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Být učitelem je poslání.



Základní pojmy

PROBLÉMOVÝ ŽÁK 

X 

NESPOLUPRACUJÍCÍ ŽÁK



Problémové dítě/problémový žák

Označení „problémový žák“ je výsledkem 
vzájemné interakce učitele a žáka

1. Žák učiteli neposkytuje dostatek uspokojení, 
přestože učitel volí jiný přístup. 

2. Učitel projevy žáka nesprávně interpretuje, 
nebo nezná příčinu.   



Proč to dělá?

• Nespolupracující žák • Problémový žák



Nespolupracující žák

Projevy: 
• odmítá … jít k tabuli, vypracovat cvičení, předložit svou 

práci ke kontrole, spolupracovat se žáky, odpovědět na 
otázku, nosit si pomůcky ….

• vyrušuje při hodině …je neklidný, konfliktní, provokující, 
agresivní …. 

???
• Nespolupracuje ve vztahu k úkolu ….
• Nespolupracuje sociálně ….



Zdroje nesprávné interpretace

Klíčová otázka učitelů:
• „Kdo je vinen?“      …  žák  x  učitel
• „Co je viníkem?“    …  nemoc, situace, podmínky, 

podněty…..

Nejhůře bývá hodnoceno dítě, které problémy 
údajně zavinilo, protože nechce, je líné, odmítá 

pomoc atd. Stojí-li však za problémy např. nemoc 
nebo „někdo“ či „něco“ mimo dítě, jsou k němu 

učitelé daleko tolerantnější. 



Nespolupracující třída

• Hluk ve třídě

• Neochota k práci 

• Pasivita  



Hluk ve třídě - výzkumy

Hluk ve třídě - nejčastěji se vyskytující problémová situace 
ve třídě. 

• Testaniér:  Učitelé nejsou v současné době tolik konfrontováni 
s tradičním vyrušováním žáků (povídání při hodině, posílání 
psaníček apod.), ale mnohem více s tím, že žáci dávají 
ostentativně najevo svůj nezájem o výuku, záměrně se 
mezi sebou baví a snaží se hodinu takzvaně „rozložit“.

• Ranjard :  Tento druh vyrušování není namířen proti 
samotnému učiteli, nýbrž jsou na učiteli zcela nezávislé. Není 
projevem nepřátelství žáků vůči učiteli, ale spíše projevem 
jejich lhostejnosti. Je to skrytá forma záškoláctví. 



Pracovní klima třídy

• Učitelé si často myslí, že žáci (klauni nebo 
rebelové) jsou zásadním problémem, nepříznivě 
ovlivňujícím pracovní klima třídy.

• Skupinou spolužáků bývají mnohdy podporováni 
a uznáváni. Dosti často dává třída tímto 
způsobem nepřímo najevo nepřátelský postoj 
vůči učiteli. 

Chování žáků musí být interpretováno nejen ve 
vztahu k jednotlivci, ale i z pohledu vztahů mezi 

žáky ve třídě.



Není možné obecně definovat rušivé 
chování

To, co vadí mně, nemusí vadit jiným učitelům.

Proč mi to vadí? 

• Je to známka mé vlastní nejistoty.
• Beru si vtípky žáků příliš osobně.
• Mám přehnaně náročná pravidla a teď se bojím, že přijdu o 

autoritu.
• Mám odlišné zásady od svých kolegů a žáci se v mých 

hodinách cítí nejistí. Mě se dotýká, že si žáci neuvědomují, 
že to myslím dobře. (Fontana 2003, s. 338)



Není možné dát jednoduché návody

Výzkumy (cit. Fontana 2003 ) 
• Drobné nepřístojnosti tvoří většinu problémového 

chování ve třídách a jsou pro učitele velmi stresující. 
• V některých třídách učitelé tyto problémy pociťují, 

v jiných ne. 
• Učitelé volají po jednoduchých postupech, jak 

rušivému chování předcházet. Každému učiteli fungují 
jiné postupy, navíc ke každému žákovi je nutné 
přistoupit jinak.

• Mnozí žáci zase vypovídají, že v hodinách určitého 
učitele je sice kázeň, ale oni se cítí být ponižováni či 
zastrašováni. 



Některým problémům lze předcházet

Faktory rušivého chování, kterým 
učitel nemůže předcházet:

• poruchy nervové soustavy

• duševní nemoci 

• traumatické zážitky žáka

• poškozující rodinná výchova 

Faktory rušivého chování, kterým 
učitel může předcházet:

• nuda

• dlouhotrvající duševní 
námaha

• nízká sebedůvěra žáků

• nereagování na nevhodné 
chování

• špatný příklad učitele 

• nejistota žáků



Nuda: 

• Nebyl úkol příliš dlouhý? 

• Nebyl moc snadný či 
přehnaně náročný? 

• Byl pro žáky dostatečně 
výzvou? 

• Byla metoda, kterou jsem 
použil/a pro žáky 
dostatečně pestrá? 

• Mohli být žáci v převážné 
části hodiny aktivní?

Dlouhotrvající duševní námaha: 

• Nejsou žáci po hodině mého 
kolegy příliš vyčerpaní?

• Nevyžaduji po konkr. žákovi , 
aby intelektuálně pracoval 
po příliš dlouhou dobu?

• Nemohl bych mu zadat více 
praktický a dovednostně
orientovaný úkol?



Nízká sebedůvěra žáků

• Pomohl jsem 
nemotivovaným žákům 
zaměřit se na úkol, ne na 
riziko neúspěchu? 

• Poskytuji jim dost podpory, 
aby se cítili jistější? 

• Posiluji u žáků víru v 
úspěch? 

• Nepodporuji u nich obavu z 
chyby?

Nereagování na nevhodné 
chování:

• Mám promyšlené, kdy 
reaguji a kdy nereaguji na 
nevhodné chování žáků?

• Máme ve třídě stanovena 
jasná pravidla chování a 
poukazuji na ně?

• Vědí (cítí) žáci důvod, proč 
chování určitého žáka 
ignoruji?



Špatný příklad učitele: 

• Chci po žácích to, co sama 
dodržuji? 

• Chodím do hodin včas a 
připravený? 

• Nevyjadřuji se neuctivě o 
jiných lidech? 

• Zajímám se o úspěchy a 
problémy každého žáka?

• Nemohou žáci mé ironické 
poznámky hodnotit jako 
urážky?

Nejistota žáků: 

• Vědí žáci, co ode mě mohou 
očekávat? 

• Nechovám se záludně?

• Nepoužívám ironii? 

• Nebojí se mě? 

• Máme ve třídě určité rituály, 
u kterých je všem naprosto 
jasné, jak budou probíhat 
(pozdrav, kontrola domácích 
úkolů, rozdávání sešitů, 
odchod ze třídy?



Rušivé chování závisí na celkovém 
systému práce učitele

• Učitel, který řeší kázeňské problémy odděleně, 
nemůže být úspěšnější než ten, který pracuje 
systematicky a vše propojuje se záměrem co 
nejvíce rozvinout osobnost každého žáka.  

• Učitel, který pracuje systematicky, věnuje 
dostatek pozornosti postupům a technikám, 
které jsou prevencí rušivého chování. 



Základem jsou pravidla a jejich 
důsledné uplatňování

• Tvořit pravidla třídy společně se žáky – zvyšuje to 
jejich spoluodpovědnost za jejich dodržování.

• Formálně stvrdit podpisy učitelů i žáků pod znění 
pravidel, otisky rukou, palců apod. 

• Pravidel by nemělo být v první fázi mnoho a měla by 
být formulována jazykem žáků. 

• Se žáky dostatečně probrat, jak „vypadá“ dodržování 
tohoto pravidla a jak „vypadá“ jeho nedodržování 

• Důležitá je průběžná diskuse o tom, jak se je daří plnit 
apod. 

• S žáky bychom měli také prodiskutovat, jaké tresty 
budou následovat po nedodržování pravidel. Ty pak 
musíme důsledně uplatňovat.



Prevence rušivého chování

Podpora vzniku a rozvoje třídního společenství : 
dostatek příležitostí komunikovat, poznávat se, 
spolupracovat, zažívat společné oslavy, úspěchy, řešit 
společné problémy…. 

Náměty: 
• Třídní rituály zaměřené na pocit důležitosti všech jejich 

členů
• Pomáhání si
• Kooperativní učení
• Komunitní kruhy
• Osobnostní a sociální výchova
• Dramatická výchova



Třídní rituály zaměřené na pocit 
důležitosti všech jejich členů

Příklady: 
• Ritualizované přání každému k svátku či narozeninám –

možnost říci něco o sobě, ostatní mu vymýšlejí přání či 
dárek „šitý na míru“, pustí píseň podle jeho přání apod. 

• Organizovaná účast třídy na sportovním utkání, 
koncertech či výstavách spolužáků. 

• Organizovaná pomoc nemocnému spolužákovi, dopis 
dlouhodobě nepřítomné spolužačce

• Překvapení pro dítě, které dosáhlo nějakého úspěchu.
• Diplom za to, že celý měsíc nepřišel pozdě do školy, 

ačkoli minulý měsíc přišel pozdě mnohokrát….



Pomáhání si

• Princip vzájemné závislosti – kooperativní 
učení. 
Kasíková, H. Učíme (se) spolupráci spoluprací: náměty –
výukové materiály pro kooperaci dětí i dospělých. 2007

• Vrstevnické učení – úspěch žáka pak 
hodnotíme jako úspěch obou a naopak.

• Učitel je vzorem pomáhání – vstřícnost, 
ochota pomoci žákům i jiným lidem.



Komunitní kruhy
1. Naplánovat zaměření komunitního kruhu. Téma může souviset s 

tím, co v dané době ve třídě sledujete a co se snažíte rozvíjet, 
nebo s tím, co je nutné ve třídě aktuálně řešit.

2. Připravit si krátkou a srozumitelnou úvodní promluvu k tématu, 
abyste žáky podpořili v jejich příspěvcích a abyste přispěli k 
porozumění problematice.

3. Zorganizovat ve třídě prostor (kruh) tak, abyste na sebe všichni 
viděli a aby všichni seděli pohodlně.

4. Stanovit společně s žáky pravidla pro jednotlivé promluvy (délka, 
předávání slova apod.)

5. Respektovat to, že ne všichni žáci preferují verbální vyjadřování, 
naplánovat také někdy komunitní kruh, kdy se žáci vyjadřují 
neverbálně a/nebo s použitím prostředků uměleckých.

6. Reflektovat společně s žáky, co se v komunitním kruhu dozvěděli, 
naučili, co jim bylo příjemné a co nepříjemné, co si naplánovali 
apod. (Stará 2008)



• Osobnostní a sociální výchova
– www.odyssea.cz
– Valenta, J.: Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. 
2006

• Dramatická výchova - učení přímým prožitkem a vlastní zkušeností 
nabízí mnoho možností. 

• Dramatická výchova se zaměřuje na osobnost a její vztahy ke světu, 
ke společnosti, na komunikaci, výchovu k hodnotám, rozvoj 
schopnosti adekvátně prožívat fikci, používat improvizaci, učit se 
zaujímat vlastní stanoviska, formulovat vlastní názory a naslouchat 
druhým, rozvoj kreativity, rozvíjení schopnosti vnímat, prožívat a 
hodnotit.

– www.drama.cz
– Machková, E. Jak se učí dramatická výchova. Praha 2007.
– Machková, E. Metodika dramatické výchovy. Praha 2005.–

http://www.odyssea.cz/
http://www.drama.cz/


Řešení rušivého chování

• Změna vlastního chování

• Vyrušování je forma sdělení

• Techniky modifikace chování

• Izolace od dění v učebně 

• Smlouva o chování



Základem je změnit vlastní chování
• Učitel není zodpovědný za pocity, které má, ale za ty 

pocity, které ventiluje. 
Př.: Možnosti interpretace arogantního chování žáka 

– Žák se chová arogantně, protože se chce vytáhnout před 
spolužáky…. Bude proto dobré si ho momentálně nevšímat, 
aby se situace zbytečně nezhoršovala. Později bude možné 
si s ním pohovořit.
– Žák se chová arogantně, protože má osobní problémy…. 
Požádám ho, abychom si spolu mohli po hodině promluvit.
– Arogantní chování tohoto žáka se mě velmi dotýká…. 
Zlobím se a požaduji okamžitou omluvu před celou třídou.
– Arogantní chování mě přinutilo „vybuchnout“…. Vykázal 
jsem žáka ze třídy.
Prvním krokem k nápravě změna vlastního chování, 
změna pohledu na to, co je rušivé.



Žáci, kteří vyrušují, něco sdělují

• Žák usiluje o pozornost - na pokyn učitele přestane 
vyrušovat, ale za chvíli zase začne. 

• Žák bojuje o moc - pokračuje v chování, o němž mu 
učitel řekl, že s ním má přestat. Často stupňuje.

• Žák se chce pomstít – nadává, posmívá se, snaží se 
verbálně nebo fyzicky ublížit.

• Žák usiluje o soucit – nesnaží se projevit iniciativu a 
stále prosí o pomoc. Stěžuje si, že nerozumí úloze, i 
když učitel ví, že by s jejím řešením neměl mít 
problémy. 
Žáci si obvykle neuvědomují, proč se chovají určitým 

způsobem.



Techniky modifikace chování
Chování, které je zpevňováno či odměňováno, 

bude častěji opakováno. Chování, jež 
zpevňováno není, ubývá.

• Žák usilující o pozornost vychází z přesvědčení, že 
si o pozornost musí říkat. I hněvivá pozornost je 
pro něj lepší než nezájem. 

• Žák bojující o moc chce učiteli a spolužákům 
ukázat, že je silný, umí se vzepřít autoritě a na 
něm závisí, co se bude ve třídě dít. Kdyby se takto 
nechoval, mohl by mít pocit, že je nezajímavý, 
nikdo o něj nestojí, nemá pro ostatní hodnotu. 



• Žák, který se chce pomstít, nečeká, že ho bude 
mít někdo rád, přesvědčil sám sebe, že je „zlý“ a v 
tomto přesvědčení je mu lépe. Když z něho 
ostatní mají strach, má nějakou hodnotu, není jim 
lhostejný.

• Žák usilující o soucit je přesvědčený, že 
projevování vlastní nedostatečnosti a 
bezmocnosti mu přinese přijetí ostatních. 

Základním principem teorie modifikace chování je 
saturaci potřeby odpírat při problémovém 
chování a poskytovat ji při chování žádoucím.



Postup

1. Vypsat si konkrétní situace, kdy žák vyrušuje.
2. U každé situace si zapsat naši reakci. 
3. Zamyslet se nad tím, zda svými obvyklými 

reakcemi právě tato jednání nezpevňujeme….
4. Sestavit druhý soupis situací, kdy se žák chová 

dobře.
5. U každé takové situace napsat opět svoji reakci. 
6. Zamyslet se nad tím, zda svými obvyklými 

reakcemi dostatečně zpevňujeme tato 
jednání….



V ojedinělých případech můžeme žáka 
izolovat od dění v učebně

• Určité chování ignorovat nelze: chování, kdy jsou 
ohroženi ostatní žáci, rasistické poznámky, výroky 
ohrožující důstojnost druhých dětí, násilné chování 
apod. 

• V takovýchto případech můžeme zvažovat izolace od 
života ve třídě, - tzv. izolační místnosti, izolační kouty 
(pod dozorem, ale neměl by zde mít žádné podněty k 
zábavě). 

• Návrat zpět do učebny je možný tehdy, jakmile žák 
přistoupí na to, že se bude chovat dobře. 

• Je možné využít „pozitivní tlak“ spolužáků, protože si 
zažili, že dění ve třídě bez konfliktů je příjemnější. 



Úmluva o chování 
• Úmluvou o chování učíme dítě odpovědnosti za 

své chování. (Fontana 2003, Auger, Boucharlat 2005)

• Jasně sdělte žákovi, že jeho chování je 
nepřijatelné a že jej nemůžete tolerovat.

• Žák sám musí svými slovy stvrdit, že chápe, že 
jeho chování není dobré a je nutno s ním něco 
dělat. 

• Vyjádřete pochopení pro to, že změna chování 
může být pro žáka obtížná, ale jasně vyjádřete 
svou víru ve společný úspěch. 



• Společně s žákem formulujte úmluvu. Měla by 
mít pouze několik konkrétních a reálně 
dosažitelných bodů. Jednotlivé body  formulujte 
pozitivně. 

• Udejte termín další schůzky, na které zhodnotíte 
dosažené úspěchy (po krátkém čase – 2 dny) 

• Na hodnotící schůzce nechte žáka vyprávět své 
zkušenosti žáka, jeho pocity a problémy. Oceňte 
snahu a úspěchy, dotvořte úmluvu a naplánujte 
další schůzku v krátkém termínu. 

• I mimo schůzky se snažte „přistihnout žáka při 
dobrém“ a dát mu zpevňující podněty.



Chápající přístup

• Pří vedení rozhovoru je žádoucí chápající přístup, tzn. 
snaha žákovi naslouchat, přijmout bez hodnocení to, 
co říká, chápat žákovy postoje, pocity, činy i celkovou 
osobnost žáka. 

Kontraproduktivní přístupy učitelů :
• Hodnotící přístup – Vůbec se nesnažíš. 
• Interpretační přístup – Tvrdíš, že tomu nerozumíš, ve 

skutečnosti jen nechceš pracovat.
• Snaha o okamžité řešení – Prostě si musíš přesednout.
• Podpůrný přístup – Nic si z toho nedělej. To je v tomto 

věku úplně normální.
(Auger a Boucharlat, 2005, s. 86–88)



Situace: „Řekla jsem mu, aby si přesedl, a on mi na to odpověděl: „Na 
to se ti vyseru, nechce se mi.“ „Požádala jsem ho, aby odešel, a on 
práskl dveřmi.“ „Dostal záchvat vzteku a kopal do koše a do zdi.“ 
„Rozzlobila jsem se na něj a on na mě udělal výsměšné gesto.“

Analýza
• Na pozadí toho, že vulgární poznámka žáka učitelku zaskočila, 

zareagovala v zásadě dobře, protože zachovala klidnou hlavu. Navíc 
žádostí o odchod dále uplatnila svoji rolovou dominanci. K chybě ale 
došlo, když se rozčílila…. Žák totiž v tu chvíli vůbec nezvládal své 
pocity a jako projev volil agresi, protože má určitě zkušenost, že 
před agresí většina lidí ustupuje. Tím, že se učitelka rozčílila, se 
dostala na jeho úroveň. Proto si dovolil ještě výsměšné gesto. 
Zároveň tím získal to, co podvědomě chtěl a už ví, že má moc ji 
vytočit. Vlastně mu tím dala najevo, že je v koncích.



Dop. typ reakce již po úvodní vulgární větě: 

• To se Ti moc nepovedlo. 

• Co v té větě bylo špatně? 

• Ostatní? 

• Vidíš, ostatní to ví.(Tato věta má funkci trestu.)

• Potřebuješ poradit, jak můžeš jiným způsobem 
sdělit, že se ti do něčeho nechce, nebo na to 
přijdeš sám? 

• Chceš si to teď nacvičit, nebo to příště zvládneš? 

• Tak a teď si přesedni do jiné lavice (Nevzdat se 
toho.)



Když už to učitele zaskočí

Základ je zachovat klidnou hlavu a postupovat 
racionálně, např. otázkou: 

• Chápu, že jsi rozčílený, ale to tu situaci 
opravdu tak moc nezvládáš, že musíš kopat do 
dveří? 

• Žáci, poraďte mu, jak se dá zvládat vztek. 

• Co vám pomáhá? 



Žák se zvýšenou psychickou tenzí 
Příčiny:
psychický i tělesný stav, podmínky sociálního prostředí  

Projevy: 
• okusování nehtů
• bolest hlavy, nohou, břicha, žaludeční potíže
• pomočování
• zvýšená potivost
• chvění, třes rukou, hlasu
• přecitlivělé reakce na neúspěch, častá lítostivost
• nadměrná pečlivost, až puntičkářství
• tréma, stavy úzkosti
• nápadně nestejnoměrný výkon



Role učitele

• spolupráce s rodinou, výchovným poradcem školy, 
školním psychologem a s příslušnou pedagogicko-
psychologickou poradnou

• výrazně individuální, laskavý, trpělivý a taktní výchovný 
přístup

• vystupovat konstantně
• předcházet konfliktům ve škole 
• usilovat o to, aby žáci měli adekvátní učební, studijní, 

pracovní a životní aspirace a perspektivy, 
• nevystavovat je náhlým změnám
• zařazovat třídní rituály



Žák s psychomotorickou instabilitou

Příčiny: trvalé - ADHD, genetika (temperament), 
organické problémy, situační – psychogenní
Projevy: 
- nápadně nerovnoměrný vývoj
- zvýšená pohyblivost až neklid
- nesoustředěnost, těkavost
- překotnost reakcí
- nápadné výkyvy nálad a duševní výkonnosti
- tělesná neobratnost
- dílčí nedostatky v nadání – SPU



• Útulné prostředí třídy, které působí harmonickým a klidným 
dojmem. Pozor na příliš mnoho zrakových podnětů.  

• V zorném poli žáka by měly být jen pomůcky, které aktuálně 
potřebuje.

• Nekárat žáka za projevy, které jsou typické pro ADHD – neklid, 
vykřikování. 

• Umožnit pohybové uvolnění dítěti v průběhu vyučování. 
• Umožnit zrakovou oporu u diktovaných příkladů, dát zadání 

předem. 
• Při ústním zkoušení vytvořit vstřícnou atmosféru a nenaléhat na 

rychlou odpověď.
• Dohlédnout na zaznamenávání domácího úkolu, pomůcek. 
• Pokud žák prokáže určitou znalost, měl by být pozitivně ohodnocen. 

Hodnoťte však to, co udělal správně, tzn. úkol, ne osobu…. Aby to 
pro něho mohlo být před spolužáky nepříjemné. 

• Pro tohoto žáka nejsou vhodné činnosti, spojené s rychlostí a 
soutěžením, neboť podporují impulzivitu a zbrklost. 



• Žák by měl dostávat úkoly přiměřeně svému věku, ale kratší. Postupně 
délku prodlužovat. 

• Ověřujte si, zda úkolu rozumí. Je běžné, že část instrukcí přeslechne.  

• I když jsou na něho přechodně kladeny nižší nároky, je třeba důsledně dbát 
na jejich splnění. Vyhovuje mu pravidelná a systematická práce.

• Pro tyto žáky je důležitý řád a určité rituály. Pokud ví předem, jaká činnost 
je čeká, jsou klidnější. Jedná se o rituál začátku a konce hodiny. 

• Nácvik sociálních dovedností. Děti s hyperkinetickou poruchou žijí v jiné 
situaci a sociálním dovednostem se neučí spontánně jako jejich vrstevníci. 
Bývají rovně častěji trestáni. Potřebují návody, jak situace řešit. 

• Dobré vztahy s vrstevníky. Žák s hyperkinetickou poruchou často není příliš 
oblíben, protože se opožďuje v kolektivních činnostech, svojí zbrklostí je 
narušuje a svůj neklid přenáší na ostatní. Není vhodné jej vyloučit 
z aktivity. 

• Velmi záleží na postoji učitele, neboť pro ostatní žáky je vzorem a měl by 
dokonce o potížích žáka s ostatními dětmi ve třídě hovořit otevřeně a s 
porozuměním. 



Žák s disharnonickým vývojem 
osobnosti/ s poruchou chování 

Žák s problémy v chování

• Své problémy vnímá. 

• Není spokojený a chce je 
odstranit. 

• Normy neporušuje úmyslně.

• Problémy jsou spíše 
krátkodobé, nebo se 
projevují v určitých 
periodách. 

• Nálepka problémového žáka 
ho trápí.

Žák s poruchou chování

• Porušování norem je 
úmyslné na základě jejich 
nepřijímání nebo ignorace.

• Zpravidla necítí vinu.

• Normy porušuje 
dlouhodobě. 

• Vývojově se nežádoucí 
chování  prohlubuje.



Typické projevy ve škole

• Práceschopnost – nesoustředěnost, nezájem o školní 
práci, nesamostatnost, malá odpovědnost za úkoly. 

• Vztahy ke spolužákům – časté bití, napadání 
spolužáků, postrkování, lhaní, krádeže, pocit ohrožení. 

• Vztahy k učitelům – vyrušování, drzost, odmlouvání, 
provokace, vlezlost. 

• Dodržování školního řádu – pozdní příchody, hlučnost, 
skákání, běhání, odbíhání z místa. 

• Tělesné funkce – neklid, neposednost, cumlání palce, 
okusování nehtů, pomočování, napětí až křeče, 
problémy v řeči. 

• Emoce – hravost, plačtivost, výbuchy vzteku.



Role učitele
Učitel (ani třídní) na to nemůže být sám. Potřebuje podporu a 
aktivní spolupráci školních a školských poradenských zařízení a 

hlavně rodiny.  
Specifická je role třídního učitele: 
• identifikuje potíže žáka 
• připravuje IVP
• spolupracuje s rodiči, pedagogy školy, vedením školy a 

případným školským poradenským pracovištěm
• organizuje třídní kolektiv
• podílí se na realizaci preventivních programů a pedagogické 

diagnostice vztahů ve třídě 
• motivuje k vytvoření pravidel třídy, dbá na jejich důsledné 

dodržování 
• podporuje pozitivní rozvoj sociálních interakcí mezi žáky



Pravidla pro vytvoření bezpečného 
prostředí

• Základem je efektivní využití veškerého času 
dítěte ve škole na základě plánování času a 
rozvržení úkolů pro žáka. Musí být zajištěny 
efektivní a bezpečné přechody žáka. Doporučuje 
se stanovit pravidla pohybu po třídě a po škole. 
S tím souvisí i smysluplné rozmístění nábytku, 
pomůcek a zařízení. 

• Pomáhá vytvoření odpočinkového koutu přímo ve 
třídě. Potřebné je také dostatečné, popř. 
nadstandardní vybavení pro sport a volný čas.



Tři principy práce se žákem 
s poruchou chování

Orientace žáka  
• Instrukce vyučujících musí být pro žáky srozumitelné: 

stručnost, srozumitelnost, zpětná vazba. 
2. Dosažení cílů 
• přiměřenost cílů možnostem žáka
• zainteresování žáka do cíle (možnost výběru cíle) 
• blízkost cíle (rozdělení úkolů na dílčí kroky). 
3. Sociální začlenění
• adaptace (žák musí být přijímán takový, jaký je), 
• rovnováha (žádný z účastníků se nenadřazuje nad druhého),
• otevřenost (každý je iniciátorem a současně příjemcem). 



Plán postupu učitele při řešení problémového chování 
žáka

Napište si podrobnou zprávu o chování žáka, u kterého máte pocit, že 
ho dostatečně nezvládáte.

Cca týden, či dva sledujte nadále žákovo chování a dělejte si doplňující 
poznámky do své předešlé zprávy.

Odpovězte si na následující otázky: 
• Kdy se problémové chování objevuje – v průběhu celého dne, nebo 

v určitou část?
• Dochází k problémovému chování častěji na začátku týdne?

Dochází k problémovému chování během všech předmětů, nebo jen 
v určitých předmětech?

• Objevuje se problémové chování v průběhu celé vyučovací hodiny, 
nebo jen v určitých chvílích, např. při výkladu učitele, při dotazech a 
odpovědích, při písemných úkolech, při práci v malých skupinách, 
při volné hře…

• Má žák nevhodné chování, jestliže sedí vedle určitých žáků nebo na 
určitých místech ve třídě?



• Jak na žákovo špatné chování reagujete?
• Jak na žákovo špatné chování reagují ostatní žáci?
• Jak reaguje sám žák?
Je dobré oslovit některého z kolegů, který ve třídě také učí, aby 

se podobně jako vy, zaměřil na konkrétního žáka a odpověděl 
na otázky také.

Na základě odpovědí zformulujte jakýsi „plán opatření“, který 
prodiskutujte se svým „pozorujícím“ kolegou. Plán se pokuste 
po dobu dvou týdnů uplatnit.

Po ukončení těchto dvou týdnů svá opatření oba zhodnoťte.
Můžete se o své poznatky podělit s ostatními kolegy. Možná měli 

ty samé problémy jako vy, ale nepostupovali podobnou 
cestou.

Důležité je, aby si o výskytu problémového chování učitel vedl 
záznamy. Někdy se může stát, že změny jsou tak malé, že je 
ani nepozorujeme a pokud bychom si záznam nevedli, 
vypadalo by to, že celá akce je neúčinná.



Obtížné situace

• Učitelé si často stěžují, že nedokážou odhadnout, co 
žáka s poruchou chování napadne. Počítejte se vším. 
Nebezpečné a rušivé situace jej přitahují. Důležité je 
těm situacím předcházet. 

• Nenapadá mě, za co žáka s poruchou chování pochválit. 
Ačkoli vám to může připadat  jako nepřirozené, 
pochválit lze i za to, že dnes se prohřešku nedopustil.

• Další obtížnou situací je to, že je potřeba chránit před 
ním ostatní žáky. To je právě v té prevenci. Základem je 
žáka zaměstnat a zajistit dohled. 

• Problémy v komunikaci s rodinou.



Překážky v komunikaci mezi rodinou a 
školou 

• nezájem rodičů a dítěte o život ve škole, 
• pedagog s rodiči navazuje kontakt jen při řešení výchovných 

problémů žáka, 
• špatná zkušenost rodičů se školou z dob vlastního 

vzdělávání. 
• Doporučení: Vyslechnout názor rodičů i žáka, uzavřít 

dohodu o požadavcích na chování žáka. 

Dohoda mezi učitelem, rodičem a žákem je společnou 
dohodou o změnách v chování žáka, při které se žák aktivně 
zapojuje a navrhuje pravidla pro změnu v chování. 

• Zásadní ovšem je zcela respektovat doporučení školského 
poradenského zařízení a požádat o metodickou podporu



Sociálně zanedbaný žák 

Projevy:
• těžkosti s učením
• výukové nedostatky (při normálním intelektu) 
• těžko chápe výklad nové látky - velké mezery v 

učivu
• malá slovní zásoba
• poruchy vývoje řeči
• nedostatky v osobní hygieně
• opožděný somatický vývoj



Náročná úloha učitele

• Porozumět těmto žákům je někdy náročné 
z hlediska odlišných hodnot a norem

• Zvýšený soucit s těmito žáky může vést k 
hyperprotektivitě

• Někteří učitelé na vzdělávání těchto žáků 
rezignují a žáky přehlížejí.  

• Učitelům mohou být tito žáci nesympatičtí, 
což se vždy promítá do výuky. (Přestože se 
učitel snaží antipatii skrývat.)



Role učitele

• pravidelný a partnerský kontakt s rodinou,

• zapojování těchto žáků do třídního kolektivu 

• prohlubovat žákův vztah ke vzdělání 

• snažit se, aby případné neúspěchy nebyly pro 
žáka demotivující

• Pozn.: Nesuplujte rodiče…Nevychovávejte, 
učte.



Žák s maladaptivní profesní a studijní 
orientací 

Projevy:
- vysoká nerozhodnost v tom, jaké povolání 

nebo školu si má vybrat
- neadekvátní a nereálná volba povolání
- neangažovanost při volbě povolání
- pasivita, lhostejnost k vlastní budoucnosti



• Základ: sebepoznání  



Strategie řešení konfliktů

Situace: Většina žáků se mezi sebou neustále baví a o hodinu 
nejeví sebemenší zájem. Opakovaná napomenutí učitele 
nemají na třídu žádný vliv. V takové situaci má učitel k 
dispozici několik možných strategií, jak postupovat: 

Vyhýbavé chování (popření nebo útěk)

Přizpůsobení se nebo zmírnění problému

Nátlak a donucení

Kompromis nebo smlouvání

Vyjednávání nebo vyřešení problému



Vyhýbavé chování

• Učitel se konfliktní situaci vyhne tím, že popře její existenci. 
Pokračuje ve výuce, jako by se nic nedělo. 

- situace se může zhoršovat ve snaze učitele vyprovokovat.
- učitel potlačuje agresivitu a je ve velkém nervovém napětí. 

• Pozn.: V některých případech je přesto vyhýbavé chování 
učitele vhodné – pokud se například jedná o ojedinělou 
záležitost, nebo na řešení tohoto problému ještě nenastala 
vhodná doba atd. 



Přizpůsobení se nebo zmírnění 
problému

• Učitel má snahu vyhnout se konfrontaci se žáky, 
minimalizovat neshody a upřednostnit kvůli 
splnění úkolů dobré vztahy se žáky. 

• Učitel tedy nechá žáky, aby se mezi sebou bavili,  
je to však na újmu jeho vlastních představ o 
hodině. 

+ Zachová dobré vztahy se žáky 

- Příčiny konfliktu přetrvávají a učitelovi hrozí, že se 
časem začne cítit jako „oběť“ a bude mít pocit, že 
„v souboji“ s žáky prohrává.



Nátlak a donucení

• Hra na vítěze a poražené
• Učitel použije svoji pravomoc a donucovací prostředky, 

které má k dispozici, aby konflikt řešil.
• Může například udělit různé tresty, vyloučit některé 

žáky z hodiny, snížit žákům známku atd., až dosáhne 
toho, že bude třída potichu. V tomto případě udělí 
učitel prioritu svým zájmům; ty prosazuje na úkor 
vztahů ve třídě. 

• + účinné na krátké období, 
• - orientuje se pouze na symptomy (hovor a bavení žáků 

při hodině), a nikoli na příčiny problému, obětuje vztah 
se žáky. 



Kompromis nebo smlouvání

• Princip „něco za něco“. 

• Učitel může například říci: „Když se přestanete 
bavit, skončíme o pět minut dříve.“ 

+ umožňuje každé straně něco získat

- podstata problému uniká a do jeho řešení se 
investuje jen málo.



Vyjednávání nebo vyřešení problému

• Vyjednávání je způsob, jak nepřímo vyřešit konflikty pomocí 
diskuse mezi proti sobě stojícími stranami. 

• Tato strategie předpokládá vzájemný respekt a snahu 
spolupracovat. Učitel musí žáky považovat za partnery v 
dialogu. 

+  orientuje se na podstatu problému, bere v potaz zájmy a 
potřeby všech zúčastněných, podporuje spoluúčast na 
řešení problému a oboustrannou snahu angažovat se při 
nalézání přijatelného řešení tak, aby se nikdo nemusel cítit 
jako poražený. 

- vyžaduje značné množství času a neumožňuje jednoznačně 
prosadit svůj názor. 



Etapy vyjednávání

• Označení povahy konfliktu 

• Zahájení dialogu 

• Naslouchání názorům druhých 

• Nalezení uspokojivého řešení



Označení povahy konfliktu

• Při konfliktech hodnot - vyjednávání velmi obtížné. 

Na principech obecně se dohodnout nelze …. vhodnější je 
soustředit se na momenty, na kterých se obě strany 
shodnou, a na to, o čem lze vyjednávat.

• Při konfliktech potřeb – vyjednávání snazší. 

… učitel potřebuje, aby třída pozorně naslouchala a tím 
vytvořila vhodné podmínky jeho výuce, zatímco žáci 
mají potřebu se vyjádřit a komunikovat spolu.



Zahájení dialogu

• Učitel přeruší hodinu a ujme se zahájení dialogu. 
• Vyhne se přitom kritice žáků nebo slovním útokům 

proti jejich chování. Pokud se těchto poznámek 
nevyvaruje, spustí u žáků obrannou reakci.

• Naopak může žákům sdělit, co v této situaci prožívá a 
jaký účinek na něj tento konflikt má. Například: 
„Nemůžu tímto způsobem učit, protože mě neustále 
přerušujete. Byl bych rád, abychom si o tom 
promluvili.“ 



Naslouchání názorům druhých

= Nejtěžší

• Žáci mají tendenci vyjadřovat se velmi přímočaře, což může být od 
učitele vnímáno jako agresivní chování. Například: „Bavíme se, 
protože nás vaše hodiny nebaví!“ 

• Je nutné, aby se učitel neobhajoval nebo nerozčílil a snažil se spíše 
potřebám žáků porozumět a projevit tzv. aktivní naslouchání. 

• Aktivní naslouchání spočívá v reformulaci a objasnění názorů 
druhého; umožní to potlačit agresivitu a vede druhého k tomu, že 
bude pozorněji naslouchat, co je mu navrženo. 



Nalezení uspokojivého řešení

• Metoda řešení problémů: 

–jasně definovat problém;
– hledat příčiny a původ problému;
– shromáždit možná řešení;
– společně vybrat nejlepší řešení;
– navrhnout jeho aplikaci;
– navrhnout způsob jeho zhodnocení po uplynutí určitého období. 

K nalezení vhodného řešení můžeme dospět mnohdy pomocí neotřelého 
tvůrčího nápadu. 
V našem případě je mluvení žáků při hodině způsobeno přílišnou 
dominancí učitele, a je proto vhodné vytvářet dostatek takových situací, 
kdy by se žáci mohli takto projevovat v rámci hodiny (například krátké 
pauzy každých dvacet minut), nebo ještě lépe tento prvek přímo využít 
pozitivním způsobem (práce ve skupinách, komunikační cvičení apod.). 
Zásadní je, aby řešení nevnutil žákům učitel, ale aby vzešlo z jejich 
společného vyjednávání.



Proč je vyjednávání tak obtížné?

Učitelské povolání ze své podstaty vylučuje možnost 
rovnoprávného vztahu se žáky a soustředí se na 
komunikaci „dospělého“ s „dětmi“. 

Abychom mohli navázat autentický vztah, musíme 
přijmout nejistotu, která doprovází vztah dvou sobě 
rovných lidí.“

Na vyjednávání je nejtěžší to, že předem nevíte, jak se 
bude vyvíjet, ani jak dopadne. 
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