
Proč žáci vyrušuií?
Vzhledem k tomu' že rušivé chování a nespolupróce ždků neodpovídd normdm školy,
většinou se jednó o nekázeň. Mnozí autoři se shodují' že kázeň je jednou ze ziikladních
podmínek efektivního vyučovúní. Rušivé chovdní ždků v průběhu vyttčování je totiž jednou z
hlavních překážek naplňovóní výukových cílů. Při předchózení a řešení rušivého chovdníje
třeba vychdzet z jeho příčin.V tomto čIónku se proto zaměříme na hledání odpovědi na
otdzku' proč žó'ci vyrušují.
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Příčiny rušivého chování jsou samozřejmě individuální.
mohli bychom najít tolik příčin' kolik je žáků. V zobecňujícím
pohledu však můžeme dojít k několika kategoriím příčin
rušivého chování. První z nich jsou biologické příčiny.
Sem mohou patřit například odchylky stavby či funkce
nervové Soustavy žáka či vývojová specifika Žáka, jako je
například ptrbescence. Další kategorií jsou sociá1ní příčiny'
kam patří zejmérra rodina a sociální prostředí, ve kterém
žák vyrůstá. Problémová rodina nebo sociáině vyloučené
prostředí se pak může promítnout do chování žáka ve ško-
le. Je zřejmé, že tyto oblasti můŽe učitel ovlivnit jen velmi
obtížně. V jeho sféře vlivu je naopak dění ve tÍídé. Zde
lze identifikovat situační faktclry nekázně. které mohou
pramenit z aktuálního dění ve třídě (písemka v další hodině'
poslední hodina v pátek odpoledne)' ze socíálního k]imatu

ve třídě (ak vzájemné vztahy vnímají žáci a učitelé) č1 Ze

způsobu práce učitele (frontální výuka' nezajímavý výklad
pro žáky, nuda atd.) . V tomto článku se zaměříme na po-

doby nekázně, které jsou častěji než vlastnostem Žáků či
aktuální situaci ve třídě přisuzovány sociálním vlivům. Za-
měříme Se tedy na kategorii sociálních příčin nekázně,
avšak pozornost budeme spíše neŽ c1o užšího sociálního
prostředí žáka srněřovat do širšího společenského kontextu,
který nebývá v odbor.rré pedagogické literatuře tak často
popisovírn' NekrÍzeň ntůže napřlklad vvchú:et : kultury' ško.
ly, jctko reakce tru ž'úkům yzdálelté kurikulunt. ,Jíttíni
slovy,ltespoluprtice :.rtků prtnnení : odlišttosi kulnry' škol1.

a kulnr,- žiků.

První je ze současného venkovského ohia. Na místní
střední školu přicházejí učitelé z města s cílem poskytnout
všeobecné vzdělání. Studenti jsou však úzce svázáni s ro-
dinou. kterou nechtějí opustit a která je podporuje v tom,
aby si našli málo placenou práci v zeměclělské lokalitě.
Všeobecr-rému vzdělání nepřipisují ve]kou důležitost. Stu-

denti pÍoto posuzLrjí středoškolské kurikulum jako irele-
vantní, mají pocit, že jim učite1é nerozumějí' Casto se stavějí

do opozice k učiteli a ve výuce nespolupracují.
Druhý arnerický výzkum je z osmdesátých let 20. století.

nekázní. ale rnůže být také dúsledkem sociiilních jevů. ktere

charakterizují žáka t sociiriní prostředí. rasa. sociální třída.
pohlaví atd.).Záci nlohou nespohlplaco\.at s učitelem také
proto, že podoba r r uč-or átrí neodpor'ídá jejich mentálním
modelům učení a předstar'ánl. které si do třídy přinášejí
(např. role učitele a žákú. cil r zděl/lrání atd.). Ve třídě pak

může dojít k pasivnímu odporu Žáktr {apatie. nezájem, nespo-

lupráce) či k odporu aktil runlu rnekázeň. vulgarita' odmítiiní).
Mnohdy je snahou Žáků skrze ner hodné chování vzbudit
pozornost učitele. Je třeba také říci. Že rušivé chování může

být žáky dáváno za vinu učitel unl. Žíci tak pieniŠejí vlastní
odpovědnost na druhé.

Podoby rušivého chování a nespolupráce buden-re i1ustrovat

na přftladech z výuky studentů učitelswí v pruběhu pedago-

gické praxe. Studenti si vedli během praxe deník, který byl
jedním z podkladů pro diskuse v semináři k praxi na peda-

gogické fakujtě. Deník se stal také materiálem pro výzkum
rušivého chování, se kterým se studenti setkávají. Do
výzkumu bylo zahrnuto celkem 58 studentů učiteiství, kteří
vykonáva1i dlouhodobou praxi na 2. stupni zák1adních

škol. Studentí, kteří na praxi vstupují do role učitele 'jen
na dobu určitou... Se setkávají se širokou paletou nespolu-
práce a rušir'ého chor.ání žáků' Přestože se nejedná o ob-

1ektrr ní podobr nekázně. nýbrŽ o.iejich subjektir'ní zachy.
cení re studentsk(ch ziÍznlnlech. ukazu1í tltcl záznamy
ptldr.lbr nekízně r :tlu".liltlé ikLlle. :e kterÝnli se studenti
učite]\t\ í..i učitelé nlrrhLru \etkJt. .Te třeba také zdúrazrlit.
Že :e jedná zejnléna o ruširé chor ání r' hodinách studentů,
nikolil'učitelú. Lčitelé b1 se s n-rnohými z níže uvedených
situací snadněji vypořádali a také by jim snáze dokázali
př.edcházet. studenti na plaxi se setkávají s různou podobou

a sílou rušivého chování žáků. Toto rušivé chclváníje vzta-
ženo k nim samým i k učitelům, ke kterým chodí stucienti
na náslechy. Rrršivé a nespolupracující chování Žáků třídíme

v tomto článku dle intenzity od pasivrrího chování přes cho-

vání aktivní aŽ po chování agresivní. Zamys1íme se také

nad příčinami, které žákovské chování v uvedené ukázce
mohlo mít.

i:ff"l[Té""'ililř]li]il''#,':f :JTlT#..-"fl :i.J#
vinutí odporu vůči škole jakožto strategii zachovávající
čer.noškou identitu. Jinzrk řečeno. tito studenti nevnítnali
školní úspěch jako něco' co je součástí jejich kultury.
a ploto s učiteli nespolupracova]i. Zásadní byla titl(é britská
stuc1ie ze sedmdesátých let zachycující zesměšňování školy
chlapci z dělnickýcli rodin jako :ktivní strategii vůči tomu,
růy je škola socializovalajako poslušné dělníky. V těchto
výzkumech je kultLrla žáků a ku]tura školy odlišrrá z hledis-

ka sociální třídy.
Třetí. v českých podmínkách popsal kulturu dělnických
rodin a rodin vysokoškoláků a jejich vzttrh ke škole Torrráš

Katrňak v publikaci odsouz'eni ]< ntuutúlní prtici.Vzdělttnost
ní reprotlttkce v děltiit'ké rodině (2004) .Tyto výzkumy uka-

zují. Že rušivé chování žákťr nernusí být jen prvoplánovou

Nejprr,,e ntrtúédneme na piisivní chovírní žákťl. které se nejčas-

těji plojevuje jako nespolupráce. Může to být neochota žá-

kťr plnit požadavky učitele' ignorace požadar'ků učitele čí
podvádění. Nejedná se tedy přímo o rušivé chování. aie
je to chování. které může rušivómu chol'ání předcházet. Ne-
spoluprtici žáktl zaznamenal ve sr'énr der-rí]tu z plaxe student

učitelství Kamil: ,,Pan učitel :.dkti|ll uka1u je zdroj' HDD,
<ákladní tlesku, procesu. ctttl. \rěršintt kom;lone ntti nechó
koklvttt a ž'áci si.je tak tlto]ttltt proltlédttout. Všímdm si, !'e

k!ru:i nlk činí se zaLtietÚlt, ttttplroti tontu holk\, to mOC ,rc-

:lljímti.,, Můžeme se zirmyslet nad důvocly nespolupr.áce

Žáků (v této ukázce Žákyň) z hlediska pohlaví. Jistě by bylo
snadné říct, Že intbrrnační techlrologie nejsou pro dívky
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atlakti\'ní tak jako pro chlapce. To by však bylo příliš zjednoclušené. Pří.
činy nespolr.rpráce žákyň mohou být hlubší. Napřftlad to mohotr být gencle-
rové Stereotypy ve výchově dír,ek v rodině' kde jim můŽe být dáváno najevo'
že technologie nejsou oblastí pro ně. Stejně tak můŽe genderové stereotypy
Lrplatňovat i učitel, aniž by o tom věděl. Jeho výuka můŽe být.,více nastar,enii'.
pro chlapce. Příčíny této nespolupráce lze tecly hledat v genderové socializaci
v rodině či ve škole. Nespolupráce žáků se však samozřejmě netýkájen dí-
vck a počítačů. V různých podobách ji zachytili snad všichni studenti na
prztxi: ,,ŽtÍci l,,zaůtíc'h lavicít:h se buc!, ntez,i sebou baví' tlebtl ien mlt,í.,,
V tomto konkrétním případě je z'ajÍmavé,Že se jedná o Žáky l, zadních lavi-
cích. Jací žílci obvykle sedí vzadu? Jak přistupuje k žákům v zadních lavi-
cích učitel.]

Rušivé chování žáků je aktivní podobou nekázně, při které se žáci jasně
vymezují proti učiteli, vyučovanému obsahu nebo proti normám l'e škole.
Jeden přík1ad zpochybňování nolem V pruběhu přestávky zachytila ve svérn
rleníku studentka Drahtr:
Draha:,,Tbníčku,neběhejsplttoupuSOLrpotřídě,seúisiancliezsevklitlLt.,'
Tbtuh: ,,Ale jti nentúm plnou pttsu, já ji nutnt poloprtízinou, takže tcl zv!áu-tnt.''
Zák Toncla sobě i studentce v roli učitelky zclůvodňuje' proč mťrže školní
pravidla porušovat. Přestože Se.iedná o porušení normy, Že ve tříclě Se
neběhá, je to také příleŽitost pro trénink algumentace žáka a pro získání
zkušenosti, zdalze o nolmiich vyjednávat. Vyjednávání výjimky z pravidel
se nemusí týkat jen zájmů jednotlivých Žákťr' a]e 1 zájmů skupin. V jerlnom
z deníků byla zachycena podoba demokracie v praxi, když žáci aktivně
vystoupili proti pravidlu, které považovali za nespraved|ivé: ,,Do hodin.-
přišli zástupt'í žtikovské iniciativ.v, kteří nesouhlrlsí s tún, že by, se yýtěžek
jarmarku nĚl rtlvnoněrně rozdělit nte7'i všecltny třít|,. Chtěli odpověd,
spoluiókti,zda jsotL pro nebtl prtúi, ct 1;tali se i paní u(|itelk\,.,,Žáci zcle
aktivně vystoupili za svoje zájrrry' vstoupili do jednání s ostatními za úče-
lenr naplnění sl'ého cíle. T:rkové aktilní chor'áníje pro nč zkušeností. ze
které se nlol-tou ttčit'
Příklad rušir'ého chor íulí zanlěřcného protí l'r Ltčor'anénlu obsahu zachytila
studentka Lcnka: .. L- porttštlt'tiltí litl.s'n.clt prtív j'sne se clostttli k lullocttttsttt
a rusisntu.I)ulrl .se očekúl'ut' 'e se .yet/trc t'ltttt ttel.clle proÍi Rlnlim.e
strtun' žtikt7. '\Í.''slíttt ' .e .jsent.jiltt trctlokti*altt l'l'sr'ětlit, 1lroč' l'ctsisn.trLs ne ní
sprtivtÝ' Íoto té|t1a.ie pro ne sIo:itt:,'. Zácl zde rozporovall r,ýukový obsah,
kterÝ studentka na praxi do r'ýuky přinesla, coŽ je pro začínajícího učitele
obtížné z hlediska jeho odbornosti. ktetou si mnohdy není zcela jistý' ale
i z hlediska zvládnutí řízení třídy, které je obzvláště pro začínajícího učite1e
obtížné. Příčiny toho' proč žáci rozporovali výukový obsah, můŽeme opět
h|cdut tlrké re spo|ecetlsk;,eh lirktorech. Če.kÍ spo|eČnost je I()liŽ rýraznÓ
pt.otironsky naladěná. jak vyplývá ze zpráv BIS. Je pak pravdčpoclobné'
Že se l']na nevo|e r'ůči Romťtt.t.t zvedne i ve škole. Rušivé chování žáků
netlltlsí bít.jr-n t rozporll s cíli učitele. Rťrzné otázky a komentáře Žáků
mohou učiio také rozr.íjet. T.tkLlriru otizku od Žiika srnčrern k učitcli zaznir-
menala :tudťntka Jitka. kdlŽ jecien z Žáků vstoupil do výklaclu učitelk}'
o st.ltnÍrl nl.t.jc-tku' .'Pttttí LtL.itelktl' jtí musínl nesoultlasit,lttldl' tt :'tintkl'
tte.j'stlLt sttítttíllt lttttittkt.ttt' t'tl re'sIitut'e./,,Právě otázky a kornentáře žíků
býr a.;í řazenr ke ktln>trukt jr nÍllu chov.,tní žáků, které může proces učení
podporolat. Pře:trl i trio konstruktir'ní strategie učitelé mnohdy ncnlají
rácli a poraŽLrjíje zl de:tnrktirní' S tún.jak otázky od Žáků r,nímá, se svě-
řila studentka \Iirkl :l éIllu dc-níl'rr' ..,'Vlr1 l,'šenli ule vyčníva! r:hlapec, ktery<

'se ntě neu'sttile tkl Iltjt't, \)Ptcitttl'C|tt'ílettú jsen si nebl,la'jistti''jesÍlitn,ě

'jenclnl ne7kottší, ale lttl''s1útt' .e ]u, ttl t'tÍItř 3jímalo' Dosta!i jsnte sa trtk
v tématu jinlnl, tte ž' kuttt .f 'settt plit tldttg 11ipalpokltit]ula ',, otázky žáků mo-
hor.r výuku dynamizorat a přiré:t ;i k norým obsahům. Pro stuclenty na
pr.axi a pro začínající učitel(- |l1Lllť h\ r \ iJk tukola situacc nečekanír,jako
například pro Studentku Kar|u. Lteré se Žíer šcsté třídě poclrobnč vyptávali
na problematiktt potÍiitů. včetně proredení sanrotného ztikroktt. Při rLršivérn
chování žákťr hra.jí clůleŽitou ro1i interr'ence učite]e' ktcré rnohou toto
chol'i.rní převést i do podoby pasirního chor'i.Íní. Niisledující trkírzka obsahuje
nejen rušivé chování Ži:rkir. ale i interr enci učitelk1.: ', lwt1.ž. :tobil , přesatlila
htl paní ur\itelka př.ímo přetl katet!rtt, Je'ště 'se přetltím ro:'čilot:ctl, proč to
děltí, prottlž'e on ttit.neudělal, u tlu pr():e'\t si tte'set]l r]o lttvit'e, ale set]ě!
ttuptil v uLičce.Tttk ho pttn,í ur,iÍelka přintělct, ttbl. 'si sedl do lctt,ic'e, jak 'se patří,
u lld pr()le",t cekltt hodintt nic neclělu!.', Vlivcrn ktizeňského postihll přešel
Žák. kter.ý vyrušoval' z aktivního vyrr'ršov/tní do pasivní roviny nespolu-

práce. To můŽe být výhoclnou stlategií pÍo učitele i pro školní tříclu, nebot'
nespolupráce je méně rr'ršivá než vyrr.ršování. Je ale třeba zclůraznit, že by
tuto strategii učitel neměl využívat opakovaně. Snaclno by tak Žáka vyčlenil
z aktivit ve třídě a nespolupráci a rušivé chování tím naopak prohloubil.
Je nutné se ptát' proč právě tento žák vyrušuje, z čeho nekázeň v jeho pří-
padě pramení.

Agresivní chování V kontextu nekázně ve školní třídě chápeme jako útok
žáků na obsah vzdělávání, na normy anebo na jejich představitele. Není těžké
uhodnout, že pokud žáci v rámci aktivních strategií rušivého chování roz-
porovali obsah týkající se různých mcnšin, v r1tmci a.qresivní podoby nekázně
útočili na obsah spojený s těmito menšinami. Studentka Lenka ve svém
denftu píše: ,,Dúle dostaLi pracovttí list týkající se národnostttícll menšitt.
Bylo těžké s nimi tento list t]ělat, na prcbLentltiku rasisnu reugovali docela
a g resivně.., Přestože ze záznamu nevyčteme konkrétní podobu těchto útoků.
ilustruje tento záznam typ agresivního rušivého chování ve vztahu k výuko-
vému obsahr.r, se kterým se zejména studenti občanské výchovy mohou
Setkat a najehož řešení mnohdy nejsou připraveni. V krajním přípaclě můŽe
dojít až k ťrtoku na normy a jejich replezentanty. tedy na učitele. Situaci
útoku na normy Ve škole zachytil ve svém deníku student učitelství Emi|:
,,Dle m,ého tttm bylo několik okclmžikti, kd-l žťtci překročiti určitott nte.'
ktÍz'ně. Ndslednó hodina občanské výchov.l už. překročila hranice slttšrtého
c]lot,tíní a v.vjadřovóttí. Po přesa1en í i'áku za velmi nevhot]né chtlvání t, ce-
lé hodině spadla žákovi židlička a třískla o zem, nat1ež žák prohlósil nebo
skoro zrival: 1kLtrvená ž'idlička' Učitelka.jen odvětila.' onrlro, z,am.y'yLi se
ntld svýn chovtinínt,. Zat< 1esta dodal něco ve smyslu, t,'íak si mtižu říkat,
crl chci . Tínl vše htlslo.,, Příčiny agresivního chování Žáka většinou bývají
komplcxní,jedná se o souhru bio1ogických, sociálních a situačních Íirktorů.
DůleŽitou otázkou je,jak dlouho ondrovo agresivní chování ve tříclě trvii.
zda se jiŽ,,nenormalizova1o''. Útok Žáků na uČitele Žádný z 58 studentů
v deníku nezaznamenal.

Rušivé chování Žírků často vyvolává ne.qativní asociace. Je patrné' Že rušivé
chování Žáků je mnohdy v lozporu s normami instituce školy. Mnohdy se
jedná o nekázeň, která narušuje výuku a v dloulrodobějším horízontu může
narušovat celý výchovně-vzdělávací proces. Působí tak komplikace učiteli
i ostatním Žákům. Dokonce může být rušivé chování škodlivé i pro jeho
původce. TiLkové chovírní je totiž vnímáno jako chování V rozporu se škol-
ním úspěchem. Tito Ži:rci mohou být označkovánijako neschopní učit se, to
může brzdit.jejich rozvoj a vést až k jejich přeřazení clo jiného typu školy.
Na druhou StIanLl i rušivé chovi.íní může přinášet některá pozitiva. Přestože
jc takové chování V lozporu s normilmi školy, může být také prostředkem
tozvoje Žírka. r'y.jádřením jeho individuálních potřeb a reakcí na společenskó
nelovnoSti . Rušivé chování můžeme chápat jako konstrr.rktivní nebo clestruk.
tivní opoziční chování Žáků. Destruktivní rušivé chování představuje igno-
race vyučor'acího obsahu Žákem, ignorace učitele. útok na vyučovací obsah
a útok na normy ajejich replezentanty. Je zřejrlé. že pokucl žáci ignorují
vyučovací obsah či učitele, nebo na něj dokonce útočí, sami si zavírají
dveře ke vzdělání. Naopak konstruktivní rnůže být rušivé chování tehdy,
když vede ke zlepšení pri1ce ve škole a k naplnění cílů učitele (byt'jiným
způsobem, než učite1 zamýšlet). V tomto výZkumu leplezentovalo konstruktivní
rušivé chování kladení otázek' kteté se vztahovaly k vyučovacímu přeclmětu'
či kclrekce výkladu učitele v přípaclě, kdy výklad nebyl zcela přesný. Také
ve vyjeclnávání pravidel pro spoluŽáky v přípaclě přerozdělovárrí penéz z jar-
marku mťlžeme vidět rozvoj demokratického či prosociálního chovilrní žákťr.
Mnozí autoři doporučují. aby začínající i zkušení učitelé hledali faktory'
ktcré žtiky k rušivénrr.r choviiní vedou, a poskytovalijim prostor pr.o kritic-
kou reflexi jejiclr cl-rování. Bez porozumění příčinrim rušivého chování lze
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