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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá aspekty, které ovlivňují socialitu dětí v předškolním kolektivu, a 

zároveň popisuje, jak dynamiku vztahů mezi dětmi ve třídě upevňuje či oslabuje jejich 

postavení v sociální hierarchii. V práci jsou propojeny teoretické informace s praktickými 

poznatky získanými prostřednictvím zúčastněného pozorování v mateřské škole, která se 

nachází v lokalitě Pardubického kraje.  
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Dynamic aspects of hierarchy in childrens' Groups 

 

ANNOTATION 

This bachelor thesis deals with aspects that affect socialization of children in pre-school 

collective and describes how the dynamics of the relationships between children in the 

classroom is strengthened or weakened by their position in the social hierarchy. The aim of 

this bachelor thesis is to connect theoretical information and practical insights gathered 

through participant observation in kindergarten that is located in the Pardubice region. 
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ÚVOD  

Během studia na střední škole jsem v rámci školní praxe navštěvovala mateřské školy, kde 

jsem pobývala v dětském kolektivu a již tehdy jsem si pokládala otázky, proč jsou některé 

děti v kolektivu oblíbené a některé méně oblíbené. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla 

zmapovat aspekty, jež působí na dynamiku vztahů mezi dětmi v mateřské škole a zvolila téma 

– Dynamické aspekty hierarchie v dětském kolektivu. Jako svou jedinou a hlavní výzkumnou 

otázku jsem za pomoci mého školitele určila: „Jak se ustavuje a projevuje socialita v menším 

kolektivu dětí předškolního věku, v prostředí výchovně vzdělávací instituce a které aspekty 

ovlivňují sociální dynamiku tohoto kolektivu?“ Cílem bakalářské práce je zjistit jaké aspekty 

ovlivňují a působí na chování dětí v předškolní třídě, a jak tyto aspekty působí na sociální 

dynamiku vztahů mezi dětmi. Důraz přitom budu klást zejména na aspekty sociální, které jsou 

relevantní pro antropologii, sociologii (a částečně sociální psychologii).   

 V zadání práce jsem uvedla, že budu provádět výzkum v mateřské škole a také na 

první stupni základní školy. Hlavní výzkum, o který se opírá moje práce, jsem prováděla 

v předškolní třídě, kde jsem pobývala po dobu tří měsíců. Vzhledem k tomu, že mateřská i 

základní škola mají společnou paní ředitelku, nabízela se mi možnost nahlédnout do první 

třídy na základní škole. Tuto možnost jsem využila a zde jsem se zaměřila na to, co nejvíce 

působí na hierarchické postavení žáků v první třídě. Výzkum na základní škole probíhal 

krátce, a proto jej vnímám jako pouhým doplněk bakalářské práce. 

V metodologii uvádím etické aspekty, které jsou nutnou součástí výzkumu zejména 

proto, že výzkum se zabývá dětmi. Dále uvádím metody, které jsem při výzkumu použila 

(Hendl 2005) a popisuji výzkumné prostředí, tedy mateřskou a základní školu a rovněž se 

snažím reflektovat moji pozici v terénu. (Eriksen 2008).  
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Základ mé bakalářské práce tvoří třetí kapitola, kde se snažím nastínit aspekty, které mají 

vliv na socialitu dětí v kolektivu a působí při utváření sociálních vazeb mezi dětmi. Na 

příkladech z výzkumu popisuji sociální interakce mezi dětmi, kde se projevovalo působení 

těchto aspektů. Na tuto kapitolu navazuje čtvrtá kapitola, kde se věnuji konkrétním žákům ve 

výzkumné třídě, kdy uvádím výrazně dominantní a marginalizované jedince. Popisuji, pomocí 

jakých prostředků získávají jedincí své dominantní postavení a rovněž jaké jsou důvody 

marginalizace některých žáků. Uvádím také podskupiny, které vznikají na základě sdílené 

sociální blízkosti (Lašek 2007) a celkově sleduji, jaké aspekty upevňují či oslabují postavení 

žáků v hierarchii (Kanovský a Kusý 2014; Šafr 2008; Vorlíček 2014).    

Teorie v mé  práci nestojí samostatně – jednotlivé kapitoly jsou spojením prostudované 

literatury a poznatků z terénního výzkumu. Informace, které jsou převzaty z mého terénního 

deníku, označuji kurzívou.  
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1 ZÁKLADNÍ POJMY 

Sociální interakce  

Giddens uvádí, že sociální interakce, je „jakákoliv forma setkání mezi jedinci“ (Giddens 

1999: 553).  Nemusí se tak jednat pouze o verbální komunikaci, ale také o neverbální 

komunikaci, která nám prostřednictvím gest a mimiky obličeje pomáhá při vyjádření emocí. 

Dále Giddens uvádí, že „interakce s jinými lidmi, do nichž vstupujeme, strukturují a utvářejí 

naše chování“ (Giddens 1999: 87). Během sociální interakce na sebe jedinci vzájemně působí 

a na základě toho dochází k ovlivňování jejich myšlení a jednání (viz obrázek 1).  

 

Obrázek 1: Model sociální interakce (mezilidské-vztahy 2004) 

 

 Zejména ve třídě mateřské školy jsem vnímala sociální interakci jako velmi důležitou, 

neboť na jejím základě jsem mohla vysledovat, které aspekty ovlivňují průběh socializace a 

následnou sociální inkluzi a exkluzi žáků v kolektivu.  

 

Socializace 

Primární socializace dítěte probíhá nejprve v rodině, kde se učí ovládat sociální interakci a učí 

se způsobům chování, které je důležité pro následnou socializaci ve společnosti. Dítě si také 

osvojuje vlastní kulturu, jazyk a mnohdy přejímá sdílené sociální předsudky o lidech ve 

společnosti. „Socializace není pouhým „kulturním programováním,“ během něhož dítě 
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pasivně vstřebává vlivy, s nimiž přichází do styku. […] Dítě je tedy od samého počátku 

aktivním činitelem tohoto procesu“ (Giddens 1999: 39). Maccoby uvádí, že budoucí 

schopnost dítěte se socializovat není závislá pouze na jeho interakci s rodiči, ale je ovlivněna 

jiným prostředím a dalšími jedinci, které dítě potká (Maccoby 1992: 1014). Dalším 

prostředím, v němž se dítě v raném věku socializuje, je mateřská škola, kde se setkává se 

svými vrstevníky. Během vzájemné sociální interakce se utváří vazby mezi dětmi a pomocí 

socializace se začleňují do kolektivu. Úspěšná socializace je důležitá pro dobrou sociální 

pozici v hierarchii. Během socializace si dítě uvědomuje a utváří vlastní já. Získané poznatky 

jsou dále rozvíjeny po celý život, socializace je tedy celoživotní proces.  

Inkluze a Exkluze 

Exkluze – (z latinského exclusio) vyloučení ze společenství i proti vůli dotyčného 

(Anderliková, 2014: 37). Během procesu sociální exkluze dochází k marginalizaci žáků ve 

třídě, což má za následek, že dítě má nízkou pozici v sociální hierarchii. S procesem exkluze 

souvisí inkluze – (z latinského inclusio) začlenění, být součástí (Anderliková, 2014: 37), 

pomocí které se již marginalizovaní žáci snaží začlenit do kolektivu a snaží se získat lepší 

pozici v pomyslném hierarchickém žebříčku.  

Stigma 

Stigma je podle Gofmana považováno za silně diskreditující atribut (Goffman 2003: 11). 

Pojem stigma vnímám jako velice široký, neboť to, co je pro někoho normální, může být pro 

druhého divné, nenormální. Záleží tedy na kolektivu lidí, či společnosti, jak na určité věci 

(například hendikep, selhání, nedostatek) pohlíží.  
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2 METODOLOGIE A ETIKA 

2.1 Etické aspekty 

Během výzkumu jsem především dodržovala anonymitu všech informátorů, kteří mi poskytli 

potřebné informace a mnohdy důvěrná sdělení i dětí, jež jsem pozorovala ve školní třídě. 

Jsem si vědoma, že z etického hlediska, je ožehavé, dělat výzkum mezi dětmi, neboť na 

základě nízkého věku, ještě nedokážou posoudit, zda chtějí být předmětem zkoumání. 

Z tohoto důvodu jsem dbala na nezneužití výsledků výzkumu. Nikde v mé práci nefigurují 

pravá jména konkrétních osob. Samozřejmostí pro mě bylo respektování rozhodnutí o tom, 

zda mi informátor zodpoví všechny mé otázky, či ne. Případně rozhodnutí, že mi rozhovor 

neposkytne. Zejména u dětí, jsem byla opatrná při pokládání otázek s citlivým kontextem.      

2.2 Popis prostředí 

Terénní výzkum jsem uskutečnila v malé obci v Pardubickém kraji. Tato obec má spolu 

s místními částmi 880 obyvatel. Svou rozlohou a počtem obyvatel je menší a lidé zde žijící se 

navzájem dobře znají. Nachází se tu mateřská a základní škola. Nemohu opomenout, že jsem 

v dětství byla také jejich žákem. Školy mají společnou paní ředitelku, proto spolu úzce 

spolupracují a děti mají snadnější přestup z mateřské školy na první stupeň základní školy.  

„Budova školy a školky sídlí doslova vedle sebe, proto je naše spolupráce velmi blízká. Společně 

se základní školou podnikáme například výlety a školy v přírodě. Potvrdilo se nám, že děti z mateřské 

školy mají šanci poznat učitele a žáky ze základní školy a mají poté snadnější přestup na první stupeň“ 

(Ředitelka MŠ a ZŠ 2016: osobní sdělení). 

 

2.2.1 Mateřská škola 

Ze zkušenosti vím, že mateřské školy mají obvykle tři oddělení, nejčastěji rozdělená podle 

věku dětí. Z důvodu malé kapacity má mateřská škola, kde jsem prováděla výzkum, pouze 

dvě třídy. Pobývala jsem především ve „velkém oddělení“ tedy ve třídě s dětmi ve věku od 
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pěti do sedmi let. Oddělení se nachází v prvním patře budovy. Při stoupání po schodišti mě 

přepadla nostalgie, neboť od doby, co jsem byla žákem, se prostory téměř nezměnily. 

Příjemným překvapením poté bylo, když jsem ve třídě uviděla paní učitelku, která mě před 

sedmnácti lety také učila.  

 Do třídy jsem docházela pravidelně třikrát v týdnu po dobu tří měsíců, aby si děti i 

paní učitelky zvykly na mou přítomnost. Třída je rozdělena na centrum hracích aktivit, kde 

jsou kobercové plochy (po obědě se tato plocha přemění v odpočinkovou zónu s lehátky) a na 

centrum pracovních aktivit (zde také děti svačí a obědvají). Na třídu navazuje umývárna a 

toalety, které jsou umístěny tak, aby byl přehled o tom, kdy děti odcházejí do těchto částí. Za 

třídu zodpovídají dvě učitelky, které mají na starosti 14 dětí.  

Zejména jsem se zajímala o osobní projevy dětí ve třídě, o vzájemnou interakci mezi 

nimi a učitelkou. Jaké jsou příčiny marginalizace některých žáků a lze, tyto příčiny dělit na ty, 

které tkví ve škole a které v domácím prostředí? Co nejvíc ovlivňuje chování dětí a které 

aspekty ovlivňují vytváření menších skupin ve třídě mezi nimi. A nakonec, jak celkově 

dynamika těchto sociálních aspektů ovlivňuje samotnou hierarchii ve třídě.  

Na svou první návštěvu třídy v mateřské škole jsem se dostavila před osmou hodinou 

ranní. Věděla jsem, že mezi sedmou až devátou hodinou rodiče doprovázejí děti do školky a 

ty si ve třídě hrají, dokud učitelka nezahájí den. Mohla jsem vidět, kdo děti přivádí do třídy, a 

zároveň příliš nenarušovat atmosféru svým příchodem. Přivítala jsem se s paní učitelkou, 

která se mi ochotně začala věnovat. Z jiných bakalářských prací zaměřených na vzdělávací 

instituce (MŠ a ZŠ), se často dozvídáme, že učitelé do svých tříd neradi pouští sociální 

výzkumníky. Například Vorlíček ve své bakalářské práci zmiňuje fakt, že několika školami 

byl odmítnut či po neplánovaném prozrazení toho, co bylo hlavním cílem výzkumu jeho 

práce, byla jeho účast na hodinách zamítnuta (Vorlíček 2011: 17).  Jsem ráda, že jsem se 
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nesetkala s tímto přístupem. Pozitivum bylo, že jsem školu navštěvovala během (již zmíněné), 

školní praxe a také že jsem se neformálně znala s vedením a některými dalšími pracovníky 

školy z doby mé povinné školní docházky a v rámci místní lokality. Vedení školy i 

pedagogům jsem opatrně sdělila záměry svého výzkumu. Nejčastěji jsem uváděla, že pozoruji 

chování dětí ve třídě. Záměrně jsem neprozrazovala podrobnosti svého výzkumu, abych 

pedagogy nevylekala – mohly by vzniknout obavy, že budu kontrolovat jejich způsob 

vyučování.  

Po krátkém rozhovoru mi bylo dovoleno volně se pohybovat po třídě a případně se 

zapojit do běžných aktivit s dětmi. Nechtěla jsem narušovat vyučování, ale bylo vidět, že paní 

učitelka je lehce nervózní z mé přítomnosti. Pokud dětem něco vysvětlovala, pokaždé se na 

mě podívala, jakoby ode mě chtěla souhlas mlčky potvrzující správnost toho, co tvrdila. 

Situaci jsem se snažila zlehčit nesmělým úsměvem. Domnívám se, že jedním z možných 

důvodů nervozity, mohl být fakt, že jsem právě osobou známou a pocházející ze stejné 

lokality. Tedy možný potencionální strach, že učitelku uvidím pojednou v jiném světle.  

„Tak, děti, tohle je slečna Bára, ona je studentka, která se na nás párkrát přijde podívat, 

aby nás poznala. Jednou to třeba bude také paní učitelka“ (třídní učitelka 4. 4. 2016: sdělení 

dětem). Při představení jsem se musela opět pousmát, neboť děti neskrývaly radost. Byla jsem 

vnímána jako zpestření hodiny a po čase jsem neměla doslova jednu ruku volnou, stále se na 

mě někdo věšel a na něco se vyptával. Interakce mezi mnou a dětmi tak započala bez 

problémů, což napomohlo k mému přijetí do kolektivu. Velmi mi polichotilo, jak rychle mě 

děti přijaly, ale místy jsem se smíchem pochybovala, zda se ve třídě neodehrává ještě další 

výzkum, ve které jsem hlavním předmětem zkoumání já. 
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2.2.2 Základní škola 

V rámci výzkumu jsem také docházela na základní školu, která má budovu vedle školy 

mateřské. Základní škola je svou kapacitou také malá a v budově jsou pouze tři vyučovací 

třídy pro první až pátý ročník. Vzhledem k mému výzkumu jsem navštěvovala první stupeň. 

Třídu jsem navštěvovala po dobu jednoho měsíce (celé dva týdny a poté ještě třikrát v týdnu 

v dalších dvou týdnech). Zajímavostí je, že děti na prvním stupni se učí v samostatné třídě 

oproti dětem z vyšších ročníků (kdy děti na druhém a třetím stupni se učí společně v jedné 

třídě stejně tak, jako děti na čtvrtém a pátém stupni). Ve společné třídě je pouze 10 dětí, 

z nichž jedna žákyně je mentálně postižená dívka upoutána na invalidním vozíku. Tato dívka 

má svou osobní asistentku, která jí pomáhala při vyučování. Vyučující této třídy je ředitelka 

školy. Na základě propojenosti školky a školy je časté, že děti na prvním stupni se znají již 

z mateřské školy.  

Třídní učitelkou byla paní ředitelka, nemusela jsem tak vysvětlovat důvod své 

přítomnosti. Naopak mě paní ředitelka mírně zaskočila, když mi sdělila, abych se dětem 

představila a vysvětlila jim důvod svého působení ve třídě. Vyzkoušela jsem si podobnou 

situaci, již pocítila paní učitelka v mateřské škole, kdy jsem lehce znervózněla a při každé 

větě jsem se zadívala do očí přítomných dětí a paní ředitelky, abych se ujistila o správnosti 

svého tvrzení, a zda mi všichni rozumí. Svůj úkol jsem zdárně ustála, soudě podle nesmělého 

pohledu dětí a přikývnutí hlavou paní ředitelky.  

Ve třídě mi byla přidělena funkce pomocné asistentky, účastnila jsem se veškerých 

aktivit a dětem pomáhala při plnění zadaných úkolů. Děti z počátku byly velmi stydlivé, ale 

po pár dnech mého působení ve třídě započaly hádky o to, vedle koho budu sedět a pomáhat 

mu s úkoly.   
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2.3 Metody sběru dat 

V rámci studia na střední škole v roce 2011 a 2013 jsem navštěvovala tuto mateřskou školu 

během školní praxe a mohla jsem se tak s prostředím dobře seznámit již dříve. Měla jsem 

možnost nahlédnout do interních záležitostí mateřské školy jako třeba co vše musí mateřská 

škola vědět o rodině žáků a jak probíhá vzájemná komunikace mezi rodiči a mateřskou 

školou. V této době jsem prováděla ještě nevědomé pozorování, které se záhy, během mého 

výzkumu, proměnilo v určitou sebereflexi, kdy jsem si předchozí poznatky ze školní praxe 

začala dávat do souvislosti s informacemi, které jsem získala při výzkumu k bakalářské práci.  

 Data získaná, během zúčastněného pozorování, jsem analyzovala a doplnila je pomocí 

neformálních rozhovorů s pedagogy a pracovníky, kteří pracují v dětském kolektivu. Jak 

uvádí Hendl, je důležité zvolit si klíčového informátora (může jich být i více), který velmi 

dobře zná dané prostředí (Hendl 2005: 194). Za své klíčové informátory jsem si vybrala právě 

děti v předškolní třídě. Vzhledem k nízkému věku dětí, jsem se rozhodla s dětmi nedělat 

rozhovory formou nahrávek, nýbrž formou nenápadných otázek během hry či běžného 

rozhovoru, abych posoudila poznatky z pozorování a informace, jež mi byly sděleny 

pracovníky školy na půdě školního institutu. „Neformální rozhovor se spoléhá na spontánní 

generování otázek v přirozeném průběhu interakce (např. během zúčastněného pozorování 

v terénu). Síla neformálního rozhovoru spočívá v tom, že zohledňuje individuální rozdíly a 

změny situace“ (Hendl 2005: 175). Poznámky z neformálních rozhovorů a rovněž poznámky 

z pozorování, jsem si zapisovala poté, co jsem opustila třídu, abych nepůsobila dojmem 

výzkumníka. Vyhovoval mi status, jejž mi určila učitelka, tedy status praktikantky. 

Jako další informátory, se kterým jsem vedla polostrukturované a převážně neformální 

rozhovory jsem zvolila třídní pedagogy, neboť jsou v každodenním kontaktu s dětmi ve třídě, 

jsou informovány o rodině žáků a mohou také objasnit chování jednotlivců, které se opakuje 
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na základě předešlých událostí, u kterých jsem nebyla přítomna. Jedním z mých informátorů 

byla také osobní asistentka postiženého žáka. Asistentka byla v každodenním kontaktu se 

třídou a mohla tedy vidět i to, jak na chování dětí působí učitelka. Rozhovory s informátory 

jsem nenahrávala na diktafon, neboť informátoři tuto možnost odmítli.  

Převážně však můj výzkum stavím na metodě pozorování, neboť se domnívám, že 

pomocí této metody tak nejlépe porozumím situacím, které se odehrávají ve třídě. 

„Pozorování umožňuje pochopit celý kontext, ve kterém se situace odehrávají, a dále zjevuje 

očím badatele to, co by aktéři situace rozhovoru nesdělovali. To jsou situace, kterým se 

respondenti zpravidla vyhýbají, zvláště tehdy, je-li badatel cizí osoba“ (Švaříček, Šedová 

2007: 143).  

2.4 Reflexivita výzkumníka 

Evans-Pritchard poznamenal, že člověk se během zúčastněného pozorování stává „dvojitě 

marginální,“ tedy někým, kdo „se pohybuje mezi vlastní a zkoumanou společností“ (EVANS-

PRITCHARD 1937: 243 in ERIKSEN 2008: 41). Vzhledem k tomu, že jsem se přímo 

účastnila veškerých činností ve třídě, jsem v pozici výzkumníka nebyla zcela neutrální a 

situace, které jsem pozorovala, jsem vyhodnotila na základě toho, jak jsem je vnímala já. Jak 

tvrdí Eriksen „samotný antropolog […] do procesu výzkumu investuje velký kus vlastní 

osobnosti“ (Eriksen 2008: 41). Tedy situace, které jsem zaznamenala, by jiný antropolog, 

mohl vnímat a vyhodnotit zcela jinak.  

Během mého pozorování jsem si kladla otázku, jak mě děti a učitelka ve třídě vnímají? 

Děti mě mohly vnímat jako kamarádku, ale v jistém pohledu jako další učitelku, kterou 

musejí respektovat. Vzhledem k tomu, že jsem byla dětmi také pozorována, jsem do jisté míry 

mohla svým chováním ovlivnit výsledky výzkumu i přesto, že jsem se snažila být neviditelná 

a tedy splynout s kolektivem. Mnohdy jsem se tak potýkala s problémem jak být součástí 



17 

 

kolektivu a zároveň svým jednáním neovlivňovat jeho dynamiku. Z počátku mého působení 

ve třídě, když učitelka mluvila k dětem, velmi často upínala svůj pohled na mě, z čehož bylo 

patrné, že více než jindy kontrolovala své chování a jednání. Pokud nastaly situace, že děti 

byly rozpustilé a neposlouchaly, se učitelka o to více snažila, aby se tak děti za mé 

přítomnosti nechovaly – „no, to se teda pěkně před Bárou předvádíte“ (MŠ 25. 4. 2016: 

učitelka R.)! Poté mi vysvětlovala, že děti se rády předvádí a zejména pokud je ve třídě někdo 

nový. Učitelka se však především (podle mého mínění) snažila ospravedlnit sebe sama. Je 

tedy patrné, že z počátku výzkumu jsem svou přítomností ovlivňovala každodenní realitu, 

neboť učitelka i děti měnily své chování na základě toho, že je pozoruji. 
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3 ASPEKTY PŮSOBÍCÍ NA SOCIALITU DĚTÍ VE TŘÍDĚ 

V této kapitole se zaměřuji na aspekty, které působí na socialitu předškolních dětí.  Na 

základě toho se poté utváří sociální vazby mezi dětmi, které určují sociální dynamiku třídy. 

Jako první aspektu uvádím rodinu, která na děti předškolního věku značně působí. Jako další 

aspekty uvádím identitu, etnicitu a gender. Zmíněné aspekty mohou být u některých žáků 

vnímány jako stigma a proto ovlivňovat či překážet toku interakce – tyto situace popisuji na 

příkladech z výzkumu. Na sociální dynamiku ve třídě má vliv také pedagog a proto vliv 

pedagoga popisuji jako specifický faktor. Pro lepší orientaci v textu jsem aspekty rozdělila do 

několika podkapitol a u všech uvádím příklady, se kterými jsem se setkala během mého 

terénního výzkumu ve školách. 

3.1 Rodina  

Rodina je nejdůležitějším přirozeným prostředím, na kterém je dítě zcela závislé. Jak uvádí 

Sirková, rodina představuje sociokulturní prostředí, jehož členové vyznávají určitý způsob 

života, který je ovlivněn dynamikou sociálních aspektů (Sirková 2011: 283). Dítě si v rodině 

vybírá svůj vzor a pomocí napodobování se učí všemu, co je nezbytné pro život ve 

společnosti, pro který je zejména důležitá sociální interakce s druhými lidmi. Vzory v chování 

následně ovlivňují to, jak se dítě chová ke svým vrstevníkům v sociálním prostředí tedy 

v dětském kolektivu. Kusý a Kanovský tvrdí, že děti ve skupině si informace získané z rodiny 

a sociálního světa dospělých rádi upravují a přetvářejí pomocí aktivní interpretace, která se 

oproti imitaci liší tím, že dítě získané informace nejen přetlumočí, ale také je dokáže 

přizpůsobit a upravit různým situacím během interakcí se svými vrstevníky. Děti si tak 

vytvářejí svou subkulturu, která je výsledkem získaných kolektivních interakcí, a jsou tak 

tvůrci své vlastní socializace (Kusý a Kanovský 2014: 33).  
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 Velmi často si s sebou dítě do mateřské školy přináší předsudky. Allport uvádí, že 

předsudky buď přejímáme, nebo své vlastní rozvíjíme. Dítě tak předsudky nevědomě přejímá 

právě z rodinného prostředí, kde je nejčastěji svědkem rozhovoru mezi rodiči či ostatními 

členy rodiny a získané informace poté ventiluje mezi dětmi ve třídě. Zejména u rodiny, která 

se vyznačuje kritickou a tvrdou výchovou (slovo rodičů je zákon) je pravděpodobné, že se 

v rámci její atmosféry vytvoří skupinové předsudky vůči společnosti.  Dítě si tedy z rodiny, 

která lpí na příkazech a zákazech odnáší do společnosti, že láska, tolerance a důvěra není. 

Poznalo pouze autoritu a moc, na jejichž základě si vypěstuje hierarchický pohled na lidské 

vztahy. Oproti tomu dítě, které je rodiči láskyplně podporováno při všech aktivitách (není 

trestáno fyzicky) si osvojí základy rovnosti a je menší pravděpodobnost, že si bude vytvářet 

záporný vztah k druhým (Allport 2004: 320 – 321).  

S předsudky rovněž souvisí stereotypy, kterým rodina stejně jako předsudkům podléhá. 

Sirková prostřednictvím Matouška uvádí, že každá rodina má přesně stanovená pravidla o 

vzájemném chování svých členů. Každodenním používáním těchto pravidel dochází k tomu, 

že rovněž výchova dítěte upadá do komunikačních stereotypů (Matoušek 2003 in Sirková 

2011: 284 – 285). Tyto stereotypy při výchově nejsou vždy záporné, mohou například 

napomáhat ke snížení agresivity či hyperaktivity u dítěte. Tím, že se dítěti stanový určitý 

denní řád a pravidla, je ho možné korigovat a následně docílit, že dítě tento denní řád přijme 

za svůj a bude jej plnit automaticky. Eriksen o stereotypech tvrdí, že „posilují skupinovou 

soudružnost („To je dobře, že nejsme jako oni.“)“ (Eriksen 2008: 319). Proto se stereotypy v 

rámci rodiny nejčastěji používají jako pomůcka, když je potřeba dítěti vysvětlit, proč se 

některé věci jednoduše nesmí. Nejlepším příkladem je vzorová ukázka, tedy rodič dítěti ukáže 

příklad z jeho okolí. „Dítě je aktivní ve smyslu udržení interakce s ostatními lidmi. Je-li tato 

aktivita dospělými přijímána a realizována převážně v příznivé emoční atmosféře, dochází 
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k posilování sociálních interakcí“ (Šulová 2003: 432). Je tedy důležité, jak uvádí Dušek,
1
 aby 

dítě vždy pochopilo příkazy a zákazy, jež mu jsou rodiči uděleny. Důležitá je možnost zpětné 

vazby, tedy aby se dítě mohlo pokusit, odůvodnit rodičům své chování. Rodič se také pomocí 

zpětné vazby ujistí, zda mu dítě správně porozumělo, tedy jestli pochopilo, z jakého důvodu 

bylo potrestáno. Rodiče často za děti rozhodují a mají pocit, že vědí, jak se děti v určitém 

věku mají a nemají chovat. Poslušnost staví nad osobními zájmy dítěte [Fokus Václava 

Moravce 24. 12. 2016: (Bez)starostné dětství]. Na základě zkušeností, které dítě získá během 

primární socializace v rodině, probíhá druhotná socializace v mateřské škole, kde se dítě 

setkává se svými vrstevníky. Mnohdy mezi primární a druhotnou socializací vzniká 

problémový střet, neboť hodnoty, jež jsou kladeny rodiči, jsou v rozporu s principy, na které 

klade důraz pedagog. Třídní učitelka mi během rozhovoru sdělila: „Vycházíme 

z předpokladů, že rodiče už doma dítěti vtisknou jisté návyky a způsoby chování, které se 

slučují s normami, které společnost bere za samozřejmé. Občas se ale stane, že dítě nechce 

pochopit, že je vlastně nutné, aby se chovalo tak, jak chceme, protože doma nezná nikoho, 

kdo by se tak choval. S tím už se těžko něco zmůže“ (Učitelka J. MŠ 2. 6. 2016: osobní 

sdělení). Pokud tedy, jak tvrdí Maccoby, rodič při výchově dítěte nadměrně užívá 

jednostranných příkazů („Prostě to tak bude!“), tzv. donucovacích cyklů neumožní dítěti 

zpětnou vazbu – dítě následně není schopno sociálního chování z důvodu nedostatku 

pozitivních sociálních interakcí (Maccoby 1992: 1014). Důsledkem může být projev exkluze 

ve školní třídě.  

V předškolní třídě se odehrála situace, kdy dítě bylo učitelkou stále trestáno za 

vyrušování a následně označeno za zlobivé dítě. Jeho chování učitelka použila jako špatný 

příklad toho, jak bychom se neměli chovat. Děti si na základě častého opakování tohoto 

tvrzení přestaly s dítětem hrát, čímž byla způsobena jeho marginalizace ve třídě. Zlobivé dítě 

však nechápalo, proč si s ním ostatní děti nechtějí hrát. (Terénní deník 2016) 

                                                 
1
 Jaroslav Dušek je český herec, režisér, pedagog a také kritik současného systému vzdělávání.  Spoluzakladatel 

divadla Vizita, které se výhradně věnuje improvizačním představením.  Zde je autorem divadelní hry Čtyři 

dohody inspirované toltéckou moudrostí knihy Dona Miguela Ruize.  
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V tomto případě rodiče dítěti nevtiskli principy chování, které jsou nutné v rámci skupiny 

akceptovat, a také nepochopili princip interakce, neboť se nejedná pouze o jednosměrný 

proces (z rodiče na dítě), ale důležité je vzájemné působení oběma směry. Učitelka oproti 

tomu počítala s tím, že dítě rozumí, že pokud poruší pravidla chování, vždy následuje trest, 

který je udělen proto, aby dítě pochopilo, že pravidla se porušovat nesmí. Tím, že ho označila 

za zlobivé dítě, chtěla předcházet (dalším) špatným projevům chování u ostatních. Děti však 

tuto situaci pochopily tak, že špatným chováním se mohou nakazit, a proto je bezpečnější si se 

zlobivým spolužákem nehrát. 

Je tedy důležité jaké poznatky ze sociálního prostředí  rodiny si s sebou děti přinášejí 

do vzdělávacích institucí. „Bourdieu a Passeron (1990) tvrdí, že děti si s sebou přinášejí různý 

kulturní a sociální kapitál, a školy pracují s různými sociálními a kulturními podmínkami“ 

(Kusý a Kanovský 2014: 33). Sociální kapitál Bourdieu popisuje jako „souhrn aktuálních 

nebo možných zdrojů, které jsou spojeny s majetností trvanlivých sítí více či méně 

institucionalizovaných vztahů vzájemných známostí a poznání, nebo jinými slovy členství ve 

skupině, které poskytuje každému z jejích členů oporu společně vlastněného kapitálu, 

poskytující mandát k prospěchu v různém slova smyslu“ (Bourdieu 1997: 51 in Kusý a 

Kanovský 2014: 33). Sociální kapitál děti nabývají zejména v rodině, ale podstatnou část také 

v dětské skupině (tedy v předškolní třídě). Kulturní kapitál popisují Kusý a Kanovský tak, že 

jde o „soubor vlastností, vědomostí a know-how,“ dítě je v rámci výchovy získává nejen v 

rodině, ale také prostřednictvím vzdělávacích institucí (Kusý a Kanovský 2014: 34) „Kulturní 

kapitál může být získán v různém rozsahu, v závislosti na období, společnosti a sociální třídy, 

v nepřítomnosti jakéhokoliv záměrného otištění, a tedy zcela nevědomě“ (Bourdieu:1997: 48-

49 in Kusý a Kanovský 2014: 34). Kulturní kapitál si s sebou dítě odnáší především do 

dospělosti, kde využívá získané vědomosti a na jejich základě si utváří žebříček hodnot a 

pohled na svět. Jak uvádí Lašek jedinec je obklopen materiální i nemateriální kulturou, která 
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na něho působí při rozvoji jeho osobnosti. Člověk nejprve musí pochopit mezilidské vztahy a 

poté si dokáže postupně vytvářet místo ve společnosti (Lašek 2001: 6). Děti si s sebou do 

mateřské a základní školy přenášejí také socioekonomický status. Na základě toho se mezi 

dětmi v kolektivu mohou utvářet rozdíly. Často jsou na první pohled viditelné (například dítě 

nosí značkové oblečení, oproti tomu jiné dítě nosí obnošené věci po sourozenci). Informace o 

socioekonomickém statusu rodin jsou sděleny přímo rodiči nebo dětmi. Mateřská i základní 

škola je tedy o sociokenomickém statusu rodin informována. Pokud rodina pochází ze 

sociálně vyloučené lokality, jsou často na dítě kladeny menší nároky na vzdělání, neboť 

rodina v něm nevidí perspektivu. Oproti tomu rodina, která je ekonomicky dobře zajištěná, 

více apeluje na vzdělání, které je nutností pro zajištění vyššího statusu ve společnosti. Během 

rozhovoru mi učitelka sdělila, že rodiče u předškolních dětí často podceňují a zanedbávají 

domácí přípravu, která je nutná pro snadný přestup na první stupeň základní školy. Dalo by se 

(v rámci předsudků) očekávat, že děti jsou zanedbávány spíše v rodinách s nízkým 

socioekonomickým statusem, ale v dnešní době to již není pravidlem. U velké většiny rodičů 

(bez ohledu na socioekonomický status) jsou v posledních letech velkým fenoménem počítače 

a tablety, které jsou dětem pořizovány proto, aby dítě nevyžadovalo přílišnou pozornost a 

bylo samostatné. Poté dochází k tomu, že dítě umí ovládat počítač, ale neovládá základní 

znalosti (například napočítat do deseti, namalovat postavu člověka, rozpoznat základní barvy, 

ovoce, zeleninu). Rodiče spoléhají na to, že mateřská škola dítě všemu naučí. Ovšem 

zapomínají na to, že během vyučování, je malý prostor na to, aby se učitelka věnovala 

každému jedinci zvlášť. „Rodiče se pak často diví, když jim sdělím, že jejich dítě není 

připraveno na přestup do základní školy, neboť třeba neumí namalovat postavu. Jsou to 

základy, které jsou potřeba pro vstup na základní školu“ (učitelka Jana 2016: osobní sdělení). 

Mnohdy však emancipace a soutěživost u rodičů nepřipustí, aby jejich dítě mělo ještě rok 

odklad, když ostatní děti z jeho třídy odklad nepotřebují. Vzhledem k tomu, že podle slov 
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učitelky základní škola trpí nedostatkem dětí, se domnívám, že proto jsou mnohdy školou 

přijímány i děti, které by potřebovali ještě rok v předškolní třídě (odklad). V mateřské škole 

nejsou mezi dětmi příliš zřetelné rozdíly v učení, ale na základní škole už děti dostávají 

známky a tak jsou děti mezi sebou obeznámeny, komu učení jde a komu ne. Proto pokud je ve 

třídě výrazně pomalejší žák, ostatní děti si toho začínají všímat a dokonce dochází k tomu, že 

se mu někteří jedinci posmívají. Většina rodičů si tak neuvědomuje, že jejich nepozornost 

k dítěti může mít následky, které mohou mít podobu stigmatu (kdy je například dítě 

kolektivem marginalizováno z toho důvodu, že je oproti svým spolužákům v učení 

pomalejší).  

3.2 Identita a etnicita 

Na základě sociálního, kulturního a ekonomického kapitálu, který dítě přejímá z rodinného 

prostředí, si vytváří sociální identitu, která je během socializace postupně dotvářena 

v návaznosti na sociální role ve společnosti. Identita „má tedy, jinými slovy, co dočinění 

s tím, k jaké skupině jedinec náleží, „s kým se identifikuje“ a s tím, jak lidé etablují a 

zachovávají hranice mezi námi a jimi“ (Eriksen 2007: 65). Dítě se tedy nejprve identifikuje 

s rodinou, kulturou, rasou a lokalitou. To vše je pro dítě, jak uvádí Allport, důvěrně známé a 

proto je považuje za své (Allport 2004: 60). Na základě této identifikace si dítě uvědomuje 

svou sociální identitu a později si v mateřské škole během kontaktu se svými vrstevníky 

uvědomuje také etnickou identitu, která se může lišit od etnicity jeho spolužáků.
2
  

 Etnických rozdílů si zpravidla začínáme všímat poté, co jsme v kontaktu s jinou 

etnickou skupinou. V předškolním a raně školním věku děti ještě nechápou etnické rozdíly 

mezi skupinami (či menšinami). Pouze dokážou rozpoznat rozdíly, které jsou na první pohled 

viditelné, jako je například řeč, barva kůže, oči či celkový vzhled, který je zcela jiný, než u 

                                                 
2
 Pokud se střetnou dva jedinci (či více), kteří mají odlišnou etnickou identitu, oba mají tendenci hájit tu svou, tedy může 

dojít ke konfliktu. Vždy však etnicita nemusí přinášet pouze konflikty „může se projevovat zcela poklidným způsobem 

v každodenních situacích“ (Eriksen 2008: 316). 
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dětí z jejich prostředí. Ve třídě mateřské školy byl chlapec Cyril, který je původem Rom. 

Zvláštností je, že byl adoptovaný neromskými rodiči, tedy již tak docela do romského etnika 

nepatřil. Cyril je výrazně tmavé pleti oproti ostatním dětem ve třídě. Učitelka mi sdělila, že 

v minulosti se mu někteří žáci posmívali, že je černý, špinavý a nadávali mu, že je cikán. 

Allport tomuto nálepkování, kdy na základě viditelných znaků někoho pojmenujeme 

například: černoch, asiat říká „nálepky s nejvyšší účinností“ (Allport 2004: 203). Cyril se 

ospravedlňoval, že není cikán, že má bílé rodiče, tak jako mají ostatní děti. V návaznosti na 

tuto situaci Eriksen hovoří o tom, že podle Bartha je identita „[…] situační, ale zároveň je 

také imperativem. Tedy, že je „jak vnucená tak i zvolená“ (Eriksen 2007: 70). Etnické identity 

se jen těžko můžeme zbavit, ale můžeme ovlivnit, zda se stane více či méně relevantní 

(Eriksen 2007: 70). Goffman také tvrdí, „že čím užší je spojení stigmatizovaného 

s normálními, tím více se bude sám vnímat nestigmaticky, ačkoliv v některých kontextech 

tomu bude právě naopak“ (Goffman 2003: 125). Cyril se tak na základě adoptivních rodičů a 

prostředí, v němž vyrůstal, ztotožňoval s etnicitou svých spolužáků. Na základě používání 

nálepek se často domníváme, že víme, jaký je daný jedinec, neboť nás ona nálepka zcela 

zaslepila a zapomínáme, že každý člověk je zcela jiný.
3
 Takto se vytváří předsudky, které od 

nás přejímají děti. Proto pokud dítě používá slovo cikán, většinou neví, co znamená, ale 

například ví, že rodiče cikány pohrdají, tak se s nimi nemá kamarádit.
4
 Příklad Cyrila se 

především týká tmavé barvy kůže, která se zdá být špinavá a souvisí s tím, že je Rom, tedy u 

ostatních dětí byla jeho etnicita vnímána jako stigma. „Když lze stigma okamžitě rozpoznat, 

stále zbývá zodpovědět na podstatnou otázku, nakolik překáží toku interakce“ (Goffman 

2003: 62).  

                                                 
3
 Učitelka se snažila děti multikulturně vzdělávat a tak s nimi často prohlížela knížky, kde jim ukazovala, že na světě je 

spoustu dětí, které žijí v cizích zemích, mají různé barvy pleti a mluví různými jazyky. 
4
 Oproti tomu příslušníci menšinových/etnických skupin jsou na pojmenování cikán, negr pochopitelně citlivý a často proti 

nim protestují. 
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Na děti v předškolním a raně školním věku působí mnoho vlivů, na jejichž základě si 

hledají kamarády. Etnicita však v mateřské škole neovlivňuje výběr kamaráda, neboť děti jsou 

v tomto věku etnicky „barvoslepé.“ Pokud se tedy objeví etnicita, jako překážka při 

navazování kamarádství jedná se většinou o vliv předsudků, které dítě převzalo z rodinného 

prostředí. Jedním z mnoha vlivů, jenž působí na socialitu a utváření potencionálních 

kamarádství je gender, který u předškolních dětí hraje významnější roli.  

3.3 Gender 

V naší společnosti se klade důraz na rozdělování ženských a mužských rolí, a proto jsou 

(mnohdy nevědomě) součástí výchovy dětí. Nikde nejsou uvedeny přesné hranice mezi 

ženskou a mužskou rolí, přesto jsou vzorce chování, které jsou podle společenského mínění 

typicky ženské nebo mužské. Ihned po narození získává dítě připsaný status – dívka/chlapec a 

dostává hračky, které jsou ve velké většině rozdělovány podle genderu (například chlapci 

dostávají autíčka, dívky dostávají panenky) také styl oblékání je rozdílný u chlapců a dívek. 

Rodiče tím dítěti pomáhají při utvrzování jeho vlastní genderové identity. Allport tvrdí, že 

dítě ve dvou letech ještě nerozlišuje své vrstevníky podle pohlaví - dívka i chlapec, jsou pro 

ně totéž (Allport 2004: 64). V předškolním a raně školním věku už děti poznají, zda se jedná o 

dívku či chlapce přesto příliš nerozlišují ženské a mužské role ve společnosti, ale jisté 

představy už o chování žen a mužů mají. Podle Janošové (2008) se děti začínají chovat podle 

pohlaví na základě zjištění vlastní podobnosti s ostatními lidmi téhož pohlaví. Tedy dívky 

napodobují ženy a chlapci napodobují muže. Děti získávají pevnou jistotu o neměnnosti 

pohlaví přibližně ve věku 5-7 let a dospívají k přesvědčení, že nedojde k jeho změně, ani když 

se lidé chovají v tomto smyslu nepřijatelně a překračují společenské očekávání, tedy že se 

chovají genderově nevhodně. 
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 V naší společnosti mají muži i ženy vůči sobě jisté předsudky, které dítě přejímá 

během socializace v rodině a společnosti. Proto i v mateřské škole se děti k sobě v rámci 

genderu chovají podle získaných předsudků.  Renzetti a Curran na základě některých 

výzkumů zmiňují, že mezi předškolními dětmi se mnohdy překračují genderové hranice v 

rámci hry, ale zároveň také zmiňují, že děti „nevhodné“ generové chování při socializaci 

v kolektivu velmi striktně odsuzují (Renzetti a Curran 2005: 121).  

Ve třídě nastala situace, kdy si chtěl Ondra hrát s dvojicí dívek, které si hrály 

s panenkami: Dívky – „Paní učitelkoooo, ať de Tomáš pryyyč!! Učitelka – „Co se děje, proč 

by měl jít Tomáš pryč? Dívka 1 – „My ho tady nechcem, kluci si s panenkama 

nehrajou!“Dívka 2 – „Joo!“ Učitelka – „Ale no tak, miminko přeci taky chová maminka i 

tatínek, jako u vás doma je maminka i tatínek, tak proč by si s vámi teda Tomáš nemohl hrát? 

Nebuďte holky na Tomáše zlé, víte, že vám stále říkám, ať si ve třídě hrajete všichni společně 

a že si hračky máte půjčovat.“ Dívka 2 – „No tak jo. Budeme si teda hrát na rodinu.“ (MŠ 27. 

5. 2016: terénní deník).  

 

Dívky odmítaly přítomnost Tomáše, neboť jeho zájem o hru s panenkami braly jako 

genderově nevhodné chování a měly potřebu o tom informovat učitelku, aby jim jejich 

domněnku potvrdila. S jeho přítomností souhlasily poté, co jim učitelka uvedla příklady role 

mužů a žen v rodinném prostředí, které velmi dobře znají (stereotypy, tedy apriorní představy 

o povahových rysech a způsobech chování) a proto přítomnost Tomáše přestaly vnímat jako 

nepřijatelnou.  

Učitelka se snažila vést děti k rovnosti, tedy nevytvářet u dětí pocit, že jedno pohlaví je 

zvýhodňováno. Také dětem naznačovala, že v dnešní společnosti se pomalu opouští od 

obecných stereotypů o rolích mužů a žen ve společnosti. Nač poukazují Whiting a Edwards, 

které v rámci svého výzkumu tvrdí, že v případě, kdy je chlapcům přidělena „ženská“ práce, 

tedy například hlídání mladšího sourozence dochází ke snižování společenských stereotypů, 

že určitou práci může vykonávat pouze žena či naopak.  Tento fakt napomáhá vývoji 
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některých vlastností, jako je například lepší socializace, větší empatie, nebo zodpovědnost za 

druhou osobu (Whiting a Edwards 1973: 185 – 186).  

Podle Jandourka také děti rády napodobují zejména filmové hrdiny, postavy 

z počítačových her či literárních postav, kde jsou genderové role jasně rozděleny (Jandourek 

2003: 110). Všeobecně jsou dívky považovány za bytosti něžné a chlapci za průbojné a živé 

ačkoliv tomu v mnoha jednotlivých případech může být naopak. Proto jsou i nároky na 

chlapce a dívky rozdílné (například se chlapcům více tolerují projevy neslušného chování 

oproti dívkám, které mají být slušné a klidné). Pokud se dívka chová genderově nevhodně, je 

to kolektivem přijímáno, ale pokud se jedná o nevhodné genderové chování u chlapce, 

nastávají situace, kdy se mu ostatní chlapci ve třídě začnou posmívat jako například: „Jééé, ty 

si hraješ s miminama (Smích).“ Nevhodné genderové chování u chlapců je považováno za 

směšné a je striktně odmítáno. 

3.4 Pedagog jako specifický faktor 

Vzhledem k tomu, že v mateřské i základní škole na děti dohlíží pedagog, je pro ně autoritou 

a má tedy vliv na vzájemné vztahy mezi dětmi. Jandourek popisuje, že autorita má mnoho 

společného s mocí, ale od ní se liší tím, že její vliv je uplatňován pomocí převahy či uznané 

pravomoci. Uvádí tři typy rozdělení autority podle Maxe Webera. „Ten rozlišuje autoritu 

tradiční, opírající se o sílu zvyku, autoritu charismatickou, založenou na síle osobnosti a 

autoritu racionálně legální, spočívající v moci zákona“ (Jandourek 2003: 127 – 128). Pokud 

se jedná o pedagoga ve vzdělávacím zařízení, jde z počátku o autoritu tradiční, kdy děti ještě 

před nástupem do mateřské a základní školy vědí od rodičů, že pedagog je vnímán jako 

autorita, která nahrazuje rodiče v jejich nepřítomnosti a má sílu udělovat tresty i pochvaly. 

Poté je charismatická autorita, kdy je například jedna učitelka od pohledu přísnější a tak si u 

dětí získá přirozenou autoritu či osobitým jednáním, kdy je spravedlivá, tedy nikoho 
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neupřednostňuje a má pravidla, která musí všichni dodržovat.  Ve výzkumné třídě v mateřské 

škole byly na jednu třídu dvě učitelky, z nichž jedna u dětí měla přirozenou autoritu (děti jí 

poslouchaly, během výuky si nedovolily vyrušovat), působila klidným dojmem, a pokud 

zvýšila hlas, všichni zpozorněli. Druhá učitelka při výuce nedokázala udržet pozornost dětí, 

měla vysoký tón hlasu, a pokud děti vyrušovaly, překřikovala je a napomínala hysterickým 

hlasem. Měla jsem dojem, že děti k této učitelce měli jistou antipatii a měla tak pouze tradiční 

autoritu (tedy děti věděly, že se paní učitelka musí poslouchat). Pokud se jedná o autoritu 

racionálně legální, tu má pedagog zejména u rodičů, kteří vědí, že ze zákona má pedagog 

právo vychovávat děti ve vzdělávacích institucích.  

  Bourdieu přirovnává školu k „démonu,“ pomocí kterého vysvětluje, na jakých 

principech funguje vzdělávací systém, který ve svém prostředí napomáhá k diferenci žáků 

prostřednictvím sociálních rozdílů – „Vzdělávací systém, se chová stejně jako Maxwellův 

démon: za cenu vynaložení energie, nutné k třídící operaci, uchovává stávající řád, totiž 

odstup mezi žáky obdařenými nestejným objemem kulturního kapitálu. Přesněji řečeno 

odděluje pomocí celé řady třídících operací držitele zděděného kulturního kapitálu od těch, 

kteří ho postrádají. A protože rozdíly ve způsobilosti jsou neoddělitelné od rozdílů sociálních, 

které onen zděděný kulturní kapitál vytváří, udržuje tím i stávající diference sociální“ 

(Bourdieu, 1998: 28). Škola a Učitelé jsou tedy ti, kdo mezi dětmi sociální rozdíly 

zachovávají – zvýhodňují děti ze střední a vyšší vrstvy a vylučují ostatní na místo toho, aby se 

rozdíly snažili minimalizovat a utvářet pocit rovnosti.
5
 Dále Bourdieu tvrdí, že učitelé 

používají již strukturované hodnocení a proto mají významný podíl na tom, jak k sobě děti 

vzájemně přistupují a jak vnímají dané skutečnosti (Bourdieu 1998: 33).  

                                                 
5
 Výzkum Kusého a Kanovského dokázal, že právě učitelka mezi dětmi reprodukovala rozdíly, chovala se 

k dětem s vyšším a středním sociálním statusem lépe oproti dětem s nízkým sociálním statusem. Během jejich 

výzkumu se však nepotvrdila hypotéza, že by měl sociální status vliv na hierarchické postavení dětí ve třídě, tedy 

že by děti s vyšším sociálním statusem byly dominantní k ostatním dětem ve třídě (Kusý a Kanovský 2014: 37).  
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 Během poledního odpočinku v mateřské škole, mě učitelka pověřila, abych dětem 

přečetla pohádku, a ona si zatím vedle ve třídě bude dělat dokumentaci. Během čtení 

opakovaně vyrušoval Roman (cestoval mezi lehátky a s humornými průpovídkami doprovázel 

mé čtení), zřejmě z jistého vzrušení, že pohádku čte někdo jiný, než učitelka a také, že byl rád 

středem pozornosti. Po chvíli se rozrazily dveře, učitelka popadla Romana i s lehátkem a 

odsunula ho k sobě do třídy (MŠ 15. 4. 2016: terénní deník). 

 

 Učitelka chtěla, aby si chlapec uvědomil, že nesmí vyrušovat a vrátit se smí, až bude 

opět hodný (chtěla časovou exkluzí docílit sociální ikluze). Tento až agresivní postoj učitelky 

může však zapříčinit to, že v očích ostatních dětí bude žák ve třídě stigmatizovaný – ten co 

zlobí. To se později potvrdilo v jiné situaci.  

 Během vyučování jeden chlapec řekl sprosté slovo. Učitelka byla v té chvíli k dětem 

otočena zády, a proto se ptala, kdo jej řekl. Některé děti také netušily, kdo jej řekl, ale začaly 

vykřikovat, že to byl právě Roman. Roman se bránil, že to tak není, ale děti ho napomínaly, že 

lže. Vzhledem k tomu, že Roman si při kolektivní hře během vyučování rád vybíral místo vedle 

mě, jsem musela zareagovat – „paní učitelko, ale já se musím Romana zastat, on to sprosté 

slovo opravdu neřekl“ (MŠ 19. 5. 2016: terénní deník).  

 

 V očích dětí byl tedy Roman viděn jako ten, kdo zlobí a tak v situaci, kdy si děti 

nebyly jisté, kdo přesně zlobil (podvědomě: „von pořád zlobí!“) v rámci předsudků 

automaticky označily za narušitele kolektivu Romana. Autoritativní mocí tak učitelka (byť 

nevědomě) přispěla k časové exkluzi Romana.  

Podle Goffmana (1999) je moc vztahovou záležitostí. Tedy učitelka má autoritu a moc 

pokud je tak svými žáky vnímána, a pokud se k ní žáci jako k mocné autoritě chovají 

Pokud tedy analyzuji hierarchické vztahy ve třídě, které jsou utvářeny v sociálních  

 interakcích, musím zachytit interakci mezi dětmi a také brát v potaz intervenci a mocenské 

jednání pedagoga. Lze říci, že moc učitele pramení jednak z moci instituce, ve které působí a 

také z jeho individuálních charakteristik, pomocí nichž působí na děti. Tedy podle Kaščáka 

(2006) má pedagog sociální a individuální moc.  
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4 HIERARCHIZACE TŘÍDY 

 

4.1 Mateřská škola 

Dětská třída má stejně jako jiné sociální skupiny svou organizaci, pravidla a především vlastní 

hierarchii. Mezi žáky se projevuje přístup k moci a zároveň se zde kontrolují a stigmatizují 

sociální rozdíly. Všechny tyto mocenské praktiky a vztahy ovlivňují chování, myšlení a 

interakce mezi členy ve třídě. 

 V této kapitole se proto zaměřuji na to, jak jsou během sociální interakce utvářeny 

statusové hierarchie na pomyslném žebříčku, který představuje uspořádání žáků podle 

dominance a submise. Kanovský a Kusý prostřednictvím Russon a Waite uvádí, že se jedná o 

behaviorální charakteristiku, kdy vztah mezi dominancí a submisí je chápán jako lineární a 

tranzitivní. To znamená, že děti v hierarchii mají různou sociální pozici, která je výsledkem 

toho, nad kým dítě v kolektivu dominuje a kdo z vrstevníků dominuje nad ním (Russon a 

Waite 1991 in Kusý a Kanovský 2014: 33).  Vzhledem k tomu, že sociální identita se utváří 

v návaznosti na prostředí, lze identitu chápat jako internalizovanou sociální pozici, která se 

mění během socializace ve společnosti. „Sociální pozice se chápe jako výslednice různých 

prolínajících se sociálních vztahů – třídy, genderu, rasy/etnicity, sexuality, věku atd.“ 

(Kolářová 2008: 79). Tyto aspekty (třída, etnicita, věk, gender) jsou soiodemografickými 

kategoriemi, o kterých Vorlíček uvádí, že mají velmi rozmanitou podobu chování – „Svým 

způsobem je tím znemožněna generalizace, protože tyto varianty je obtížné dekódovat. Závisí 

vždy na kontextu a konkrétní situaci. Někdy některé sociodemografické kategorie zastávají 

dominantní roli a jsou silnější nežli ostatní, jindy zastávají rovnocenější roli; vzájemně se 

ovlivňují; jejich síla se násobí“ (Vorlíček 2014: 35). Vlivem sociodemografických aspektů tak 

dochází k tomu, že mezi dětmi ve třídě vzniká diferenciace. Působení těchto aspektů jsem 
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nastínila v předchozí kapitole a nyní se snažím zjistit, jak tyto aspekty ovlivňují postavení 

žáků v hierarchii. Projev dominance a submise se projevuje nejčastěji během sociální 

interakce, které jsou, jak uvádí Šafr situační, tedy v komunikaci konkrétních jedinců „tady a 

teď“ (Šafr 2008: 8). Během těchto situací se tak mezi dětmi projevovalo agonistické chování. 

Nejčastěji v těchto situacích probíhaly spory o hračku či o sebeprosazení během komunikace. 

Například se děti překřikovaly, když chtěly něco vyprávět, při čemž každý se podvědomě o 

svém sdělení domníval, že je zajímavější (lepší), než sdělení ostatních dětí.  

Některé projevy dominance mohou být trvalé, stejně tak jako marginalizace některých 

žáků. Proto jsem se snažila zachytit situace, kdy se dítě z nižší sociální pozice snažilo o lepší 

postavení v sociální hierarchii, či byl někdo z dominantní pozice sesazen na nižší pozici. 

Zpočátku výzkumu jsem tedy u dětí pozorovala jejich způsob vystupování a snažila jsem se 

rozpoznat, jakou roli ve třídě zastávají. Goffmana uvádí, že u každého jedince je důležitý 

způsob vystupování, jež nás v určitém okamžiku upozorňuje na to, „jakou interakční roli 

hodlá účinkující sehrát v blížící se situaci“ (Goffman 1999: 31). Tedy „pokorný, zakřiknutý 

způsob může vzbudit dojem, že účinkující se už předem chystá podřídit se vedení druhých, či 

alespoň že se jejich vedení podvolí“ (Goffman 1999: 31). Vždy však zakřiknutý a pokorný 

projev nemusí nutně znamenat, že je dítě ve třídě marginalizováno, může to být jeden z jeho 

povahových rysů, ale je pravděpodobné, že bude zastávat střední až nižší pozici v hierarchii. 

V této kapitole jmenovitě představuji děti, které mají ve třídě výrazně dominantní pozici, 

s čímž také souvisí, že ve třídě jsou marginalizované děti, které rovněž jmenovitě představuji. 

Poté popisuji, jaké faktory působí na utváření menších skupinek dětí ve třídě.  
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4.1.1 Dominance 

Pro předškolní věk je typické, že děti mají tendenci se spolu srovnávat, soutěžit a také na 

sebe žárlit.
6
 Zejména dominantní dítě chce být před ostatními lepší, mít něco, co by mu 

ostatní děti záviděly a proto má sklony k přehnanému až nepravdivému jednání – vymýšlí si, 

aby nabralo na důležitosti. Pokud se objeví neúspěch, jen velmi těžko se s tím dítě srovnává a 

dokazuje to vztekem, pláčem či uraženým postojem k ostatním.
7
  

Terezka 

Jedním z dominantních žáků byla Terezka. Svým vzrůstem byla oproti ostatním dětem vyšší a 

ráda byla středem pozornosti. Často měla hlasitý projev a pomocí zdviženého ukazováčku se 

ujišťovala ve své povýšené roly nad ostatními dětmi. Podle Goffmana účinkující očekává, že 

agresivním, povýšeným způsobem bude řídit směr slovní interakce a stane se tak iniciátorem 

situace (GOFFMAN 1999: 31). Velmi často se jí dařilo být iniciátorem situace, zejména 

pokud určovala, kdo co má dělat – pomyslně se tedy řadila na nejvyšší pozici ve třídě. Jako 

dominantní jí vnímaly především dívky, se kterými se kamarádila. Zde se projevoval značný 

vliv genderu, neboť Terezka se kamarádila zejména s dívkami. Dívky se k Terezce chovaly 

submisivně – povětšinou čekaly, co Tereza řekne či udělá a poté jí napodobovaly. V těchto 

situacích se tak ukazuje, že děti mění a přizpůsobují své myšlení a jednání dominantním 

dětem. V této souvislosti, kdy se dívky podřizují chování dominantnější Terezky, můžeme 

hovořit o konformitě, která „ovlivňuje skupinovou dynamiku v rámci výchovně vzdělávacích 

institucích a hraje podstatnou roli v sociálních vztazích mezi dětmi“ (Vorlíček 2014: 41). 

Konformita určuje společně uznávané normy, podle kterých se řídí skupina či celý kolektiv. 

Mnohdy v rámci konformity, někteří žáci do kolektivu nezapadají a společně uznávané normy 

se spolupodílejí na exkluzi žáků, jež dané normy nedodržují, nebo z nich nějakým způsobem 

                                                 
6
 Velmi často je soutěživost u dětí podporována rodiči. Apelují na děti, aby byly průbojné (měly ostré lokty), 

neboť dnešní doba stále více lpí na principech individualismu. 
7
 Důsledkem toho jsou přátelství mezi dětmi často krátkodobá, ale přesto účinná, neboť například i po 20 letech 

si je stále pamatujeme. 
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vybočují (Vorlíček 2014: 42). S Konformitou tak souvisí identifikace, kdy se dítě ztotožňuje 

s nějakým vzorem chování a jedná podle něho i přesto, že by podle svého úsudku jednalo 

jinak, tedy podřizuje se dominantnímu jednání a myšlení. Děti mnohdy jednají konformně, 

zejména proto, že chtějí být ostatními přijímány a to zejména oblíbenými dětmi. Mnohdy dítě 

věří spíše druhým, než samo sobě a proto se chová podle většiny.  

 Během prvních dní, co jsem navštěvovala předškolní třídu, mě dívka Nikola vždy 

s nadšením vítala a objímala. Ve třídě zastává roli hodné dívky, ale zároveň byla zvídavá a 

ráda měla přehled o veškerém dění, ke kterému bylo potřeba si vytvořit vztah ke každému 

v kolektivu, aby dosáhla statusu – oblíbená. Jakmile se ke mně při mém příchodu rozeběhla, 

polovina dětí ve třídě udělala bez rozmyslu to samé. Na výrazu jejich tváří, bylo zřejmé, že tak 

nečinní proto, že by mě rády viděly, ale proto, že si myslí, že vše co dělá oblíbená Nikola, je 

správné a tak ji intuitivně napodobovaly. 

 

 Tato situace dokazuje, že mnohdy se jedná o takzvanou dočasnou konformitu. Tedy, 

že děti/dítě se přizpůsobilo kolektivu formou vyhovění (podle dominantního jedince), i přesto, 

že by například podle svého úsudku jednalo jinak (například by mě děti pouze pozdravily). 

Formou napodobování se v rámci inkluze zařazuje do kolektivu.  

Roman 

Dalším dominantním žákem ve třídě byl Roman. V jeho dominantní pozici ho utvrzovala 

oblíbenost zejména u chlapců, neboť byl sportovně nadaný, vtipný (uměl podotknout 

poznámku, která vtipně vystihovala situaci) a rád vymýšlel činnosti, kterým byly zábavné, ale 

mnohdy končily průšvihem. Učitelka vnímala Romana, jako narušitele třídy a často si o jeho 

špatném chování stěžovala matce. Ta, ovšem nechtěla tvrzení učitelky věřit. Oponovala tím, 

že doma se Roman chová velmi pěkně, pouze je rád středem zájmu. Z mého pohledu Roman 

nebyl typický žák, který je neposlušný. Ve třídě často vyhledával moji společnost, během níž 

mi ukázal, že umí být klidný a také vřelý. Vždy pokud jej učitelka oprávněně napomenula či 

potrestala, bez jakýchkoli slovních poznámek čelil následkům (troufám si tvrdit, že u dětí, 

které jsou neposlušné, jsou typické průpovídky, odmlouvají při potrestání a také se vysmívají 
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učitelce). Vzhledem k tomu, že každé chování jednotlivce v interakci k druhým má své 

opodstatnění, kladla jsem si otázku, co je příčinnou výkyvů v chování u Romana?  

 Během kolektivní hry (vedená učitelkou) odběhlo pár chlapců na toalety. Bylo mi to 

divné, proto jsem se vydala za nimi. Poté, co jsem položila otázku, co tam chlapci dělají, se 

někteří vrátili zpět do třídy, ale Roman se schovával za topením. Já – „Románku, proč se tu 

schováváš?“ Roman – „Protože tu hru nechci hrát!“ Já – „Ale jdi ty, to přeci nejde, aby ses 

tu schovával. Vždyť jsi hodný kluk, tak proč zlobíš?“ Roman – (měl sklopenou hlavu a smutný 

hlas) „Když já chci jít domů po óó (po obědě)!“ Já – „A proto zlobíš? Aby si pro tebe mamka 

přišla dřív?“ Roman – „Jóó!“ Od učitelky jsem věděla, že Romanovi rodiče vlastní restauraci 

a proto si jej nemohou vyzvedávat po obědě, ale ze školky ho vyzvedávají až po 16. hodině. 

Snažila jsem se mu proto vysvětlit, že rodiče musejí být v práci a proto si pro něho nemohou 

přijít dříve i když by určitě moc chtěli přijít dříve a také, že není jediný, že i ostatní děti 

zůstávají ve školce po obědě. Poté, co souhlasil, jsme se navrátili zpět do třídy (MŠ 2. 6. 

2016: terénní deník) 

 

 Později jsem si tak uvědomila, že Romanovo špatné chování souvisí s tím, že mu 

chybí pozornost rodičů. Domníval se, že pokud bude zlobit, učitelka zavolá matce, aby si ho 

vyzvedla dříve. Příklad Romana tedy ukazuje, jak rodinné problémy úzce souvisí s projevy 

dětí v kolektivu. Pozornost, jež mu chyběla u rodičů, si kompenzoval pozorností spolužáků a 

učitelky, i přesto, že se jednalo o pozornost ve špatné slova smyslu. Vyšším statuse, který 

zaujímal v kolektivu, si kompenzoval méně významnou pozici v rodinném prostředí.   

Cyril  

Dalším výrazně dominantním žákem byl Cyril (i když tomu tak z počátku nebylo). Cyril je 

etnicky odlišný od ostatních žáků ve třídě, a proto se mu někteří žáci posmívali, že je černý a 

nadávali mu, že je cikán. U Cyrila byla jeho etnicita vnímána jako stigma (po určitou dobu), 

ale ve třídě si dokázal vytvořit dominantní pozici a stal se tím, kdo stigmata ostatních 

spolužáků využívá jako terč posměšků. Byl velmi chytrý a zároveň velmi hyperaktivní. Oproti 

ostatním dětem byl z dobře situované rodiny, čehož si byl vědom a proto se vychloubal penězi 

nad těmi, jež se mu posmívaly, aby je dokázal ponížit tak, jako oni jeho. Hlasitě se bránil – 

„Počkej! Já to řeknu tátovi, že mi řikáš, že sem cikán a ten ti dá, protože můj táta je 
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podnikatel, ale tvůj jezdí v traktoru (hlasitý smích)“ (MŠ 29. 4. 2016: terénní deník). V této 

situaci, tak chtěl Cyril ukázat, že ve třídě jsou žáci, kteří jsou oproti němu z nižší sociální 

vrstvy, a snažil se posunout v hierarchickém žebříčku nahoru nad tyto žáky. Tedy použil 

třídní rozdíl jako prostředek pro získání lepšího statusu. Cyril si tak dokázal vydobýt lepší 

status i přes etnickou odlišnost, která ho zpočátku řadila na samotný konec pomyslného 

hierarchického žebříčku.  

 Cyrila se děti později spíše bály, neboť dominantní postavení si vydobýval agresivním 

chováním vůči nim.  

 „V určitym smyslu se ho (Cyrila) děti bojej, maj z něho strach. Když to paní učitelka 

nevidí, tak je v nestřeženym okamžiku tak různě slovně začíná jakoby napadat, už tak trochu 

malá šikana. Dělá to mazaně, různě při hraní třeba, že je i kopne, štípne (Paní Pecková 3. 6. 

2016: osobní sdělení).  

 

 Přesto si však dokázal získat některé chlapce, kteří zlobili s ním. Cyril velmi rád 

provokoval děti, u kterých věděl, že pokud je bude zlobit, budou reagovat křikem, projevem 

vzteku či plakat, v tom si doslova liboval. V těchto situacích se utvrzoval ve své dominantní 

pozici a zároveň svou pozici ve třídě řadil na nejvyšší stupínek pomyslného hierarchického 

žebříčku. Vzhledem k tomu, že Cyril rád vyhledával konflikty, učitelka řešila vyhrocené 

situace jeho exkluzí z kolektivu (postaven do rohu třídy, nebo mimo třídu). Těchto situací, 

kdy byl Cyril učitelkou za špatné chování pokárán, využívaly ostatní děti, aby na něho 

žalovaly, co vše ještě provedl.  

Učitelka – „Teda Cyrile, co to vidím!? Jak to, že cestuješ, když máš ležet na lehátku!? 

Cyril se začervená a rychle běží na lehátko. Nikola – „Paní učitelkooo, ale on tu cestoval 

pořád, když jste tu nebyla! Tomáš – „A chodí si pro hračky.“ Cyril – „Nene, co kecáš!?“ 

Tomáš – „No to teda jojo, máš pod polštářem schovaný autíčko!“ (29. 4. 2016: terénní deník)  

 

V této situaci byl Cyril ve své dominantní pozici ohrožen, neboť děti si byly jisté, že jim 

Cyril za přítomnosti učitelky (jež má moc rozhodovat a tedy ve třídě zastává nejvyšší 
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hierarchické postavení) nic neprovede a proto využívaly jeho ústupu k tomu, že na něho více 

žalovaly. Děti, které na Cyrila žalovaly, se snažily vylepšit svou sociální pozici na 

pomyslném hierarchickém žebříčku o stupínek výše nad Cyrila.  

4.1.2 Marginalizace 

S mariginalizací žáků ve třídě úzce souvisí stigma, jež má různou podobu. Vzhled je první, 

čeho si při kontaktu všímáme. Během výzkumu jsem si uvědomila, že vzhled rovněž 

ovlivňuje mocenské vztahy ve třídě. Mezi dětmi panuje jistá představa o tom, jak bychom 

měli vypadat. Pokud se tedy objeví někdo, kdo se výrazně liší, jako v případě Cyrila, který 

měl výrazně tmavou barvu kůže – děti o této barvě smýšlely jako o nečisté, tedy druhotné. 

Vorlíček uvádí identifikaci a racializaci „(=diferenciace a kategorizace souvisejí s fyzickým 

vzhledem, který částečně rozhoduje o tom, kam se ve společnosti/školní třídě zařazujeme)“ 

(Vorlíček 2014: 66). V této situaci (Cyrila) se tak ukázalo, že děti vnímaly rasovou odlišnost, 

jako něco špatného a proto se řadily na pozici v pomyslném hierarchickém žebříčku nad 

Cyrila. Vorlíček (2014) ve své práci uvádí příklady, které se týkají zejména Romských dětí a 

tedy sociální konstruovanost rasismu. Já jsem během výzkumu v mateřské škole zaznamenala 

také situaci, kdy se jako odchylka od slova „normální“ stal tělesný hendikep u Matyáše, který 

následně způsobil jeho marginalizaci ve třídě a děti jej na pomyslném hierarchickém žebříčku 

řadily na nejnižší pozici, tedy jako jim podřízeného. 

Matyáš 

Matyáš měl od narození tělesný hendikep – na levé ruce, měl pouze dva prsty, palec a 

ukazováček (přesto byl velmi šikovný a naučil se zvládat každodenní činnosti). Učitelka mi 

sdělila, že dětem tato skutečnost byla zpočátku nepříjemná a nechtěli si s Matyášem hrát. Báli 

se ho a na ruku reagovali „fůůůj.“ Goffman o ošklivosti tvrdí, že […] „působí od počátku 

v sociálních situacích tak, že ohrožuje potěšení, jež bychom mohli jinak pociťovat ve 
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společnosti osoby jí postižené […] ošklivost je tedy stigma, jehož ohniskem jsou sociální 

situace“ (Goffman 2003: 63). Učitelka dětem stále vysvětlovala, že Matyáš je stejný, jako 

ostatní děti. Jeho ruka vypadá jinak a nemůže tak dělat vše, co mohou dělat ostatní, proto 

bude hezké, když mu při některých činnostech budou děti pomáhat. Při pomalém sbližování 

se děti přesvědčily, že se Matyáše nemusejí bát a byl přijat kolektivem spolužáků (děti se 

například naučili, že ho při vycházce nemohou držet za prsty, ale za zápěstí). Jak uvádí 

Allport strach z neznámého zapříčiňuje vytváření předsudků u dětí. Tato bojácnost trvá po 

celý předškolní věk. „Všechno cizí představuje potencionální nebezpečí a musíme se před tím 

chránit, dokud nás zkušenost nepřesvědčí, že žádné nebezpečí nehrozí.“ (Allport 2004: 323). 

Matyáš se tak během socializace dokázal pomocí učitelky začlenit mezi děti a přestal být na 

samém dně pomyslného hierarchického žebříčku.  

Ondra 

Další u koho jsem ve třídě zaznamenala exkluzi, byl Ondra. Důvod jeho exkluze spočíval 

v tom, že do třídního kolektivu se zapojil pouze na poslední předškolní rok. Ondra, si ve velké 

většině případů hrál sám a nevyhledával kontakt s dětmi, ani s učitelkou. Zeptala jsem se 

učitelky, proč je tomu tak. Sdělila mi, že chlapce do jeho pěti let hlídala babička a do 

mateřské školy přišel na poslední (zákonem povinný) předškolní rok. Ondra měl velké 

problémy s tím, aby se adaptoval na školní prostředí, jeho ranní příchody byly doprovázené 

pláčem, což bylo v předškolní třídě výjimečností, neboť mateřská škola, už byla v očích 

předškolních dětí běžná součást života. Ondra byl zvyklý, že každý den se mu věnuje osoba 

blízká a nebyl tak v kontaktu s jinými dětmi, což mělo za následek, že neměl potřebu se svými 

vrstevníky interagovat, a proto se uchýlil k individuálním činnostem - byl naučen, že si 

vystačí sám. Jeho socializace v rámci třídy probíhala prostřednictvím hry organizované 

učitelkou. Formou hry se často učitelka snažila marginalizované jedince včlenit mezi ostatní. 

Chvílemi se ovšem sám vyloučený považuje za stojícího mimo společenství a za bezmocného, 
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hodnoty kolektivu již nepřijímá a podle toho také jedná. Goffman ve své knize Všichni 

hrajeme divadlo, říká, že „pozorovatelé, kteří daného člověka neznají, mohou z jeho chování a 

vzhledu vypozorovat znaky, které přiřadí ke stereotypům jim známým“ (Goffman 1999: 10). 

Nezájem ostatních dětí (hrát si s Ondrou) byl projevem předsudků. Děti Ondru neznaly, a 

proto předpokládaly, že když nemá zájem si s nimi hrát, je divný. Ondra se stal 

exkludovaným žákem v kolektivu a z mého pohledu se již nesnažil o případnou inkluzi do 

kolektivu a proto zůstával na nejnižší pozici pomyslného hierarchického žebříčku.  

4.1.3 Podskupiny 

Během mého pozorování bylo zřejmé, že třída spolupracuje jako celek pouze pokud je 

organizovaná pedagogem. Ve chvílích, kdy děti měly prostor pro volnou zábavu, vytvářely se 

menší skupinky, které podle Laška vznikají organicky, kdy se podskupiny vytvářejí na 

základě „sdílené sociální blízkosti“ (Lašek 2007: 10). Ve třídě bylo viditelné, že se skupiny 

často segregují v závislosti na genderu, tedy podle pohlaví. Zřetelněji to bylo vidět u chlapců, 

kteří si vytvářeli skupinky s větším počtem žáků, oproti dívkám, které si vybíraly spíše jednu 

kamarádku, kde více záleželo na intimní povaze přátelství. Preference při výběru kamaráda 

byla na základě projevů chování či pod záminkou nějakého zisku, kdy například dominantní 

jedinec hledal submisivního jedince, aby se tak ujišťoval ve své dominantní pozici.  

 Pokud se objevovaly větší skupinky, bylo tomu tak v případě, že děti hrály nějakou 

hru, v rámci které nejčastěji něco, nebo někoho napodobovaly.  Během mého výzkumu se 

velmi často skupinka pěti dětí (3 dívky a dva chlapci) shromažďovala v kuchyňce, kde si děti 

hrály na rodinu. Při těchto hrách se vždy projevovalo, kdo z dětí je submisivní a 

dominantnější, když například jedno z dětí rozdělovalo úkoly, kdo co bude hrát a říkat. Dítě 

chtělo řídit hru a získat kontrolu nad chováním ostatních. Během této hry se také projevoval 

vliv genderového stereotypů při rozdělování rolí (dívky vychovávají děti, chlapci chodí do 
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práce). Při čemž hlavní iniciátorky byly dívky. Během této hry děti reflektovaly sociální a 

kulturní jednání, které přejímaly z rodinného prostředí. Například dívka, která hrála matku 

v rodině, používala fráze a rozdávala příkazy, které byly pro její úlohu matky typické.  

„Předškolní věk je věkem iniciativy dítěte, aktivity v sebeprosazování i uchopování okolního 

světa“ (Šulová 2003: 432). Často tak vznikaly situace, kdy se ve skupince (případně ve 

dvojici) chtělo prosadit více dětí zároveň, tedy projevily zájem o dominantní pozici. Mnohdy 

tak vznikaly hádky, kde zvítězil ten dominantnější.  

Honza a Kuba si hráli na koberci s kostkami, když se začali hádat o to, co se z kostek 

bude stavět. Honza – „Postavíme hrad s padacím mostem.“ Kuba – „Néé, postavíme garáž 

na uta!“ Honza – „Ale to je blbý, budeme stavět hrad, ten je lepší!“ Kuba – „Nene, ty si 

blbej, já si postavím garáž sám!“ V této chvíli začal Honza brečet a odešel od Kuby (MŠ 19. 

4. 2016: terénní deník).  

 

 Kuba použil nadávku jako prostředek k tomu, aby si získal dominantní postavení a měl 

kostky jenom pro sebe. Honza tak, byl v rámci časové exkluze vyčleněn ze skupinky a začal 

plakat, čehož si následně všimla učitelka, která spor řešila tak, že vyčleněné Honzu se snažila 

násilně zařadit zpět do skupinky, tedy přikázala Kubovi, že si musí hrát společně s Honzou  

V jiných situacích učitelka plačícímu dítěti navrhla, aby si hrálo s jiným spolužákem. 

V těchto situacích tak povětšinou vyčleněné dítě vyhledalo stejně vyčleněné dítě (nebo již 

marginalizované), tedy utvořila se dvojice na základě sdílené sociální pozice v kolektivu. 

V souvislosti s tím hovoří Šafr o homophily (homofilie) – „podobnost vede ke kontaktu“ (Šafr 

2008: 27). V rámci dětského kolektivu tak na základě toho, že „[…] znevýhodnění mají 

tendenci sdružovat se se znevýhodněnými, privilegovaní s privilegovanými“ dochází k tomu, 

že „princip diferencovaného sdružování významně napomáhá k reprodukci nerovností“ (Šafr 

2008: 29). V této souvislosti se na základě sdílené sociální blízkosti ve třídě sdružovali dva 

žáci s vyšším socioekonomickým statusem a v kolektivu následně reprodukovaly třídní 

rozdíly, kdy se povyšovaly nad ostatní spolužáky. Rodiny žáků žijí blízko nebo přímo v lokalitě 
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mateřské a základní školy a proto jsou vzájemně informovány o socioekonomickém statusu. 

Důsledkem toho se tyto informace přenášely prostřednictví dětí do třídy. Z toho vyplívá, že 

rovněž místo bydliště může spoluovlivňovat sociální vztahy odehrávající se ve třídě. 

V předškolním věku děti neznají hodnotu peněz, přesto však na základě sociálního a 

kulturního kapitálu usuzují, že peníze souvisí s mocí.   

4.2 Základní škola 

Vzhledem k tomu, že na základní škole jsem pobyla pouze krátkou dobu, jsem se nezabývala 

vztahy ve třídě hloubkově. Během krátkosti výzkumu jsem však postřehla, že exkluzi žáků 

zde nejvíce ovlivňuje školní úspěšnost. Učitelka se svým jednáním také spolupodílela na 

exkluzi některým žáků, když velmi často upřednostňovala žáky, které s učením nemají 

problémy a veřejně je před ostatními žáky vyzdvihovala. Důsledkem toho tak vznikala ve 

třídě diferenciace. K diferenciaci ve třídě přispěl také fakt, že třídu navštěvovala mentálně 

postižená dívka, která byla upoutána na invalidním vozíku. Měla svojí osobní asistentku paní 

Peckovou, která jí byla nápomocna při výuce i mimo ní. Vzhledem k tomu, že v mateřské 

škole pobyla delší dobu, než je běžné, byla oproti ostatním dětem starší a svým vzrůstem 

vyčnívala mezi dětmi (částečně způsobeno invalidním vozíkem). Děti si začaly všímat toho, 

že Katka oproti nim je pomalejší a z jejich pohledu má výhodu, protože má paní asistentku, 

která jí pomáhá s úkoly. Během hodin Katka často opakovala slova po učitelce, na což děti 

poukazovaly – „Jak tooo, že Káťa mluví, když máme být tichoo“ (ZŠ 24. 10. 2016: teréní 

deník)? Nikola – „Já chci taky, aby mi paní Pecková pomáhala!“ Patrik – „Néé dneska bude 

pomáhat paní Pecková mě“ (ZŠ 24. 10. 2016: terénní deník)! Děti tak na Katku v jistém 

pohledu žárlily, neboť paní Peckovou vnímaly jako výhodu, kterou oproti nim Katka má. 

Učitelka tak musela neustále dětem vysvětlovat, že právě z důvodu postižení Katka potřebuje 

pomoc od paní asistentky.  
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 Tedy lze usuzovat, že na hierarchickém postavení žáků v první třídě se významně 

podílela školní úspěšnost, při čemž nejvyšší postavení na pomyslném hierarchickém žebříčku 

obsazovali žáci s velmi dobrým prospěchem a nejnižší příčky obsazovali žáci se špatným 

prospěchem či byli pomalejší v učení. 
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5 ZÁVĚR  

Na začátku práce byla zvolená výzkumná otázka: „Jak se ustavuje a projevuje socialita v 

menším kolektivu dětí předškolního věku, v prostředí výchovně vzdělávací instituce a které 

aspekty ovlivňují sociální dynamiku tohoto kolektivu?“ Cílem bakalářské práce bylo zjistit, 

jaké aspekty působí na chování dětí v předškolní třídě a jak tyto aspekty působí na dynamiku 

vztahů mezi dětmi. Na výzkumnou otázku a cíle bakalářské práce odpovídám celou prací. 

  Na základě mého výzkumu lze usuzovat, že děti mají potřebu se socializovat 

v kolektivu, při čemž každé dítě má potřebu se prosadit a vytváří si sociální pozici, která je 

ovlivněna sociodemografickými aspekty. Mezi žáky se projevuje přístup k moci a zároveň se 

zde kontrolují a stigmatizují sociální rozdíly a v návaznosti na to se ve třídě utváří pomyslný 

hierarchický žebříček. Nejvyšší pozici obsazuje učitelka, která má moc rozhodovat a mnohdy 

se tak spolupodílí na inkluzi a exkluzi žáků a to zejména v situacích, kdy probíhají konflikty. 

Mocenské praktiky a vztahy ovlivňují chování, myšlení a interakce mezi členy ve třídě, při 

čemž submisivní děti často hierarchii ve třídě podporují v rámci konformiti. Někteří žáci do 

kolektivu nezapadají, a proto napodobuje chování dominantních dětí, aby se prostřednictvím 

inkluze zařadilo do kolektivu i přesto, že by například podle vlastního úsudku jednalo a 

smýšlelo zcela jinak. 

 Děti se při kontaktu navzájem pozorují, a pokud vidí rozdíly, automaticky je ve velké 

většině případů vnímají jako něco špatného. Dochází k tomu, že děti v rámci předsudků (které 

přejímají v rodině) používají nálepky, kterými označují stigmatizované dítě a pomyslně je řadí 

na nejnižší pozici v hierarchickém žebříčku. Nejvíce působí takové stigma, které je na pohled 

viditelné, jako jsem například popsala tmavou barvu kůže (která je zároveň etnickou 

odlišností) a tělesný hendikep. Jako významný faktor, který působí na děti je rodina, kde si 

děti na základě sociálního, kulturního a ekonomického kapitálu vytváří sociální identitu, která 
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se projevuje během sociální interakce. Vzhledem k tomu, že děti pocházejí ze stejné lokality, 

kde sídlí škola, dochází k tomu, že rovněž místo bydliště spoluovlivňuje vztahy ve třídě. Na 

tento problém jsem poukazovala v souvislosti se socioekonomickým statusem žáků. 

Informace o socioekonomickém statusu rodin žáků, se přenášely prostřednictvím dětí do 

předškolní třídy. Děti, které pochází z lepších poměrů, se mají tendenci povyšovat nad ostatní 

děti a zejména na ty, které pocházejí z nižší třídy společnosti. Na základě sdílené sociální 

blízkosti, se děti mají tendenci sdružovat, s čímž souvisí pojem hemofilie – „znevýhodnění 

mají tendenci sdružovat se se znevýhodněnými, privilegovaní s privilegovanými“ (Šafr 2008: 

29). Při sdružování do skupinek jsou děti ovlivňovány také genderem, tedy sdružují se podle 

pohlaví. Pokud se děti sdružují do smíšených skupinek, je to pouze v případě, když v rámci 

hry napodobují rodinu (kde si rozdělí generové role) případně smíšené skupiny vytvořila 

učitelka v rámci výuky.   

Na základě mého výzkumu jsem podobně jako Vorlíček (2014) usoudila, že 

sociodemografické aspekty působí na chování dětí v kolektivu a tedy určují dynamiku vztahů 

mezi dětmi, ale nejde jednoznačně určit, které působí více či méně, neboť vždy záleží na 

kontextu a prostředí, ve kterém jsou tyto aspekty pozorovány. Proto si uvědomuji, že 

výsledky mého výzkumu jsou především podle mého úsudku a jiný antropolog by mohl dojít 

ke zcela jiným závěrům.  

 Během mého výzkumu jsem si také uvědomila, jak je období předškolního a školního 

věku důležité. V tomto období si dítě začíná uvědomovat, že pro socializaci v kolektivu musí 

ovládat mnoho schopností. Obecně řečeno každé dítě si musí vybojovat své místo ve 

společnosti. Mnohdy se dítě během procesu socializace setká se špatnou zkušeností, která ho 

může ovlivnit na celý život. Ve svém každodenním životě jsem poznala a potkávám osoby, 

které měly v raném věku problémy se socializací a v dospělosti poté mají problémy navazovat 

kontakty s druhými lidmi a často jsou tak na okraji skupiny/kolektivu či společnosti. Proto 
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bych viděla perspektivu v dalším výzkumu, ve kterém bych se mohla zabývat tím, jak proces 

socializace v raném věku ovlivňuje socializaci v dospělosti.    

Domnívám se, že dětská subkultura si zasluhuje pozornost antropologů, neboť „právě to, 

co se děje v dětské subkultuře, rozhoduje významným způsobem o tom, jaká bude kultura 

jako celek. Mezigenerační uchovávání kultury a kulturní změnu zřejmě nemůžeme v úplnosti 

pochopit bez znalostí o tom, jak se kulturní poznání a sociální praktiky přenášejí v dětských 

skupinách a jaký podíl na tom mají vyvíjející se kognitivní a sociokulturní schopnosti dětí“ 

(Kanovský 2011: 259). 
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