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Shrnutí poznatků 
 

Poznatek 1. Většina žáků uvádí, že se učí především proto, aby byli vzdělaní a našli si 
v budoucnu dobrou práci. Učitelé jsou naopak přesvědčeni, že jsou jejich svěřenci 
motivováni hlavně známkami a tlakem rodiny. 

Poznatek 2. Pouze třetina učitelů tvrdí, že dokáže učit zajímavě, podle žáků je to ještě 
méně a polovinu z nich výuka nebaví. 

Poznatek 3. To, zda žáci respektují své učitele, záleží především na tom, jestli se sami 
cítí být respektováni. 

Poznatek 4. Žáci očekávají, že dobrý učitel bude především spravedlivý, bude mít smysl 
pro humor, bude své žáky brát vážně a bude je podporovat v tom, co dělají. Poměrně 
velká část učitelů podle žáků tyto požadavky skutečně splňuje. 

Poznatek 5. Učitelé kladou stejně jako žáci důraz na spravedlivost, oproti nim ale častěji 
zmiňují potřebu důslednosti a schopnosti „normálně si se žáky povídat“, menší význam 
naopak přikládají smyslu pro humor a podpoře žáků v tom, co dělají. 

Poznatek 6. Žáci obecně považují za prospěšné, pokud učitel zasahuje do dění ve třídě 
ve třídě, například pokud zjistí, že je někomu ubližováno. 

Poznatek 7. Negativní vztah k prostředí ve škole může být způsoben i „vězeňským 
režimem“ – většina žáků vnímá negativně pravidla omezující jejich svobodu během 
přestávek, zejména ta týkající se pohybu. 

Poznatek 8. Mezi nejčastější místa, kde se žáci necítí bezpečně, patří ředitelna a 
kabinety, většina žáků ale žádné „nebezpečné“ místo neuvedla. 

 



 
 

Úvod 

Tato zpráva představuje výběr nejzajímavějších zjištění z dotazníkového šetření Pohoda1, které 
probíhalo na druhém stupni základních škol. Cílem bylo zkoumání postojů žáků a učitelů a 
celkového klimatu školy. Získaná zjištění dávají dobrou představu např. o tom, jaký mají žáci vztah 
ke svému učiteli nebo jestli se ve škole cítí bezpečně. 

Tyto faktory jsou ve skutečnosti pro naplnění cílů vzdělávání v celé jejich šíři možná důležitější, než 
schopnost učitele vysvětlit dětem rozdíl mezi plži a mlži. Škola v jednadvacátém století totiž nemá 
jen předávat informace, které jsou dnes již snadno dostupné kdykoli a kdekoli, ale musí rozvíjet i 
celou řadu dalších (např. sociálních) dovedností a postojů. A právě pro rozvoj kompetencí, jako je 
schopnost spolupracovat, efektivně komunikovat nebo spravedlivě a morálně jednat, je velice 
důležitá atmosféra, která ve školním prostředí panuje. Pokud se děti cítí ohrožené, nedůvěřují si 
navzájem a mají pocit, že jsou k nim učitelé nespravedliví, těžko můžeme očekávat, že z nich 
vyrostou otevření, upřímní a čestní jedinci. 

Kam bude směřovat vzdělávání 

Moderní svět se s rozvojem technologií i 
společnosti rychle proměňuje a s ním se musí 
proměňovat i cíle a výstupy vzdělávání. 
S tímto předpokladem pracují i významné 
zahraniční studie, které předpovídají, jaká 
podoba vzdělávání bude nejvhodnější pro 
dynamicky se měnící svět 21. století – viz 
např. zpráva pro britské ministerstvo školství 
pojmenovaná Beyond Current Horizons2 nebo 
publikace The Learning Society3 poradenské 
společnosti Cisco. Pozoruhodné je, že velmi 
podobně formulují požadavky na absolventy 
škol i čeští podnikatelé, kteří u uchazečů o 
práci čím dál více požadují zejména 
adaptabilitu, flexibilitu a dovednost vyhodnotit 
informace a prezentovat závěry.4 

Tyto tendence sledujeme i v konkrétních 
zahraničních vzdělávacích systémech. Země, 
jako Nový Zéland, Austrálie či Singapur, 
tedy státy patřící mezi nejúspěšnější 
v mezinárodních šetřeních PISA, ve 
svých cílech vzdělávání zdůrazňují nejen 
požadavky pracovního trhu, ale i to, aby se 
žáci v životě aktivně podíleli na dění kolem 
sebe, uměli se dobře informovat, měli důvěru 
ve své vlastní schopnosti a odpovědně 
přistupovali ke svému celoživotnímu vzdělávání. Naplňování těchto cílů je navíc jednoznačně 
nadřazeno předávání tradičních školních vědomostí. K tomu pak nedílně patří, že se při vzdělávání 

                                                           
1 viz http://scio.cz/vyzkum/analyza_pohoda.asp 
2 viz http://www.beyondcurrenthorizons.org.uk/ 
3 viz http://www.cisco.com/web/about/citizenship/socio-economic/docs/LearningSociety_WhitePaper.pdf 
4 viz http://www.mpo.cz/dokument93005.html 

561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), §2: 

 

(2) Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména 

a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven 
poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními 
a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, 
výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání 
informací a učení se v průběhu celého života, 

b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného 
a odborného vzdělání, 

c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního 
státu, základních lidských práv a svobod spolu 
s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost,  

d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů 
ve společnosti, 

e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti 
a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové 
a náboženské identitě každého, 

f) poznání světových a evropských kulturních hodnot 
a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel 
vycházejících z evropské integrace jako základu pro 
soužití v národním a mezinárodním měřítku, 

g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí 
a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného 
rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. 



 
 

Cisco: The Learning Society − Nový soubor 
dovedností 

 

Občané 21. století potřebují doplňovat své základní 
dovednosti a znalosti o nový soubor dovedností, které 
jsou žádanější než dříve. O těchto „dovednostech pro 
21. století“ probíhá velká debata a ačkoli jejich přesné 
rozčlenění může být různé, obvykle je jasně 
identifikováno následujících osm oblastí: 

1) Shromažďování, syntéza a analýza informací. 

2) Autonomní práce s vysokým standardem a minimální 
kontrolou. 

3) Vedení a usměrňování dalších autonomních 
pracovníků. 

4) Kreativita a přetváření kreativity v činy. 

5) Kritické myšlení a kladení správných otázek. 

6) Snaha pochopit stanoviska ostatních a porozumět 
problému v jeho celistvosti. 

7) Účinná komunikace, časté používání technologií. 

8) Pracovat eticky, být pevně ukotven ve své vlastní 
společnosti a ve světě jako celku. 

dbá na to, aby žáci znali své kvality a rozvíjeli vlastnosti jako je houževnatost, zvídavost nebo 
zodpovědnost. Vzdělávání už tedy zjevně nemůže být chápáno jako pouhé jednostranné předávání 
informací, ale hlavně jako vedení k aktivnímu přístupu ve vlastním učení a k formování postojů a 
hodnot. 

Co dělat víc? Změna přístupu škol, rodičů i státu 

Na to, abychom dokázali české školství (a vzdělávání obecně) posuzovat komplexně, bychom 
museli v první řadě víc chtít. Kupříkladu Česká školní inspekce míru výše zmiňovaných schopností 
nijak nezkoumá. Nezahrnují je státní maturity a žádnou relevantní informaci nám neslibuje ani 
připravované plošné testování 5. a 9. tříd základních škol. Velký zájem o tuto oblast nejeví ani 
rodiče – představa maminky, která si ve škole stěžuje, že je její syn nedostatečně veden 
k flexibilitě a práci v týmu, vypadá spíše nepravděpodobně. Mnohem častěji většinu maminek trápí 
trojka z chemie, přestože ta budoucí život dítěte ovlivní mnohem méně než uvedená schopnost 
týmové spolupráce. 

Scio pro budoucnost vzdělávání 

Společnost Scio v současnosti pracuje na systematizaci vzdělávání v doposud nepokrytých 
oblastech a na vývoji metodiky měření obecných kompetencí. Považujeme za žádoucí podnítit 
v těchto otázkách širší veřejnou diskusi, a zlepšit povědomí o tom, jakými cestami k nim můžeme 
dospět. Více na www.scio.cz.  

Zaměstnavatelé preferují následující kompetence: 
mezilidské vztahy či umění jednat s lidmi, praktické 
dovednosti a znalost praxe, schopnost prezentace 
a sebeprezentace, komunikační schopnosti, loajalita 
k zaměstnavateli, samostatnost, schopnost řešit stresové 
situace, empatie. 

Kompetence, jejichž význam vzroste: ve všech 
sledovaných sektorech je na přední místa žebříčku 
řazena zběhlost v cizích jazycích a v používání výpočetní 
techniky, ochota učit se a rovněž adaptabilita a flexibilita; 
pouze v kvartérním sektoru je ještě více než adaptabilita 
a flexibilita zdůrazňována zběhlost v zacházení 
s informacemi a také komunikační schopnosti. 

 



 
 

Co je Pohoda 
Pohoda je projekt zaměřený na mapování a podporu příznivého sociálního klimatu základních škol. 

Dotazníkové šetření zjišťuje subjektivní výpovědi žáků o tom, jak se ve škole cítí, jaké mají 

podmínky k učení, jak je učivo náročné, jaké jsou vztahy mezi žáky a mezi žáky a učiteli. Dotazník 

je rozdělen do oblastí naplňování základních fyziologických potřeb, jistota a řád – pravidla, 

kamarádství a důvěra, soudržnost a spolupráce, uznání a ocenění a smysluplnost výuky. Na stejné 

věci jsme se ptali učitelů, kteří měli hodnotit, jestli jsou žáci v těchto oblastech ve škole spokojeni. 

Školy tak dostávají informaci, ve kterých oblastech jsou žáci spokojeni a které hodnotí negativně. 

Základní myšlenkou je, že pouze žáci, kteří se ve škole cítí dobře, mohou náležitě využít svůj 

studijní potenciál. To je v souladu také s požadavkem celoživotního vzdělávání, kdy je zásadním 

úkolem základních škol nastartovat u žáků zájem o učení a udržet jej po celou dobu školní 

docházky.  

Dotazníkového šetření se zatím ve dvou kolech zúčastnilo celkem 104 škol, 9754 respondentů. 

Jednalo se o žáky druhého stupně základních škol a jejich třídní učitele. 

Počet žáků, tříd a škol zapojených do projektu Pohoda 

 žáci třídy školy 

celkem 9 407 537 85 

6. ročník 2 589 140 81 

7. ročník 2 471 137 82 

8. ročník 2 440 144 82 

9. ročník 1 907 116 71 

 

Součástí projektu je i pomoc školám. Každá škola dostává doporučení, jak se sledovanými oblastmi 

pracovat. Dále školy získávají Nápadník 65 aktivit pro podporu dobrých vztahů ve třídě, Mapu 

pomoci, mohou se zúčastnit e-learningu a učitelů workshopů. Školám pomáhají také osobní 

konzultace výsledků dotazníkového šetření, které probíhají v několika třídách dané školy a poté i s 

vedením školy. 

Začátkem příštího školního roku proběhne třetí vlna dotazníkového šetření, do které bude zapojen i 

první stupeň základních škol. Projekt je pro školy zdarma. 

 

 



 
 

Souhrn poznatků z dotazníkových šetření 

 
Motivace k učení 
 

Poznatek 1. Většina žáků uvádí, že se učí především proto, aby byli vzdělaní a 
našli si v budoucnu dobrou práci. Učitelé jsou naopak přesvědčeni, že jsou jejich 
svěřenci motivováni hlavně známkami a tlakem rodiny.  

 

Na otázku „jaký je důvod toho, že se učíš“ žáci nejčastěji odpovídali „abych si jednou našel dobrou 

práci“ nebo „chci být vzdělaný“. I když se zde objevovala motivace vnější i vnitřní, zpravidla byla 

dlouhodobá a pozitivní – žáci tedy tvrdí, že se učí pro život a proto, aby něčeho dosáhli, ne proto, 

aby v krátkodobém horizontu unikli trestu. To je možné dát do souvislosti i s poznatkem, že žáci 

zpravidla chtějí vidět smysl a význam toho, co jim předkládá učitel, a často revoltují proti učení se 

poznatků, které jim připadají nesmyslné a samoúčelné. 

Učitelé jsou naopak přesvědčeni, že se žáci učí kvůli známkám nebo pochvale (zejména od rodičů), 

význam dlouhodobé a konstruktivní motivace spíše podceňují. Je samozřejmě možné, že odpovědi 

žáků podléhají sebestylizaci a neodpovídají zcela realitě, přesto se ale zdá, že v českých školách 

dochází k poměrně velkému neporozumění mezi učiteli a žáky co do cílů vzdělávání. Selhává tak 

schopnost motivovat žáky k učení. Žáci se již odmítají učit látku jen proto, že to po nich vyžaduje 

učitel. Vyžadují, aby jim látka dávala smysl. Žáci se často odmítají učit látku jen proto, aby 

nedostali špatnou známku. 

Motivace žáků k učení – tři nejdůležitější důvody 

 dle názoru žáků dle názoru třídních učitelů 

1. 
abych si jednou našel dobrou 

práci 

mají strach, že by se rodiče zlobili 

nebo je potrestali 

2. chci být vzdělaný/chytrý chtějí, aby je rodiče pochválili 

3. 
mám větší šanci dostat se na 

školu, kterou chci 
chtějí mít dobré známky 

 



 
 

Žáci mohli vybírat libovolný počet důvodů, učitelé pouze jeden nejdůležitější, tím je daná rozdílnost 

škál pro žáky (v grafu dolní osa) a pro učitele (v grafu horní osa). 

 

 

Motivace žák ů k učení - důvody uvád ěné žáky a jejich t řídními u čiteli 

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

Abych si jednou našel/la dobrou práci

Chci být vzdělaný/á (chytrý/á)

Mám větší šanci dostat se na školu, na kterou chci

Chci mít dobré známky

Abych si jednou vydělal/a hodně  peněz

To, co se naučím, využiji v životě

Chci, aby mě rodiče pochválili

Abych dělal/a něco, co mě baví, zajímá

Chci poznávat nové věci

Mám strach, že budu hloupý/á

Chci, aby mě učitel/ka pochválil/a

Mám strach, že by se rodiče zlobili nebo mě potrestali

Učení mě baví

Abych se nenudil/a

Mám strach, že by mě učitel potrestal

d
ů

vo
d

podíl kladných odpov ědí žáků

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

podíl kladných odpov ědí učitelů

četnost žáci

četnost učitel



 
 

 

Poznatek 2. Pouze třetina učitelů tvrdí, že dokáže učit zajímavě, podle žáků je 
to ještě méně a polovinu z nich výuka nebaví. 

Schopnost učitele učit zajímavě podle učitelů a žáků

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

učit zajímavě

podíl kladných odpov ědí

podle učitele

podle žáka

 

Pouze 30% učitelů označilo možnost „učit zajímavě“ mezi vlastnostmi, které dle svého názoru mají 

a uplatňují ve výuce. Označit přitom mohli všechny nabízené možnosti bez omezení. 

Je otázka, nakolik jde o sebekritiku učitelů, kteří si uvědomují, že skutečně učit zajímavě neumí, a 

nakolik jde o jejich přesvědčení, že výuka na druhém stupni základní školy ani nemůže nebo nemá 

být zajímavá. Častým argumentem ze strany učitelů je rovněž velké množství látky, kterou je 

potřeba s žáky probrat – to neumožňuje některé časově náročnější postupy, které by žáky více 

zaujaly. Přitom zjištění vyplývající z naší předchozí analýzy k projektu Vektor5 ukazují, že žáci, které 

výuka baví, dosahují obecně mnohem lepších výsledků než ti, kteří k ní mají negativní vztah. 

Baví tě výuka?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6. ročník

9. ročník

míra souhlasu

dívky

chlapci

 

Ještě kritičtější než sami učitelé jsou žáci, podle kterých umí učit zajímavě jen asi každý pátý učitel. 

To může souviset i s postupně se zhoršujícím vztahem žáků k výuce – zatímco v šesté třídě škola 

ještě většinu z nich baví, s rostoucím věkem se vztah zhoršuje a v deváté třídě toto číslo již klesne 

pod polovinu. I tak je ale podíl žáků, kteří tvrdí, že je výuka baví vyšší, než by odpovídalo často 

medializovaným výpovědím učitelů o tom, že se děti vůbec nechtějí učit a škola je nezajímá. 

                                                           
5 www.scio.cz/vyzkum/analyza_vektor.asp 



 
 

Vztah žáků a učitelů 
 

Poznatek 3. To, zda žáci respektují své učitele, záleží především na tom, jestli se 
sami cítí být respektováni. 

Vzájemný respekt mezi žáky a učitelem
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Žáci, kteří mají pocit, že je jejich učitel respektuje, v naprosté většině případů tvrdí, že i oni učitele 

respektují. Ve třech čtvrtinách případů je tedy vztah učitele s žákem založený na vzájemné úctě. 

Naopak žáci, kteří se necítí být učitelem respektováni často ani sami učitele neuznávají. 

Dalším významným faktorem pro budování autority učitele je jeho důvěryhodnost a férovost. 

Celkově mají více než dvě třetiny žáků pocit, že se k nim učitel chová spravedlivě, pocity 

nespravedlnosti mají častěji chlapci než dívky a častěji vyšší ročníky než nižší. Obecně jsou také za 

nespravedlivě jednající o něco častěji označovány učitelky-ženy, než jejich mužští kolegové. Žáci 

přitom nehodnotí negativně přísnost sankce, pokud vědí, že to bylo zasloužené. Jsou však velmi 

citliví na příkoří a citlivě reagují, když různí žáci dostávají různé tresty za stejné prohřešky. 



 
 

 

Poznatek 4. Žáci očekávají, že dobrý učitel bude především spravedlivý, bude 
mít smysl pro humor, bude své žáky brát vážně a bude je podporovat v tom, co 
dělají. Poměrně velká část učitelů podle žáků tyto požadavky skutečně splňuje. 

Žádoucí a skutečné vlastnosti učitele dle žáků
(vybrané položky)
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Žáci označovali až pět vlastností, které jsou podle nich nejdůležitější pro dobrého učitele a 

současně libovolný počet vlastností, které podle nich jejich třídní učitel skutečné má. Mezi 

nejčastěji vybírané preferované vlastnosti učitelů patřil např. smysl pro humor, spravedlivost, 

ochota brát vážně názor žáků a podpora žáků v tom, co dělají. Tyto vlastnosti zároveň patří mezi 

ty, které žáci nejčastěji označovali, když měli popsat, jaký je jejich třídní učitel ve skutečnosti. 

Více kladných vlastností svým učitelům přiznávali dívky než chlapci a v hodnocení dopadali o něco 

lépe učitelé-muži než ženy. Výrazný je také rozdíl mezi učiteli podle délky praxe – služebně mladší 

(a tedy pravděpodobně také žákům věkově bližší) pedagogové byli hodnoceni ve všech oblastech 

kladněji, zejména vlastnosti „snaží se nás chápat“ a „dokáže se nás zastat“ přiznávalo mladým 

učitelům až o pětinu více žáků. 

Zajímavé je i to, že přestože žáci vyšších ročníků obecně mají horší vztah ke škole a učí se méně 

rádi než jejich mladší spolužáci, v tomto případě hodnotili své učitele kladněji a přiznávali jim více 

dobrých vlastností – zatímco žáci v šesté třídě průměrně přiznali svému učiteli šest kladných 

vlastností, deváťáci už 6,7. 



 
 

 

Poznatek 5. Učitelé kladou stejně jako žáci důraz na spravedlivost, oproti nim 
ale častěji zmiňují potřebu důslednosti a schopnosti „normálně si se žáky povídat“, 
menší význam naopak přikládají smyslu pro humor a podpoře žáků v tom, co dělají. 

Žádoucí vlastnosti učitele podle žáků a učitelů
(vybrané položky)
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Učitelé mezi nejdůležitější vlastnosti zařazovali podobně jako žáci spravedlivost (kterou vybraly 

dokonce dvě třetiny z nich) a ochotu brát vážně názory žáků, větší důraz ale kladli především na 

důslednost a velmi často také zmiňovali schopnost „normálně si se žáky povídat“. Oproti žákům 

zmiňovali méně často především smysl pro humor (který ale stále považuje za důležitý třetina 

z nich) a učitelé zřejmě většinou nepovažují za svůj úkol podporovat žáky v tom, co dělají. V tomto 

případě ale může být rozdíl způsobený i jiným vnímáním tohoto slovního spojení u žáků a učitelů. 

Za pozornost stojí, že podle žáků je jednou z nejméně důležitých vlastností učitele přísnost a 

pedagogové ji do svých výběrů dokonce nezahrnuli téměř nikdy. Přesto ale žáci uváděli právě 

přísnost jako jednu z nejčastějších vlastností, které jejich učitelé skutečně mají. 



 
 

Vztah ke škole a pocit bezpečí 
Poznatek 6. Žáci obecně považují za prospěšné, pokud učitel zasahuje do dění ve 
třídě, například pokud zjistí, že je někomu ubližováno. 

Prospěšnost reakce učitele, pokud je někomu ubližováno
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Naprostá většina žáků uvedla, že učitel ve třídě zasáhne, pokud je někomu ubližováno, pasivní 

zůstává jen podle 7 % žáků6. Čtyři z pěti žáků se přitom domnívají, že je zásah učitele prospěšný a 

naopak téměř polovina žáků se domnívá, že se situace ještě zhorší, pokud učitel neudělá nic. Je 

tedy evidentní, že učitelé by se případy měli snažit řešit, měli by být žákům nápomocni. Neplatí 

častý argument učitelů, že si to žáci nejlépe vyřeší mezi sebou. Pokud učitel situaci odmítá řešit 

nebo ji bagatelizuje, situace se zhoršuje. 

Zajímavé ale je, že i tak existuje část žáků, která se domnívá, že by učitel v podobných případech 

reagovat neměl. Byť nevíme, o kterou část žáků jde (zda jsou to spíše šikanující nebo šikanovaní), 

zřejmě vnímají zásahy z vnějšku jako narušování soukromí a „montování se“ do osobních věcí, 

pedagog by tedy vždy měl postupovat citlivě a s ohledem na budování atmosféry vzájemné důvěry 

ve škole. 

                                                           
6 Žáci mohli zvolit současně možnost „učitel žáka vyslechne“ a „učitel se to snaží nějak řešit“, celkový součet odpovědí 
tedy přesahuje sto procent. 



 
 

 

Poznatek 7. Negativní vztah k prostředí ve škole může být způsoben i 
„vězeňským režimem“ – většina žáků vnímá negativně pravidla omezující jejich 
svobodu během přestávek, zejména ta týkající se pohybu. 

Co ti vadí na pravidlech pro přestávky?
(nejčastěji volené možnosti)
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Jen necelá třetina žáků uvedla, že jim nevadí nic na režimu velkých přestávek a u malých 

přestávek to byl dokonce pouze jeden z pěti. Nejčastěji si žáci stěžovali na omezení pohybu, vadí 

jim, že během přestávek nemohou ven, do tělocvičny nebo na školní hřiště, do jiných pater školy a 

obecně nemají dostatek prostoru pro fyzické vybití. Školy tato opatření zpravidla zdůvodňují 

bezpečností, nedá se ale prokázat, že by se jimi dařilo zvyšovat subjektivní pocit bezpečí žáků 

v budově školy. Naopak, neustálý dozor a všudypřítomná omezující pravidla mohou výrazně 

zhoršovat klima školy a podkopávat atmosféru důvěry a spolupráce. 

Tento problém souvisí s odpovědností pedagogických pracovníků za žáka. Školy nemají dostatek 

informací, za co všechno odpovídají, v jakých případech se mohou z odpovědnosti vyvázat. 

Nedostatečná, nejasná právní úprava v této oblasti vede k přílišné úzkosti učitelů o bezpečí žáků a, 

což způsobuje přehnaný důraz na kontrolu a velmi tvrdě omezující režim – žáci nesmějí ven z 

budovy, ani chodit mezi patry, někdy ani nesmí sami otevírat okna, aby nevypadli. 



 
 

 

Poznatek 8. Mezi nejčastější místa, kde se žáci necítí bezpečně, patří ředitelna a 
kabinety, většina žáků ale žádné „nebezpečné“ místo neuvedla. 

Na kterém místě ve škole ses už někdy necítil(a) 
bezpečně? (nejčastěji volené možnosti)
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Na otázku „je nějaké místo ve škole, kde ses ty nebo některý z tvých spolužáků už někdy necítil/a 

v bezpečí?“ odpověděla zhruba polovina žáků, že žádné takové místo není. Pokud ale nějaké místo 

vybrali, zpravidla to nebyly veřejné prostory školy nebo místnosti vyhrazené žákům (třídy, chodby, 

toalety, jídelna), ale spíše prostory spojené s autoritou – ředitelna, kabinety, sborovna. Zdá se 

tedy, že žáci nemají pocity nebezpečí primárně asociované se šikanou nebo konflikty s ostatními 

dětmi, ale naopak s učiteli. 

Více „nebezpečných“ míst uváděli chlapci než dívky, což může být spojeno s jejich častějšími 

kázeňskými problémy, většími konflikty s autoritou atd. Tomu odpovídá i to, že děvčata na rozdíl 

od chlapců častěji volila možnost „jiná třída“ než „kabinet“, i u nich je ale nejčastěji zmiňovaným 

místem ředitelna. 

Ředitelna bývá chápána jako jakási poslední instance, kam se chodí, když už je problém větší než 

může řešit učitel sám. Proto mívají žáci ředitelnu spojenou s pocitem nebezpečí.  Nedá se ale říci, 

že by tato odpověď byla vyloženě negativní, protože je potřeba, aby ve škole fungovala nějaká 

vysoká autorita. Na druhou stranu to může vypovídat o tom, že ředitelé škol nejsou v nějakém 

užším kontaktu s žáky. 
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