spoléhat
na to, že to školy zvládnou jen vlastními vnitřními prostředky. Je pravděpodobné, že další
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nárůst těchto jevů by nebyl lineární, ale od určité chvíle až exponenciální. Tomu odpovídá i
situace v jiných vyspělých zemích109.
Díky verbální části dotazníku bylo možno zkonkretizovat těžko zvládnutelné
problémové situace a kázepské přestupky110. 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 upřednostpují 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
109

Za poslední 3 roky vzrostl v řadě zemí světa výrazně počet útoků na žáky a učitele viz např článek Globální
problém škol: Pocit bezpečí je vytlačován strachem. (Globální problém, 2010, s.6)
http://www.ucitelskyzpravodaj.cz/aktualne/tabid/331/articleType/ArticleView/articleId/559/Globln-problmkol-Pocit-bezpe-vytlauje-strach.aspx
110
Velmi reprezentativní výčet kázepských přestupků „odpovídajících době“ najdete v článku Ty vole, na
základní škole … Učitelský zpravodaj č.15 s.22 a 23. (Ty vole, 2010)
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školy. Učitelé by uvítali jak přímou spolupráci se specializovanými právníky, tak takovou
úpravu stávajících 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 problematičnost 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 studie 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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7 Doporučení změn a opatření ve školní výuce v ÚK

Účelem této poslední kapitoly je stručně shrnout některé závěry a především
doporučení, která se ve studii postupně objevila a odvodit některá další, která z nich
bezprostředně vyplývají. Dotazníkové šetření na školách ÚK, uspořádané pro potřeby této
studie, 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 společenským111 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.

7.1 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 srpna roku 2010 bude uspořádána pro 50 učitelů odborných

111

Článků líčících mimořádně závažné excesy chování ve školách u nás i ve světě stále přibývá. Jako příklad je
uveden v příloze č.2 článek z portálu Novinky.cz z března tohoto roku s názvem Čtrnáctiletý žák hrozil učiteli, že
ho zastřelí.
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předmětů a 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 této studie ukázalo, že ¾ dotázaných učitelů ÚK
projevilo o toto seminární vzdělávání vážný zájem. Současně tato studie přináší řadu námětů
pro obsahovou náplp těchto seminářů. Tyto náměty lze nalézt v celé studii, avšak nejvíce je
jich soustředěno v kapitole 4.2 Krátkodobé nástroje zvyšování efektivnosti výuky, přičemž
většina z nich odpovídá též požadavkům, které byly vzneseny učiteli v rámci zmíněného
anketního šetření. 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 uplatpovat ve své pedagogické činnosti i v osobním životě.
 Zařadit možnost seznámit se alespop 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 zárovep 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, umožpující 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.

7.2 Doporučení pro pedagogickou činnost učitelů a managementy
škol
Náměty adresované přímo učitelům jsou soustředěny zejména v subkapitole 3.2
Výchovné působení učitele a jeho možnosti a 3.3 Osobnost učitele a jeho profesní
kompetence této studie. Konkretizace těchto námětů je soustředěna zejména do kapitoly 4.2
Krátkodobé nástroje zvyšování efektivnosti výuky. V mnoha směrech se tato doporučení
překrývají též s náměty učitelů, kteří se zúčastnili na anketním šetření, uspořádaném pro
potřeby této studie.
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Většina dále uvedených výchozích tezí byla formulována již v Bílé knize112, 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 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 umožpuje 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.
112

(Bílá kniha, 2007) především část věnovaná základnímu a střednímu školství.
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 Zvládat způsoby ochrany alespop 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
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 kázepských přestupků využívat celou škálu postupně narůstající důraznosti
kázepských opatření. Usilovat o řešení pokud možno v okamžiku rozvoje kázepského
přestupku a využívat přitom co nejvíce spolupráci s ostatními učiteli a s vedením školy.
Metody kázepských zásahů poněkud obměpovat a využívat náročné, ale často účinné
metody řešení kázepského 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, uvedených v závěru subkapitoly 2.2, např. v tabulce č.7 Shrnutí údajů
ze SWOT analýzy realizované v Ústeckém kraji roce 2008. Zde se mimo jiné uvádí: Mezi
zjištěné slabé stránky patří nedostatečné manažerské schopnosti řídících pracovníků škol a
malá informovanost o kvalitách škol. Přesto, že si uvědomujeme, že 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:

strana 122 (celkem 136)



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 kázepských konfliktů. Zavést vhodnou
dokumentaci závažných kázepských přestupků, pokud se tak již neděje.


Zvážit vhodné účelné formy podpory učitelů pomocí vhodných odborníků.



Zvýšit image školy organizováním poradenských dnů, umožpujících 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, splpujících 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.

7.3 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. Jak jsme ukázali v subkapitole 2.2 Silné a slabé stránky
českého školství a jejich vývoj, síť poradenských institucí i školních pracovníků
s kompetencemi výchovných poradců a školních psychologů je dost podrobně propracovaná.
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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 odborníky113.
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 kázepských provinění, zejména tam,
kde hrozí majetková škoda nemalého rozsahu, kde byl nutný zásah policie a řešený kázepský
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.
Studie 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 podle mínění autorů této studie
dostatečně konkrétní doporučení k jejich realizaci, a právě proto se o ně v této studii
pokusili.

113

Jde o dosud nezrealizovaný záměr MŠMT publikovaný již v Bílé knize s.41 „Zavést ucelený systém odborného
růstu poradenských pracovníků…“
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Příloha č.1
8

ANKETA
U každé otázky zakroužkujte jednu ze čtyř navržených odpovědí.
Pokud vám nevyhovuje žádná z nich, napište svůj názor v rámci bodu e)

1) Je svět poznatelný?
a) Není.
b) Existuje konečné množství poznatelných principů na jejichž základě svět funguje.
c) Svět je poznatelný jen z části. Pokud se na něco přijde je to spíš náhoda.
d) Člověk nikdy nedostihne Boha.
e) Mám jiný následující názor:

2) Co je motorem lidstva?
a) Humor a blaho.
b) Zlo a strach.
c) Bůh.
d) Poznání.
e) Mám jiný následující názor:

3) Jakou část všech jevů lze matematicky vyjádřit?
a) Všechno bez výjimky.
b) Na zachycení jevů metafyziky matematika nestačí.
c) Matematicky lze vyjádřit jen jevy mechanické, fyzikální nejvýše chemické.
d) Matematicky lze vyjádřit jen ty jevy reality, které jsou elegantní.
e) Mám jiný následující názor:

4) Matematiku a statistiku by měl(i) na přiměřené úrovni zvládnout:
a) …jen vědci, technici a ekonomové s dostatečnou schopností abstrakce.
b) …jen ti, které to baví.
c) …každý.
d) …jen vybraní specialisté.
e) Mám jiný následující názor:
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Příloha č.2
Novinky.cz 9.3.2010

Čtrnáctiletý žák hrozil učiteli, že ho zastřelí
Při pohledu do andělské tváře čtrnáctiletého Roberta je skoro neuvěřitelné, kam až byl
schopen ve svém chování zajít. Spolužáci se před ním třásli strachy, hrůzu naháněl i
učitelům. “Drž hubu nebo ti rozbiju držku. Až si pořídím pistoli, tak tě zastřelím,“ okřikl
například třídního učitele, který se ho snažil umravnit.
Za ublížení na zdraví, násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci a výtržnictví se mladík v
pondělí zpovídal před domažlickým soudem. Trest mu vzhledem k nízkému věku nehrozí,
soud ale rozhodl o výchovném opatření. Protože rozhodnutí ještě není v právní moci, nelze jej
ze zákona zveřejnit.
Podle soudce Jana Švíglera mladík delší dobu fyzicky napadal spolužáky. „Házel po nich
lavice, kopal je, bil pěstmi nebo nasazeným boxerem. Po jednom chlapci dokonce mrštil
kámen a trefil ho do hlavy,“ vypočítával Švígler. Většina dětí se musela po ataku nechat
ambulantně ošetřit u lékaře.
Hocha nezastavily ani domluvy od učitelů. „Třídnímu dokonce vyhrožoval, že mu dá do držky
a až si sežene pistoli, tak ho zabije,“ pokračoval Švígler. U soudu se školák ke všemu doznal. A
jaký měl motiv? „Vysvětloval to tím, že ho vytočilo, když se na něho někdo blbě podíval nebo
měl blbý kecy,“ uvedl soudce.

V práci popsal vyvraždění rodiny
Chlapec je už tři měsíce ze školy pryč. Její ředitelce ještě teď naskakuje husí kůže. „Takového
žáka jsme tady nikdy neměli a doufám že už mít nikdy nebudeme. Všechny školy ho odmítly,
tak jsme mu chtěli dát šanci. Vydrželi jsme to s ním rok, dál už to nešlo. Přitom když se
podíváte na ten jeho mírumilovný obličej, tak by vás ani ve snu nenapadlo, co je to uvnitř za
zrůdu ,“ řekla šéfka školy. Jak prohlásila, všechny pohovory se míjely účinkem, přitom hoch
pochází ze slušné rodiny. Matka se za něho snažila několikrát orodovat.
„Víte jak se mnou jednal? V lepším případě jsem byla jen k.... Vyhrožoval, že až se dostane k
devítce, tak nás tady postřílí,“ pokračovala ředitelka. Učitelé ve skrytu duše doufali, že
chlapec tak daleko nezajde a zůstane jen u slovní hrozby. Horko je ale polilo, když si v jeho
slohové práci přečetli, jak vyvraždil svoji rodinu. „Popsal tam například, jak babičce rozpáral
břicho a vnitřnosti dal Vietnamcům, aby je uvařili,“ popsala ředitelka.
Poslední kapkou pro vedení školy byly drogy. „Kouřil marihuanu. To svinstvo tahal i do školy.
Už se to nedalo tolerovat. Domluvili jsme se se sociálkou, která zakročila,“ uzavřela ředitelka.
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Příloha č.3

Dotazník ÚIV

Druhá vlna Rychlých šetření 2008. Dotazník byl určen ředitelům základních a středních škol.

Projevy násilí a šikany ve škole.
Text otázek v oblasti násilí a šikany je stejný jako v roce 2004, aby bylo možné provést porovnání v čase.
1. Kolikrát přibližně byla u žáků/studentů ve Vaší škole zjištěna bodná nebo sečná zbraň?
Uveďte, prosíme, počet případů za poslední tři roky. Pokud se tak v tomto období nestalo, uveďte 0.
2. Kolikrát přibližně byla u žáků/studentů ve Vaší škole zjištěna střelná zbraň?
Uveďte, prosíme, počet případů za poslední tři roky. Pokud se tak v tomto období nestalo, uveďte 0.
3. Kolikrát přibližně byly žákům/studentům ve Vaší škole odebrány jiné nebezpečné předměty (boxery, řetězy, aj.)?
Uveďte, prosíme, počet případů za poslední tři roky. Pokud se tak v tomto období nestalo, uveďte 0.
4. Jak často řešíte ve Vaší škole případy verbálního útoku na učitele ze strany žáků/studentů?
a) několikrát týdně
b) několikrát měsíčně
c) několikrát za pololetí
d) několikrát za školní rok
e) méně často
f) nikdy
5. Jak často řešíte ve Vaší škole případy fyzického napadení učitele ze strany žáků/studentů?
a) několikrát týdně
b) několikrát měsíčně
c) několikrát za pololetí
d) několikrát za školní rok
e) méně často
f) nikdy
6. Jak často se vyskytují případy závažného poškození školního majetku způsobené úmyslně žáky/studenty (sprejování,
vykopnutí dveří, rozbití oken, sociálního zařízení aj.)?
a) několikrát týdně
b) několikrát měsíčně
c) několikrát za pololetí
d) několikrát za školní rok
e) méně často
f) nikdy
7. Jak často se ve Vaší škole vyskytují případy poškození osobního majetku vyučujících žáky/studenty?
a) několikrát týdně
b) několikrát měsíčně
c) několikrát za pololetí
d) několikrát za školní rok
e) méně často
f) nikdy
8. Jak často se ve Vaší škole vyskytují případy verbálního napadení vyučujících rodičem?
a) několikrát týdně
b) několikrát měsíčně
c) několikrát za pololetí
d) několikrát za školní rok
e) méně často
f) nikdy
9. Jak často se ve Vaší škole vyskytují případy fyzického napadení vyučujících rodičem?
a) několikrát týdně
b) několikrát měsíčně
c) několikrát za pololetí
d) několikrát za školní rok
e) méně často
f) nikdy
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