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Anotace
Práce mapuje možnosti využití mediace jako komunikačního prost edku
a

p i ešení problém a konflikt ve školním prost edí. P edstavuje obecnou

teorii týkající se konfliktu i mediačního ešení. ůutorka objas uje specifika školního
prost edí v mediaci. Z pedagogicko-sociálního pohledu popisuje tradiční ešení
školních konflikt , sociálních rolí ve škole a následn je konfrontuje s možností
mediačních postup . V práci jsou rovn ž p edstaveny a hodnoceny p ípadové studie
a p íklady školní mediace z praxe základních škol.
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Abstract

The thesis describes the possibilities of using mediation as a means
of communication and tools in solving problems and conflicts in the school
environment. It represents a general theory of conflict and mediation solution.
The author explains the specifics of the school environment in mediation.
From a pedagogical and social point of view, it describes traditional solutions of
school conflicts, social roles in school, and then confronts them with the possibility
of mediation procedure. Case studies and examples of school mediation
from the practice of elementary schools are also presented and evaluated.
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Ú
Když jsem se rozhodla, že se ve své diplomové práci budu zabývat
zavedením mediačního procesu do prost edí školy, netušila jsem, že je to v naší
republice tém

nepopsaný list. ůktivn se ve školním prost edí se pohybuji patnáct

let. I když pocházím z učitelské rodiny, tak jsem se tímto povoláním nezabývala až
do doby, kdy jsem dostala nabídku nastoupit do školy jako personalistka a mzdová
účetní. Nedlouho poté jsem začala na škole i učit. Komunikace s d tmi ve škole
pro m bylo n čím zcela novým. Vlastn jsem nad tím ani nep emýšlela, neprošla
jsem žádným odborným studiem. ůsi p ed t emi lety mi všechno začalo docházet.
Absolvovala jsem seminá s PhDr. Robertem Čapkem, Ph.D. na téma klima ve škole,
který byl dosti kontroverzní vzhledem k postoj m p ednášejícího, jako jsou
nap . horší známky než trojky nikoho nenamotivují, d ti pracují samy, my pouze
pomáháme, schodová metoda – p ipravím si práci na hodinu cestou do t ídy, když
neproberete učivo o jižní ůmerice – nevadí a další p ístupy. Trvalo mi to vlastn až
do současnosti, kdy jsem začala m nit sv j p ístup k výuce, ale p edevším k d tem.
D íve jsem byla ten typ, kdy jsem velmi často ešila konflikty a problémy z pozice
moci učitele, n jak jsem se o d ti nezajímala, nerozum la jsem rodič m, kte í
nezvládají výchovu. Vzory chování k d tem jsem p ebírala od starších a zkušen jších
koleg a nenapadlo m , že by to nemuselo být v po ádku.
V roce 2016 se naší škole naskytla p íležitost zúčastnit se pilotního projektu
Mediace ve škole a já jsem absolvovala 100 hodinový výcvik mediátora-pedagoga
a začala jsem pracovat s vrstevnickými mediátory. Od té chvíle jsem v d la, že se
musím zm nit v p ístupech k d tem, rodič m a koleg m.

Nemohla jsem tedy

nevyužít p íležitosti vybrat si jako téma své diplomové práce zavád ní mediace
do školního prost edí.
Cílem práce je zmapovat možnosti využití mediace jako komunikačního
prost edku a nástroje p i ešení problém a konflikt ve školním prost edí.

9

V první části p edstavím obecn

mediaci jako komunikační prost edek

využívaný k ešení konflikt , její cíle a principy, proces, účastníky mediace
a historický vývoj.
Prost ednictvím odborné literatury se budu dále v novat teorii konfliktu,
p edevším pak konfliktu ve školním prost edí, subjekty a druhy konfliktu. Společn
s tím, chci ukázat také prost edí dnešní školy, jeho klady a zápory.
První část práce bude tedy vycházet p edevším z teoretických koncept .
V druhé části práci využiji p edevším vlastních zkušeností a zkušeností koleg , kte í
se zavád ním mediace do školního prost edí zabývají v praxi. P edstavím současný
stav využití mediace ve škole, specifika školního prost edí, projekt Ú adu vlády
Mediace ve škole a základní školy, které se ho zúčastnily a z jejichž praxe budu
vycházet p i analýze možnosti využití mediace ve škole.
Za nejd ležit jší v práci považuji rozhovory s pedagogy-mediátory, kte í
prošli výcvikem mediátora a začali prakticky mediaci, jako prost edek k ešení
problém , používat ve škole. Využity budou p ípadové studie a p íklady dobré praxe
školní mediace z praxe základních škol. Na základ t chto p íklad bych v záv ru
cht la ukázat mediaci ve školním prost edí jako fungující univerzální nástroj k ešení
konflikt v konfrontaci s tradičním ešením problém , p ípadn jako celkové úrovn
komunikace ve škole.
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1. Mediace
Úvodní část práce se v nuje mediaci jako možnosti

ešení konfliktu

z obecného hlediska. Ukazuji zde mediaci jako metodu ešení spor , p edstavím
účastníky mediace a pozornost zam ím p edevším na roli mediátora v mediačním
procesu. Dále uvádím současné sm ry v mediačním procesu, cíle a prost edky a fáze
mediace. V záv ru této kapitoly čtená i p edstavuji vývoj a historii mediace,
p edevším v České republice a její uplatn ní v současné společnosti.
Jsem si v doma, že profesi vykonávají ženy i muži, ale pro účely této práce
budu používat označení mediátor, pedagog, klient apod. pro ženské i mužské
označení.

1.1. Paradigma mediace
Mediace je p esn definovaný model práce s klienty. Strany sporu za pomoci
mediátora formulují své dohody, uv domují si jejich obsah a jejich záv ry jsou
schopni uskutečnit. Jedná se o interdisciplinární obor, který v sob zahrnuje právo,
psychologii, sociologii a sociální práci. Mediátor tak využívá nejen dovednosti
z t chto oblastí, ale p edevším speciálního vzd lání (nejmén 100 hodinový výcvik
až po zkoušky zapsaného mediátora) a praxi.1

1.2. S

mediaci
Dlouholetá

odbornice

na

mediaci

v ČR

Tatjana

Šišková

definuje

v současnosti t i hlavní sm ry mediace, a to facilitativní, využívaný a ší ený
p evážnou v tšinou mediátor , evaluativní

sm r, up ednost ovaný advokáty

a obchodníky, a transformativní sm r, zastávaný nejčast ji psychology.

ŠIŠKOVÁ T
F
Ř
2012. ISBN 978-80-262-0091-8. s 39-41.

P

1
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P

Principem facilitativní mediace je neutrální vedení mediačního procesu tak,
aby bylo dosaženo vzájemné dohody. Vychází dominantn z možností a pot eb obou
stran. Veškeré další podrobné popisy mediačního procesu v této práci jsou v novány
práv tomuto sm ru.2
Na rozdíl od facilitativní mediace, kdy mediátor zásadn

nehodnotí, je

evaluativní mediace založena práv na hodnocení. Mediátor se stává hodnotitelem,
jeho úkolem je porovnávat reálnost návrh a posuzovat je vzhledem k zákon m
a normám. Evaluativní mediace se vztahuje p edevším k právním stránkám procesu
a mén pot ebám zúčastn ných stran. Mediátor využívá své právnické vzd lání jako
specialista v dané oblasti a z této pozice hodnotí návrhy a možnosti.3
Nejnov jším trendem je transformativní mediace. Tento sm r určitým
zp sobem navazuje na facilitativní mediaci, zd raz uje porozum ní mediátorem
nebo každého účastníka. Nejčast jším p íkladem uvád ným psychology je rodinná
mediace, kdy partne i p estávají být partnery, ale z stávají stále rodiči. Osobnost
klient

se nem ní, pouze zaujímají nové role a je pot eba, aby tyto nové role

vyjednali.4
V odborných kruzích se objevují kritici jednoho či druhého sm ru mediace.
Použití jednotlivých druh mediace je tak na mediátorovi, který by m l p esn v d t,
co je jeho cílem a co vyžaduje klient.

1.3. Mediace
Termín mediace vychází z latinského slovesa mediare, což znamená
zprost edkovat.5 Jedná se o zp sob zvládání konflikt

ŠIŠKOVÁ T

F

3

ŠIŠKOVÁ T

F

4

ŠIŠKOVÁ T
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2

HOLÁ L
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247-4109-3. s. 17.
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P

P

P
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za pomoci neutrálního
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-80-262-0091-8. s 42.
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-80-

prost edníka – mediátora.6 Tento odborník je zodpov dný za proces, nikoli za ešení,
které se účastníci snaží s pomocí mediátora najít sami.

1.3.1. Ú
Účastníky mediace jsou ve v tšin p ípad klienti, dv strany sporu, které
jsou ve vzájemném konfliktu, a mediátor. Jejich vzájemný vztah je dán rozd lením
rolí. Narušení vztah mezi klienty má značný vliv na jejich komunikaci.7
Podle Holé se postoje jedné strany k druhé d lí na dv části. V p ípad zájmu
ešit v c po dobrém se jedná o jev benevolence, v opačném p ípad , kdy se klienti
snaží druhého ponížit, ublížit mu, uškodit mu, mluvíme o malevolenci. To ovliv uje
další spolupráci p i komunikaci. Jedním z d ležitých pravidel mediace je slušné
chování, ke kterému je v mediačním procesu odkazováno, projevy malevolence
mediátor zastavuje, posouvá. Pokud dochází k soupe ení, m žeme pozorovat
agresivní chování, které vychází z ned v ry a podezírání. Objevuje se tak často
snaha vysmívat se žádostem či nabídkám druhé strany. Naopak p i p átelské
atmosfé e se projevuje ochota ke spolupráci, panuje zde vzájemná d v ra a vše
sm ruje ke společnému zisku z dohody.8
U osob spolupracujících je dominantní snaha konflikt zmenšovat, kdežto
u soupe ivé dvojice jde o to, aby konflikt eskaloval. U účastník s kooperativním
postojem je jejich zam ení sociální až altruistické, v opačném p ípad mluvíme
o zam ení egoistickém, orientovaném pouze na situaci vlastní strany.9 Mediace pak
m že sloužit k eskalaci nebo také jako alibi.

PLAMÍNEK J M
s. 50.
7
PLAMÍNEK J M
s. 53.
8
HOLÁ L
M
247-4109-3. s. 21.
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HOLÁ L
M
247-4109-3. s. 22.
6

. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-5031-6
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1.3.2. R
Každý mediátor je jedinečný a v souvislosti s osobní charakteristikou má také
sv j individuální styl.10 Nicmén vzhledem k jeho roli v mediačním procesu se
očekává, že to je odborník se specifickými dovednostmi z oblasti mediace. Odpovídá
za efektivní vedení komunikace a strukturu mediačního procesu, což znamená,
že zvládá neutrální formulace, analyzuje proces a uv domuje si danou fázi
mediace.11 Mediátor jako prost edník je neutrální. To v dané situaci znamená, že
dokáže být objektivní a udrží si po celou dobu nadhled. Nezasahuje do sporu, ve
smyslu, že chrání ob strany, má vyvážený postoj, nehodnotí a uv domuje si právo
klient

na vlastní názory, chování, očekávání či p ístupy.12 „Rovnováha mezi

stranami musí být chápána jako dynamický, interakční proces.“ 13 Dalším
specifickým p edpokladem je d v ryhodnost mediátora, p edevším ze strany klient .
Již v počátku procesu by m l mediátor intenzivn pracovat na tom, aby si d v ru
klient budoval a dále jí postupn rozvíjel.14
Mediátor není tím, kdo navrhuje ešení, pouze dbá na to, aby dohoda byla
dobrovolná,

reálná,

v cná,

splnitelná,

založená

na

dobré

informovanosti

a vyhovovala ob ma stranám sporu. Mediátor garantuje proces mediace, nikoliv její
výsledek. „Mediátor zásadn neradí, nehodnotí a ne eší.“15 Mediaci zde ukazuji
jako jeden z možných prost edk komunikace a zd raz uji, že se jedná o proces
zcela dobrovolný.
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1.4. C
1.4.1. C
Podle Ji ího Plamínka je obecným cílem mediace vy ešení sporu.16 P esn ji
cíle formuluje Tatjana Šišková, která uvádí, že cílem mediace je dosažení jasné
a srozumitelné dohody, na níž se podílejí jak klienti, tak i mediátor. Tato dohoda
obsahuje p esn formulované ešení, rozd lení úkol a kompetencí včetn sankcí
za její nepln ní.17 Pro úsp šnou mediaci je d ležitá spokojenost všech jejích
účastník , u stran konfliktu se p edpokládá ochota se dohodnout.18

1.4.2. Principy mediace
Rozličná odborná literatura d lí principy mediace v lehce odlišných
výkladech, v základu se však liší pouze v používání termín

či r zném rozsahu

pojetí.
Za základní principy mediace je považována:
-

dobrovolnost - jedná se tak vždy o svobodné rozhodnutí klient , což zvyšuje
šanci na úsp šné ešení konfliktu

-

nestrannost – mediátor nesmí p istupovat ke stranám konfliktu s p edsudky,
dávat najevo jakékoli emoce vyjád ené nejen verbálními, ale i neverbálními
projevy, nedoporučuje se zabývat se podobným p ípadem, který

eší

v osobním život , mohlo by to narušit jeho objektivitu
-

neutralita – jinak ečeno nehodnocení – projevuje se v respektování názor ,
postoj

a návrh

ešení, je d ležité dbát na správnou volbu slov a gest,

mediátor neprosazuje vlastní názor, nenavrhuje ešení

PLAMÍNEK J M
6. s. 54
17
ŠIŠKOVÁ T
F
2012. ISBN 978-80-262-0091-8. s. 68.
18
PLAMÍNEK J M
6. s. 55.
16

Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-5031Ř
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-

nezávislost – mediátor nepomáhá ešit kauzy svých p íbuzných či blízkých,
dále p ípady osob, se kterými má finanční vztah

-

tolerance – vést proces tak, aby strany akceptovaly vzájemné názory a postoje

-

vyváženost - mediátor musí dbát na to, aby strany sporu m ly rovnom rný
podíl na jeho ešení

-

odpov dnost – za napln ní dohody p ebírají odpov dnost pouze klienti19
Na základ

odborné literatury jsou výše uvedené principy nezbytné

pro úsp šn vedenou mediaci. Nicmén každá mediace je jedinečná, odlišná
v čase, tématu, rozdílnými vlastnostmi a postoji účastník či záv rem mediační
kauzy.20

1.5. P
Mediační proces prochází n kolika fázemi, které na sebe navazují, v p ípad
pot eby je možné se vrátit k n které z p edchozích fází. B žn se uvádí 5-12 fází
mediace. Tatjana Šišková v knize Facilitativní mediace rozd luje mediaci do 6, resp.
7 částí vč. nulté, kterou je získání klienta.21 Každá fáze má svou nezastupitelnou roli
a t žko si p i klasické mediaci (všichni dosp lí účastníci) dovedu p edstavit n jakou
výjimku či opomenutí dílčí části. Nedílnou součástí mediace je také dohodnout si
místo, kde se proces uskuteční, a čas či časové rozmezí (b žn 3 hodiny). P íjemné
prost edí je zcela jist také jedním z faktor , který ovliv uje to, jak se klienti cítí.
Po prostudování odborné literatury jsem mediační proces rozd lila na 7 částí,
jde však spíše o náhled, jak jednotlivé fáze definovat.

19

Z kon . 202/2012 Sb.: Z kon o mediaci a o zm n n kter ch z kon (z kon o mediaci) odst. 3
3[online]. 2012 [cit. 2018-07D
202?text=Z%C3%A1kon+o+mediaci#Top )
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Fáze 1
Na úvod má slovo mediátor, který objasní role všech účastník , stanoví pravidla
(program, oslovování, kulturu jazyka, časový rámec, d v rnost či dobrovolnost)
a následn dbá na jejich dodržování b hem celého procesu mediace. D ležité je také
vzbuzení d v ry k stranám sporu.22
Fáze 2
Jedná se o část naslouchání, kdy strany hovo í výhradn k mediátorovi, vzájemn se
poslouchají, nekomunikují spolu. Mediátor pojmenovává, pozoruje, parafrázuje to,
co slyší. Snaží se získat co nejvíce informací pro pochopení problém a odhalení
zájm a pot eb. Na záv r této fáze mediátor definuje témata a p edm ty jednání.23
Fáze 3
Cílem t etí fáze je komunikace mezi stranami, kdy mediátor pomáhá stranám se
vzájemn pochopit, podporuje klienty k efektivn jší komunikaci. Snaží se dostat
pod povrch v cí. Úsp chem této fáze je pochopení společných zájm , které se
mohou stát základem pro zajišt ní dohody. Základem je slyšení se navzájem, které
umož uje porozum ní.24
Fáze 4
Tato část mediace slouží k definici témat či hledání návrhu ešení. Mediátor
na základ svých zjišt ní pomáhá klient m pojmenovat témata, o kterých cht jí
hovo it a považují je za společný zájem. Výsledkem by m la být dohoda o tématech,
která budou dále probírána.25
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Fáze 5
Hledání možností je následnou fází, kde účastníci sporu navrhují své nápady,
mediátor zaznamenává návrhy a dílčí ešení, ale ídí také úrove komunikace tak,
aby se nestala nekonstruktivní. Výsledkem je soubor možných ešení, který bude
zhodnocen v následující fázi mediace.26
Fáze 6
Tato fáze je podle odborník považována za kritickou. Vše je p ipraveno k ešení
sporu – jsou známy zájmy, témata k jednání a návrhy ešení. Mediátor pomáhá
stranám sporu probírat jednotlivé možnosti, společn zkoumají meze p ijatelnosti.
Od klient se v této části očekává, že budou sp t k určitým ústupk m. Cílem je
dosp t ke shod stran sporu na základ p ijetí návrh

ešení, na kterých se společn

dohodly.27
Fáze 7
Sjednání dohody by se m lo stát záv rečnou fází mediace. Dohoda by m la být
uzav ena písemn , m že však dojít i k ústnímu, mén

formálnímu zakončení.

Dohoda by m la bezpodmínečn vyhovovat ob ma stranám, formulace by m la znít
v pozitivech a úkoly pro klienty by m ly být vyvážené. Pokud mediace dosp je
do této fáze, mediátor společn

s klienty dohodu podepíše, pod kuje za jejich

vst ícnou a nabídne jim pomoc v p ípad následných potíží.28

T
Každá fáze mediace m že p inést jisté t žkosti, na které musí být mediátor
p ipraven, reagovat na vzniklé problémy a p izp sobit jim celý proces.
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Už p ed samotným započetím mediace, když mediátor oslovuje druhou stranu
konfliktu, se občas stane, že protistrana mediaci odmítne i po p esném vysv tlení
modelu ešení problém prost ednictvím mediace.
V první fázi, kdy se objas ují pravidla mediace, m že dojít k tomu, že jeden
z klient nechce p ijmout n jaké pravidlo nebo si snaží dostat mediátora na svoji
stranu. V tomto p ípad mediátor nesp chá, naslouchá, p ipomene roli mediátora
a principy a zásady mediace.29
Když v následující fázi strany hovo í k mediátorovi, m že dojít k porušování
pravidla neskákání do eči, často pak klienti navrhují již ešení nebo naopak
odcházejí od mediace. Mediátor zrcadlí negativní pocity, zobec uje nevhodná
slova.30
Ve t etí fázi, kdy klienti mohou již vzájemn spolu komunikovat, mediátor
vyzývá strany k zrcadlení, parafrázování či vým n rolí. Často dochází k tomu, že se
klienti začnou hádat. Pokud nereagují na mediátora, je nutné se vrátit do druhé fáze.
V této fázi je účinné za adit p estávku.
Strany sporu v další fázi již formulují své návrhy na ešení. Stává se, že
n která ešení jsou nep ijatelná a vytvá ejí nap tí. Mediátor poté obrací pozornost
na jiné téma. Pokud není možné nalézt společné ešení problému, m že také dojít
k dohod o nedohod ,31 odloží se problém na pozd jší dobu, často je p edán autorit
(nap . soudu) k rozhodnutí nebo naopak účastníci začínají sp chat, aby to ukončili
co nejd íve, mediátor sepíše navržená ešení a navrhne další termín mediace.32
Problémy mohou nastat také v záv rečné části mediace, kdy už dochází
k sepsání a podpisu dohody. N kdy m že dojít k tomu, že klient odmítne podepsat
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nebo chce mít u podpisu odborníka.33 Mediátor vyjedná jiný termín setkání. Pokud
jedna strana nechce pokračovat, nabídne mediátor své služby v budoucnosti.34
Vzhledem k uvedeným skutečnostem a vlastní zkušenosti, kdy jsem mohla
využít pomoci supervizora, bych tuto podporu doporučila všem začínajícím
mediátor m. Mediátor tak získá zp tnou vazbu a nebude u n j docházet k frustraci
z p ípadného nezdaru.

1.5.2. Me
Za d ležité považuji zde zmínit n které techniky, které mediátor využívá
p i mediaci. Jejich využití samoz ejm

záleží na dovednostech a zkušenostech

mediátora a sledování cíle. P edstavím zde techniky, které školní mediáto i a peer
mediáto i používají nejen p i samotné mediaci, ale také p i b žném ešení konflikt .
Jedná se p edevším o techniky aktivního naslouchání. Šišková je d lí na šest částí.35
1. Povzbuzování – cílem je projevit zájem, povzbudit mluvčího k pokračování
rozhovoru. K tomu využívá neutrální jazyk, nedává najevo souhlas či nesouhlas.
2. Objas ování – účelem je objasnit, co druhý íká, získat více informací o problému,
mediátor se snaží pomoci mluvčímu, aby vid l další hlediska. Pro zjišt ní další údaj
klade otev ené otázky, snaží se p im t strany sporu k dalšímu vysv tlování.
3. Parafrázování – zám rem je p e íkat vlastními slovy, co mediátor slyší a že chápe
slova mluvčího správn , naznačit mluvčímu, že mu je nasloucháno. Jsou opakovány
hlavní myšlenky a fakta.

P
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4. Zrcadlení pocitu – úkolem této techniky je projevit pochopení a porozum ní
pocit m mluvčího, umožnit mu tyto pocity zvládnout a p ehodnotit je. Je d ležité
vyjád it základní pocity a emoce mluvčího.
5. Shrnutí – cílem je ukončit stálé opakování tématu, zhodnotit dosažený pokrok,
shrnout podstatné myšlenky, fakta a emoce. Mediátor je následn

strukturuje,

nevkládá vlastní interpretace.
6. Ocen ní – nezbytné pro účastníky mediace je vyjád ení respektu a uznání
významu druhého. Prost edkem je projevit uznání, úsilí a ocenit ochotu se zúčastnit
jednání.36
Další technikou, kterou je b žn možné využít p i výuce a komunikaci
ve škole je používání neutrálního jazyka. Ten je založen na respektu, nehodnotí
a umož uje íci vše, co je d ležité vč. vlastních emocí. Dovolí vyvarovat se
hodnocení, rad, návrh a pronášení vlastních názor .37
Výše uvedené techniky vidím jako nezbytn nutné k zahrnutí do komunikace
ve výuce a výchov d tí. Učitelé by takto m li komunikovat s žáky, vyjád it jim
respekt, naslouchat jim, chválit je, zrcadlit jejich pocity, dát jim prostor k tomu,
aby projevili své názory a emoce. Podle mého názoru, využívání t chto technik m že
ovlivnit pozitivní klima ve škole a p isp je k uplatn ní nového druhu komunikace
do školy.

1.6. Historie mediace
Základy mediace m žeme najít již v hluboké historii USů a Kanady. Prvními
konflikty, které ešili mediáto i, byly náboženské spory mezi p est hovalci z Evropy
i ůsie. Profesionáln

se mediace začala objevovat až v 60. letech a souvisela

s hnutím proti rasismu. Roku 1ř76 ůmerické sdružení advokát projednávalo otázku
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mediace a o čty i roky pozd ji byla v Kalifornii poprvé mediace nabídnuta
rozvád jícím se rodič m. V t chto začátcích se mediace setkávala s kritikou
p edevším od právník , jako mimoprávní ešení spor , v současnosti je b žnou praxí
v této oblasti. Metodici konfliktu se dnes zam ují na prevenci, kdy je možné mnoho
problém p edvídat a vyhnout se jim, p ípadn naplánovat efektivní a mimosoudní
postup.38

1.6.1. V

Č

Model ešení spor prost ednictvím mediace se k nám dostává práv z USA
na začátku ř0. let dvacátého století. Zájem o téma v počátku mají lidé
z akademického prost edí, z kterých se po absolvování seminá

stali profesionální

mediáto i a facititáto i. Na základ t chto skutečností vzniká roku 1řř2 nezisková
organizace České centrum pro vyjednávání a ešení konflikt , poté obecn prosp šná
společnost Centrum pro vyjednávání - Partners Czech.
Po první konferenci o mediaci na Slezské univerzit v Opav byla založena
Asociace mediátor ČR.39 Jedním ze st žejních dokument této asociace je Etický
kodex mediátora, kde jsou formulovány jeho vzd lávací a profesní standardy.
ůMČR je od roku 2003 členem Sv tového fóra mediátor a od roku 2007 členem
Iniciativy Evropské sít mediátor .
V současné legislativ je v České republice mediace prvotn

ešena ve dvou

zákonech, a to Zákonem o probační a mediační služb (č.257/ 2000 Sb.) a Zákonem
o mediaci a o zm n n kterých zákon (č. 202/2012 Sb.). První eší mediaci v trestn
právním formátu a na jeho základ vznikla státní instituce Probační a mediační
služba. Zákon o mediaci se zabývá netrestní oblastí ešení spor a zavádí pojem
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„zapsaný mediátor“. Je to mediátor, který složil státní zkoušky z mediace, p ípadn
z rodinné mediace, a je oslovován pro tzv. na ízené mediace ze strany soud .40
V praxi dnes funguje mediace „dobrovolná“, kdy strany sporu osloví
mediátora, bu
problému.

vyškoleného, nebo zapsaného, s žádostí o pomoc p i

Právní

praxí

jsou

tzv.

„na ízená

setkání“

ešení

se zapsaným

mediátorem/zapsanou mediátorkou, která jsou na ízena ze strany p edsedy senátu
p íslušného soudu podle ustanovení zákona č. řř/1ř63 Sb., občanský soudní ád,
ve zn ní pozd jších p edpis .41 Pro tuto na ízenou formu ešení sporu je možné dle
výše uvedené legislativy využít pouze zapsaného mediátora.

2. Konflikty mezi lidmi
„Konflikt ko ení života“ je název publikace, který p esn , dle mého názoru,
vyjad uje to, co konflikt do našeho života p ináší. Jedná se o situace, které nás
potkávají každý den, a my se s nimi musíme vyrovnat. N kdy nám to jde lépe, jindy
máme s ešením nedorozum ní značné problémy. Určit to zcela jist posiluje náš
charakter a pomáhá nám se lépe orientovat ve sv t konflikt .
Obecn jsou známy r zné možnosti ešení konflikt . Ve své práci se však
budu explicitn v novat mediaci, p edevším mediaci ve školním prost edí, jako
jednomu ze sm r , který pomáhá p i ešení spor .

2.1. Teorie konfliktu
V knize Sociologie konfliktu Jan Keller uvádí rozdílné interpretace sociálního
konfliktu v sociologickém kontextu. Jako první p edkládá vzhledem k povaze
konfliktu, konflikt zničující p edevším v podob

mezinárodních, rasových,

J
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náboženských či podob
citelných konflikt

drobných, avšak pro bezprost ední účastníky nemén

manželských, generačních a podobn . Naopak je zase často

konflikt slaven jako „hybná síla d jin“, která nutí společnost ke stálému, ale
p edevším zdravému vývoji.42
Vyvstává zde velké množství otázek, p edevším z toho d vodu, že teorie
konfliktu se se zabývá podobnými problémy jako teorie konsensu. Keller uvádí
pojmy jako moc, nerovnost, stát, t ída či sociální kontrola, na které je možné pohlížet
z hlediska jak konsensuálního nebo konfliktního paradigmatu. Sociální konflikty jsou
p edevším d sledkem nedostatku statk a rozdílností hodnot, které akté i konfliktu
uznávají.43
Odborná literatura obecn p edkládá r zné studium analýzy mezilidských
konflikt

vycházející z hlediska etologie, historie, sociologie, m že též probíhat

v rovin abstrakce filozofické či matematicko-logické.
Jednou z nich je otázka, kdy má konflikt pozitivní význam a kdy
sebezničující. Kolik m že být maximáln

ob tí konfliktu, aby byl po ád ješt

blahodárnýť Od jakého počtu ob tí se „motor pokroku“ stává zločinemť
Termín konflikt vychází z latinského conflicuts, znamená „srazit se spolu“.44
Českými ekvivalenty ke slovu konflikt je rivalita, konkurence či kolize. Základní
druhy konflikt se d lí na intrapersonální (týkající se jedné osoby) a interpersonální,
které se týkají konfliktu mezi dv ma lidmi. Podle počtu zúčastn ných osob se ješt
m že jednat o skupinové či meziskupinové konflikty.45 Co se týká psychologické
charakteristiky, d líme konflikty na konflikty p edstav, názor , postoj a zájm .
V praxi se mohou tyto konflikty často prolínat.46
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S

Intrapersonální

konflikty

jsou

velmi

často

součástí

konflikt

interpersonálních. Velmi špatn by docházelo k ešení interpersonálních konflikt ,
kdyby se problém osobn nedotýkal účastník konflikt . Intrapersonální konflikty se
prolínají do mezilidských vztah a lidé s vážnými osobními problémy to nemají
ve styku s ostatními lehké, jsou v rozporu nejen sami se sebou, ale i s druhými
lidmi.47
Tato práce je zam ena výhradn na interpersonální konflikty. Tento druh
konflikt , p edevším konflikt zájm , tvo í nejzávažn jší skupinu mezilidských
konflikt .48 V t chto p ípadech je základem konfliktu rozličné vnímání hodnot
či konflikt vyvolaný psychologickými pot ebami.49 Hodnoty jsou základem našeho
názorového systému a jakékoli jejich zpochybn ní m že vyvolat p edevším u d tí
jejich ohrožení. Konflikty vyvolené psychologickými pot ebami (láska, p átelství,
moc, úsp ch) jsou obtížn jšími, p edevším vzhledem k tomu, že studenti v mnoha
p ípadech nejsou schopni své pot eby vyjád it. Ve školním prost edí se také
vyskytují konflikty týkající se majetku (místo ve t íd , učebnice atd.), pat í však mezi
ty snadn ji ešitelné.50

3. K
V této části práce se budu v novat konflikt m, které se vyskytují ve školním
prost edí, p edevším na základní škole. Konflikty týkají jak dosp lých, tak p edevším
d tí. Z vývojového hlediska je to doba, za kterou dít projde procesem mladšího
školního v ku, dochází u n ho ke školní socializaci a postupn p echází k dospívání,
které je obdobím vzdoru a osamostatn ní.
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3.1. P

oly
Škola je prostorem interakce, sociálního styku a setkávání a má značný vliv

na utvá ení postoj d tí k druhým. V n kterých p ípadech je možné, že vliv školního
prost edí je v tší než vliv rodiny, záleží však na stupni školy (základní, st ední, VŠ)
a vývojové fázi dít te. Ve vyšším v ku dít te je významná role vrstevnických skupin.
U dít te, které nemá doma sycené n které základní psychické pot eby, m že být
d ležitou náhradní postavou n kdo z dosp lých ve školním prost edí.
Základní škola umož uje d tem setkávání s autoritami mimo rodinu, se
kterými se budou setkávat celý život. V souvislosti s našimi kulturními tradicemi je
škola prost edím, kde dochází k p edávání norem, hodnot či vzorc jednání, ale také
k p edávání p edevším kladných p íklad vycházejících z národní minulosti, které
mají vliv na chování žák v b žném život .51
Socializační procesy ve škole jsou siln

ovlivn ny mimoškolními

podmínkami - d ti, které nastupují do školy, již prošly určitým procesem socializace
- s částečn velmi rozdílnými normami, hodnotami a zp soby chování. ů práv
komunikace ve školním prost edí je jedním z prost edk , které mají vliv
na následnou komunikaci žák . Pokud dochází ve škole ke kvalitní, jasné a efektivní
komunikaci, je z ejmé, že je to jeden z komunikačních vzorc , které jsou poté
schopni aplikovat v praxi.52 Z toho vyplývá, že p i ešení konfliktu na žáky p sobí
jednání rodič , učitel , p átel, dále také významnou roli hrají postoje prezentované
médii a v neposlední ad mají samy d ti vlastní zkušenosti s konfliktem.53
V tšina odborné literatury se v nuje výukové komunikaci, která je
samoz ejm

nejd ležit jší součástí výuky. Témata se zabývají také vztahovou

rovinou a klimatem t ídy. Vyskytuje se zde velké množství informací týkajících
se dovedností učitele a jeho komunikačních schopností. Už mén se zde objevuje
termín konflikt a jeho následné ešení.
51 HAVLÍK R
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Navrátil, Mattioli ve své publikaci d lí konflikty ve škole na dv oblasti:
konflikty

vztahující

se

k výuce

(učivo,

hodnocení,

vyučovací

metody,

kvalifikovanost učitele) a mimovýukové konflikty (vztahy).54

3.2. D
Ve školním prost edí se vyskytuje mnoho osob zastávajících r zné sociální
role, od kterých se očekává určitý vzorec chování. Vzhledem k této skutečnosti zde
velmi často dochází ke konflikt m, které mají v tší či menší váhu pro rozvoj
komunikace.
Základní p íklady možnosti vzniku nedorozum ní mezi osobami vyskytujících se
ve školním prost edí:
Jednotlivci

Skupinové konflikty

pedagog x žák

skupina x pedagog

žák x žák

t ída x t ída

pedagog x pedagog

pedagogové x t ída

pedagog x vedení školy

pedagogové x vedení

pedagog x rodič

rodiče x vedení

rodič x rodič

rodiče x pedagogové

rodič x žák

vedení školy x z izovatel

Samoz ejm se ve škole pohybují i další osoby, které zasahují do komunikace
a zcela jist se mohou stát účastníky konfliktu, ale v práci se budu v novat p edevším
výše uvedeným konflikt m.
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Nejčast ji vzniká konflikt dle Holé mezi d včaty a chlapci a mezi d včaty
samotnými. Do st etu se také obvykle dostávají žáci, kte í se bu

fyzicky, nebo

sociáln odlišují od ostatních. To p i pozdním odhalení m že vést k rozvoji sociáln
patologických jev , nejčast ji šikany.55 Z vlastní praxe vím, že se také velmi často
vyskytují konflikty mezi učitelem a žákem. Mezi nejčast jší skupinové konflikty
pat í spory t ídami (p edevším v jednom ročníku) a skupinami d včat a chlapc
v jednotlivých t ídách.

3.2.1. K
Konflikty mezi učiteli a žáky jsou založeny na vztahu pod ízený a nad ízený.
Základními p íčinami m že být osobnost učitele, osobnost žáka, p edstavy
o vyučování či nechu se vzd lávat (p edevším u starších žák ).
Navrátil, Mattioli uvád jí, že problematická situace vzniká v daném
okamžiku a učitel ji musí ešit, aniž by v danou chvíli p edpokládal, že ke konfliktu
dojde.56 Dochází tak na obou stranách k velmi nep íjemné, stresové situaci. Je tedy
d ležité, aby učitel zvládal emočn dané situace, v p ípad pot eby odsunul ešení
konfliktu na pozd jší dobu. K tomuto by pedagog m l získat odborné znalosti
a dovednosti, které by mu zabránily zkratkovitému jednání b hem ešení konfliktu.57
Velmi častými konflikty jsou také ty, které mají dlouhodob jší charakter.
V praxi se stává, že daný pedagog nenajde stejnou eč se t ídou, p ípadn vzniká
konflikt s jednotlivými žáky. Dochází tak k táhlému procesu nepochopení
a neporozum ní, b žn pak k stresujícím, opakujícím se konflikt m, které nez ídka
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M
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p echázejí na typy konflikt mezi učitelem a rodiči. Podle mého názoru se jedná
o situaci, která je pro všechny zúčastn né značn frustrující, a akté i „boje“ vzdají,
vzájemn se „trpí“ a jen p ežívají do konce školní docházky.

3.2.2. K
Polští znalci se p ed čty iceti lety v novali problematice konflikt

mezi

učiteli a z jejich výzkumu vyšly skutečnosti, na kterých se v podstat do dnešní doby
nic nezm nilo. Rozd lily je do následného shrnutí:
-

konflikt vycházející z osobnosti učitele

-

konflikty mezi staršími a mladšími učiteli

-

konflikty vycházející z r zného chápání metod a cíl pedagogické práce

-

konflikty z nejednotného postoje k žák m

-

konflikty z úsp chu druhých

-

konflikty z nejednotného hodnocení žák

58

Z výzkumu dále vyplývá, že d ležitou roli v daných situacích hraje také role
a postavení učitele v kolektivu a ve škole. Tyto konflikty velmi často ovliv ují klima
školy, pracovní prost edí, ale také kvalitu výchovn vzd lávací práce.59 Napjatou
atmosféru mezi učiteli vnímají také žáci, kte í jsou nep ímými účastníky t chto
konflikt .60

3.2.3. K
V tomto p ípad se v tšinou jedná o tradiční konflikty mezi nad ízeným
a pod ízeným. Specifikem školního prost edí se k rozdílným názor m na ízení
organizace p idává pocit, že vedení požaduje nep im enou administrativu (t ídní
HOLÁ L
M
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59
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knihy, sebehodnocení, plány práce) či nerovnom rn

rozd lené kompetence

a pracovní vytížení61 v rámci školy. Problémem m že také být slabá osobnost
editele,62 nespravedlivé oce ování, finanční ohodnocení.

3.2.4. K
Holá uvádí, že se jedná o specifický konflikt, nicmén je to velmi častý
konflikt, který se na p d školy vyskytuje. Základem t chto konflikt je ve velké
části p ípad rozdílný pohled na pln ní povinností žáka či očekávání, které jednotliví
akté i sporu mají. Kdo má jakou zodpov dnost k dít ti je možné rozd lit na čty i
typy rodič . Ochranitelští rodiče odmítají jakákoli upozorn ní na nevhodné chování
dít te, nepln ní školních povinností či porušování školního ád . Další nep ipouští
žádné podílení se na p íprav do školy a jsou p esv dčeni o tom, že nap . domácí
úkol je zásahem do soukromí. Dva následující typy rodič vzhledem ke škole jsou
v zásadním protikladu. Jedni, kte í školu ignorují a druzí, kte í mají na své d ti
p emršt né nároky.63
V tšinou p ichází rodič a má pocit, že je jeho dít ti ubližováno, má siln
vyvinutý ochranitelský pud a nechce slyšet kritiku na práci svého dít te. Opakem
tohoto typu rodiče je ten, který na školní povinnosti nedává tak velký d raz
a vzd lání není pro n j ani pro jeho dít prioritou. Psycholog David Čáp íká:
„Normální rodič nikdy nechce zám rn svému dít ti ublížit, že neumí s dít tem
pracovat, vychází z toho, že ho to nikdo nenaučil, že pochází z prost edí, kde se s tím
nesetkal. Pedagog jako profesionál by si toto m l vždy uv domit a s tímto faktorem
dále pracovat“.64
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3.3. S
Komunikace ve škole má specifickou povahu, stejn

jako celé školní

prost edí. V této kapitole se budu zabývat tím, jak škola funguje, jaká jsou úskalí
současného vzd lávání. Vysv tlím pojmy klima a kultura školy. Pozornost zam ím
na učitele dnešní školy, kte í se musí p izp sobovat nejen novým metodám výuky,
ale i žák m, kte í vyr stají v moderní dob . Budu se zabývat také účastníky školního
procesu, kte í často pocházejí z rozdílných sociálních prost edí a je nutné s tímto
aspektem p i komunikaci, potažmo p i ešení konflikt počítat.

F
Škola je všeobecn vzd lávací socializační institucí. Vychovává mládež podle
určitých, jasn definovaných cíl , tj. učí d ti t m kompetencím, které společnost
na základ

stávajících společenských podmínek považuje za cenné a užitečné.

Všechny významné společenské skupiny - nap . politické strany, církve, hospodá ské
zájmové svazy a rodiče - se pokoušejí prosadit svá očekávání a p edstavy o normách
s d razem na kulturní, mravní a hospodá ské hodnoty prost ednictvím formulace cíl
výchovy a vzd lání. Takto formulované cíle se pak odrážejí v učebních plánech,
výchovných plánech a zkušebních požadavcích.65 V souvislosti s našimi kulturními
tradicemi je škola prost edím, kde dochází k p edávání norem, hodnot či vzorc
jednání, ale také k p edávání p edevším kladných p íklad vycházejících z národní
minulosti, které mají vliv na další život žák .66
Ve škole se potkávají d ti i dosp lí s mnoha r znými motivacemi,
hodnotovými systémy, n které škola preferuje, jiné nikoliv. Ke konflikt m, tedy
st et m zájm , nesouladu hodnot a norem zde nutn dochází. Zárove je to prost edí,
kde jde o d ti, jejich zájmy, úsp šnost, r st, takže lidé do konflikt ochotn ji a čast ji
vstupují.
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K

V souvislosti s interakcemi ve školním prost edí a jeho vnímáním považuji
za d ležité rozlišit dva pojmy, a to klima školy a kultura školy. Odborníci
i nepedagogická ve ejnost mají r zné p edstavy o tom, co vlastn

klima školy

zahrnuje. Čapek to ve své knize T ídní klima a školní klima definuje pom rn jasn
a srozumiteln . „Klima školy je souhrn subjektivních hodnocení a sebehodnocení
účastník vzd lávání v dané škole, které se týká aspekt vzd lávání. Pat í do n j
jejich vzájemná komunikace a sociální vztahy, stejn tak jejich vnímání prost edí,
prožitky a emoce a další sociální a psychické procesy, které d je v této škole
vyvolávají.“67 Obecn

ečeno, klima školy nese význam sociáln

vztahový

a pedagogicko-psychologický.68
Pojmem kultura školy je po rozborech odborník Čapkem definován jako
termín, který je orientován na technicko - organizační stránku života školy na rozdíl
již zmi ovaného pojmu klima školy orientovaného na sociální stránku. Kulturu školy
vidím jako prost edí, které je ovlivn no vedením školy a tím, jak je škola vnímána
na ve ejnosti.
Není ješt možné opomenout skutečnost, že do školy pat í pravidla chování
a hodnocení, školní ád, provozní ád či další metodiky a postupy. Čapek striktn
odmítá vztahovat dokumenty školy ke školnímu klimatu.69 Osobn

bych s ním

obecn nesouhlasila. Zcela jist by se dalo toto tvrzení vztáhnout k provozním
dokument m.70 Jinak bych to vid la v souvislosti s dokumenty týkající se pravidel
chování a hodnocení, školním ádem nebo metodikami a postupy p i učení. Myslím,
že pokud budou mít učitelé a žáci možnost se podílet společn s editelem školy
alespo

částečn

na jejich tvorb , bude jejich platnost zasahovat a zcela jist

i ovliv ovat klima školy.
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Další neodmyslitelnou součástí školy je učitel. Pedagogický slovník definuje
učitele jako jednoho ze základních činitel

vzd lávací procesu, profesionáln

pedagogického pracovníka, který je spoluzodpov dný za p ípravu, ízení, organizaci
a výsledky tohoto procesu.71
Dosti kriticky se k osobnosti současného učitele vyjad uje Robert Čapek,
který uvádí, že „učiteli jsou nejr zn jší lidé, včetn

jedinc , jejichž za azení

v takovéto profesi je na pováženou“.72 Samoz ejm tím nesnižuje váhu kvalitních
učitel , ale i tak p edesílá, že kvalitní učitel nesmí zapomínat na to, že se m že stát
p íčinou ešeného problému.
Z rozhovor

ze setkání s vedoucími pracovníky m žu z jejich i své

dlouhodobé praxe školního personalisty73 a učitele konstatovat, že učitel spl ující
kvalifikaci74 je v posledních letech vzácností.75 Od roku 2004, kdy p sobím
na Základní škole Tyršova v Rumburku, si nepamatuji, že by nastoupil kvalifikovaný
učitel, potažmo absolvent pedagogické fakulty, na II. stupe . Nastupují inžený i
s dopln nou

kvalifikací,

lidé

s nedokončeným

vysokoškolským

vzd láním,

s dokončeným pouze st edoškolským vzd lání nebo i kvalifikovaní učitelé, v tšinou
jsou to ale osoby s výraznou fluktuací, což má zjevný vliv na jejich profesionální
kvalitu. Nechci hodnotit odbornou kvalitu t chto pedagog v jejich profesním oboru,
dovolím si však poukázat na jejich nedostatečnou pedagogickou odbornost.
Pomineme-li odbornou zp sobilost učitel , je pot eba zmínit, že se současný
učitel

musí

potýkat

i technologickými
71
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vzd lávání. Jana Hrubá v diskusi ke standardu učitele zjiš ovala, zda si učitelé
uv domují, že současná společnost klade na učitele nové a náročné požadavky
s dobou, kdy sami byli žáky.76
Učitelé p edesílají p edevším zm nu společenské atmosféry a hodnotových
žeb íčk , které klade d raz na individualitu a svobodu. Jsou zd raz ována práva
dít te, ale bez vazby na jejich povinnosti.77 Z výstup této diskuse vybírám jako
d ležité pro tuto práci poukázání na nové výchovné strategie, zm ny charakteristiky
a postoje žák (problémy s pozorností, zm ny v sebepojetí, problémy s p ijetím
autority, agresivita, vulgarita).78 B žn se v praxi setkávám s postojem „ty dnešní
d ti jsou strašné, nevychované, drzé, bez zájmu“ apod. Zásadn s tímto názorem
nesouhlasím. D ti jsou jiné, ale všechno vychází práv ze zm n ve společnosti,
p edevším v její demokratizaci. Učitelé pracují se žáky, kte í cht jí vyjád it sv j
názor. Od školy se očekává individualizace a spravedlivost, zvýšil se tlak
na socializační a inkulturační funkci školy. Nar stají konflikty s žáky a rodiči.
S t mito zm nami musí do školy vstoupit nové komunikační procesy, které zvyšují
požadavky na učitele, jako jsou dovednosti v oblasti sociální komunikace,
psychologie, speciální pedagogiky, poradenství, práce s integrovanými žáky
a interkulturní komunikace, stejn jako dovednosti v oblasti komunikace se žáky
a rodiči (p edcházení mezním situacím...).79
Vymezit tedy učitelskou profesi není zcela jednoduché. Pr cha k termín m
učitel a učitelská profese p i azuje ješt dva a to pojem edukátor a pedagogický
pracovník. Vymezení skupiny pedagogický pracovník je p ímo definovaný
legislativní termín. Za ten d ležit jší považuji pojem edukátor, tedy n kdo, kdo
vyučuje, ale i vychovává.80

Učitel by m l mít vysoké kvality vychovatele.
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Ve spojení s komunikací ve škole by m l být profesionálním vzorem, nem l by se
stávat zakladatelem konflikt , ale spíše nástrojem k jejich narovnání.

3.3.1.3. P

Následným faktorem, který vstupuje do školního prost edí, jsou socializační
procesy ve škole siln ovlivn né mimoškolními podmínkami: d ti, které nastupují
do školy, již prošly určitým procesem socializace - n kdy s velmi rozdílnými
normami, hodnotami a zp soby chování. Škola sama se orientuje na standard tzv.
“st ední vrstvy”. Jednak jsou učitelé sami v tšinou p íslušníky této vrstvy, jednak
jsou orientací na st ední vrstvy určovány sm rnice pro výchovu a vyučování.
Problémy se sociálním znevýhodn ním se ukazují zejména v souvislosti s d tmi,
které prošly jinou mimoškolní socializací.81
Žáci ze sociokulturn

znevýhodn ného prost edí jsou častými účastníky

školního procesu. Tyto d ti žijí v tšinou v sociáln vyloučených lokalitách a jsou
procesem sociálního vyloučení bezprost edn ohroženi.
Ministerstvo práce a sociálních v cí definuje sociální vyloučení jako „proces,
v jehož rámci je jedinci, skupin jedinc či komunit výrazn znesnad ován či zcela
zamezován p ístup ke zdroj m, pozicím a p íležitostem, které umož ují zapojení
do sociálních, ekonomických a politických aktivit majoritní společnost“.82 Konkrétn
se jedná o osoby s nedostatečným vzd láním, dlouhodob

či opakovan

nezam stnané, osoby trpícími n jakými závislostmi, handicapované, imigranty,
p íslušníky menšin nebo lidi v t žké životní situaci, kte í si nedovedou pomoci.
Sociální vyloučení je často spojováno s prostorovým vyloučením, symbolickým
vyloučením spojeným se stigmatizací (zevšeobec ujícím p isuzováním negativních
vlastností) jedinc či skupin nebo ztíženým p ístupem k legálním formám výd lečné
činnosti. Lidé z tohoto prost edí jsou závislí na sociálních dávkách a s tím spojenou
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materiální chudobou, rizikovým životním stylem, špatnými hygienickými pom ry
a s nimi souvisejícím horším zdravotním stavem. Jejich životní strategie jsou
orientovány na p ítomnost s uzav eným ekonomickým systémem vyznačujícím se
častým zastavováním majetku a p jčováním pen z na vysoký úrok (lichva a tzv.
rychlé p jčky), v tším potenciálem výskytu sociáln patologických jev , kriminality
a sníženou sociokulturní kompetencí (nap . jazykovou bariérou, nezkušeností
či neznalostí vlastních práv a povinností). O sociálním vyloučení je možné hovo it
i tehdy, vyskytují-li se jen n které z nich.83
Ve škole se tak potkávají žáci pocházející ze st ední t ídy obyvatel a žáci
ze sociokulturn

znevýhodn ného prost edí a je pot eba s t mito protikladnými

skupinami, ale i jednotlivci, efektivn pracovat. Cht la bych zde ukázat, že mediace
se jeví jako univerzální funkční nástroj využitelný jak pro sociáln zvýhodn né
prost edí, tak pro prost edí opačné.

Ř
Na základ teoretických kontext budu v této části práce vycházet z vlastní
praxe, praxe mých koleg

či z ilustrativních rozhovor

s výchovnými poradci,

učiteli či vedením školy. Jedná se o pedagogy z lokality Šluknovského výb žku
a jedné školy z Moravskoslezského kraje.
V úvodu této kapitoly bych rozd lila ešení konflikt ve škole do dvou rovin.
V první ad se jedná o konflikty, které si dva účastníci sporu vy ídí mezi sebou.
T mi druhými jsou pak nedorozum ní, kde je pot eba účast t etí strany, aby se ujala
pomoci s ešením konfliktu.
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3.2.1. Ř
Prost edí školy je velmi specifické pro ešení konflikt , a to p edevším
pro žáky. Velká část konflikt vzniká mezi učitelem a žákem, p i čemž z pravidla
učitel bývá ten, který p i tradičním ešením navrhuje ešení. P i neadekvátním
vyhodnocení ešení problému, či p i nep im enosti k dané situaci jsou žáci ohroženi
výchovnými opat eními. To m že samoz ejm ovlivnit i jejich jednání. Týká se však
p edevším žák , pro které jsou výchovná opat ení nep ijatelná. V praxi jsou však
b žn výchovnými opat eními trestáni žáci, kte í na toto nereflektují.
Jiná v c je, jestli se vyučující o konfliktu dozví. ů zda je n kdo v bec
potrestán. Obyčejn , pokud si vy eší žáci konflikt mezi sebou sami, v tšinou se
k učitel m nedostane informace, čeho se nedorozum ní týkalo a jaký byl výsledek
ešení. Ve výjimečných p ípadech tak dochází i k fyzickému napadení p i ešení
sporu.
Záleží však také na tom, jak ke konfliktu jeho účastníci prost ednictvím své
osobnosti p istupují. Rabi áková d lí tyto p ístupy do čty kategorií: vyhýbání se
konfliktu, agrese, kompromis a ústup ze svého stanoviska.84 Co se týká žák , mezi
sebou v tšinou volí první dv možnosti ešení, dosp lí se pohybují v celém spektru.
Není nic neobvyklého, že rodič se pouští do konfrontací či slovn

nevybírav

napadne učitele.85
Práv i z tohoto d vodu je v současnosti ve školním prost edí ešení sporu
pouze mezi dv ma stranami bez p ítomnosti t etí osoby velmi „tenkým“ ledem.
V tomto p ípad jsou ohroženi nejen žáci a rodiče, ale p edevším učitelé. Pokud se
jedná o soukromé jednání mezi žákem či jeho zákonným zástupcem a učitelem
ve vážn jším konfliktu, je ve škole b žné, že zde figuruje jiný pedagog, který má
funkci ne jako aktivní pomoc p i ešení konfliktu, ale jako tichý pozorovatel.
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Tato opat ení jsou v dnešní dob

často využívána p edevším z preventivních

d vod .86

3.2.2. Ř
V odborné literatu e je za stmelující prvek celého společenství školy
považován výchovný poradce, pop . metodik primární prevence. Výchovný poradce
jako metodu používá poradenství (klarifikace, ventilace, povzbuzování, reflexe,
konzultace).87 Ve ejnost tak očekává, že výchovný poradce je ten, který umí
konflikty ve škole ešit.88 Z praxe však vyplývá, že vzd lávání výchovných poradc
je zam eno dosti obecn a ešení konfliktu je v nována pouze jedna část, a to spíše
teoretická.89
Velmi často také akté i školních konflikt spoléhají na to, že ešitelem jejich
spor bude editel, který má samoz ejm ve své kompetenci tato nedorozum ní ešit,
ale ve v tšin p ípad však v záv ru dochází k represivním ešením,90 p edevším
v souvislosti s konflikty mezi žáky či mezi žáky a učiteli.
Společným jmenovatelem t chto konflikt

je napjatá atmosféra ve škole,

z čehož učitelé často vyvozují konflikt jako negativní v c. V rámci teorie ešení
konflikt

je však konflikt založen na pozitivní hodnot .91 která umožní projevit

odlišná stanoviska, zabývat se problémem a snažit se je ešit.92 Jedná se o celou
oblast výchovy d tí i dovzd lání dosp lých.
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Na základ

uvedených skutečností je mediace jako

prost ednictvím t etí strany mimo ádn

ešení konfliktu

vhodným prost edkem pro uplatn ní se

ve školním prost edí, kde se setkávají odlišné společenské vrstvy, r zného v ku,
názor , pohlaví, vzd lání či náboženství.93

4. M
Vzhledem k tomu, že u nás je mediace ve školním prost edí n co ne zcela
b žného, budu se zabývat tím, jak je možné tuto metodu ešení konflikt využívat
práv v této instituci. V souvislosti s tím, že mediátor musí mít p íslušné znalosti
a dovednosti, chci ukázat klady, ale i zápory procesu zavád ní mediace do školního
prost edí.

4.1. M
Mediátor ve škole by m l být profesionál, s p íslušným výcvikem,
ale i rozhledem ve školním prost edí. M l by být osobnostním vzorem, který svým
pozitivním p ístupem vytvá í p íklad ke konstruktivnímu ešení sporu. Určit je
pot eba zde zachovat určitou obez etnost, kdy nevhodnými strategiemi či
zkušenostmi m že mediátor nevhodn p istoupit k procesu mediace.
Práv

vzhledem ke školnímu prost edí se musí mediátor vyrovnávat

s n kolika základními problémy. Nejčast jším je ten, když dít či rodič vnímá i p es
dobrovolnost mediační proces jako nespravedlnost či trest. Další a také velmi zásadní
je skutečnost, že každé dít má své vlastní zkušenosti s dosp lými, myslí si, že se
jedná o n co jako je léka ské sezení a že spor vy eší dosp lí bez jakéhokoli jeho
úsilí.
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V souvislosti s t mito úskalími školní mediace je t eba zd raz ovat aktivity
subjekt , nutnost dialogu a dobrovolnost. Není možné, dít bylo pasivním p íjemcem
rad. Často poté dochází k tomu, že se dít k mediaci ani nedostaví.94
Z výše uvedených d vod je zcela evidentní, že je nezbytné, aby mediátor byl
skutečným odborníkem s empatickým p ístupem k účastník m školní mediace.
V opačném p ípad by mohlo dojít k prohloubení ned v ivosti u dít te.

4.2. S
Mezi dosp lé osoby, které by byly vhodné pro výkon mediační činnosti, pat í
školní psychologové, výchovní poradci, učitelé, ale i jiní pedagogičtí pracovníci.95
V současnosti je v České republice vyškoleno 20 pedagog -mediátor s ukončeným
100 hodinovým výcvikem v rámci projektu Mediace ve škole, o kterém se zmíním
v následujících kapitolách. V současné dob u nás v odborné literatu e neexistuje
definice mediátora-pedagoga. Pokusím se tedy o definici této pozice na škole.
Mediátor-pedagog je osoba, která absolvovala mediační výcvik se zam ením
na školní prost edí. Vede mediační kauzy ve škole, zavádí proces mediace do školy
a pomáhá peer mediátor m p i ešení problém .
Dalším subjektem školní mediace jsou vrstevničtí mediáto i, které často
spolužáci vnímají jako ty, co ve škole p sobí jako tmelící prost edek či jako n kdo,
na koho se mohou obrátit, když mají n jaký problém a nemusí ho ešit s autoritou.96
Profesní kompetence dosp lých, kte í se v nují školní mediaci, je zcela
nezbytná. Tu vidím v absolvování nejmén 100 hodinového mediačního výcviku.
Nejúčinn jší by bylo, kdyby vyškolený mediátor byl také pedagogem nebo sociálním
pracovníkem či školní psychologem.
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Výhodou školního psychologa je nestranné postavení, ale to neznamená,
že d ti a rodiče k n mu takto p istupují, nicmén není to učitel-kolega. Dalším
pozitivy je jeho porozum ní vztahovému systému, vyšší empatičnost či primární
zam ení práce psychologa. Pedagog-mediátor m že mít postavení o poznání
komplikovan jší. Kolegové, d ti či rodiče ho vnímají jako formální autoritu, ke které
nemusejí mít d v ru nebo na n j p ehodí odpov dnost.97
Osobnostní p edpoklady, které jsou uvedeny na obrázku č. 1,98 pro výkon
školní mediace pro učitele jsou v současné dob nezbytné, p edevším proto, že se
setkáváme s komunikačními nedostatky pedagog . Ti často v dít ti, n kdy i v rodiči,
nevidí partnera pro diskusi, neprojevují mu p íslušnou úctu a d v ru. Toto z vlastní
zkušenosti považuji za velký problém dnešního školství, který by se na poli
komunikace m l zm nit. Určit to p isp je také ke zlepšení klimatu školy. Je tak
nutné spojit profesní a osobnostní p edpoklady pro výkon mediátora ve škole.99
Je zde pot eba ješt rozlišit, kdy mediují dosp lí a kdy d ti mezi sebou. Pokud
mediuje dít , je proces mediace značn zkrácený. Není možné po d tech, vzhledem
k jejich v ku, požadovat t í hodinové mediace. Jedná o mediace v délce
max. 30 minut, velmi často jsou i kratší. Celý proces i jeho délka také závisí na v ku
jak mediátora, tak stran sporu. Na tom, jak umí dít klást otázky, jak je empatické či
pozorné. Podobn je to i u dosp lých, když mediují d ti. V praxi jsem si ov ila, že
se tyto mediace b žn pohybují nejdéle do jedné hodiny. Souvisí to samoz ejm
nejen s udržením pozornosti u d tí, ale také omezeným časovým prostorem ve škole.
Je zde d ležité počítat s výše uvedenými skutečnostmi, které jsou odlišné od b žného
procesu mediace,
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4.2.1. Peer mediace
Vrstevničtí „d tští“ mediáto i p sobí na škole jako pomocný prvek
pro spolužáky p i ešení problému prost ednictvím t etí, neutrální strany. M lo by se
jednat o subjekty s p irozenou autoritou, s významným vlivem ve skupin
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či výchovným vzorem. Jako tu správnou osobnost by je m li brát také pedagogové
školy.101
Nezbytností peer mediace je podpora, která je realizována prost ednictvím
komunitních setkávání. Zde si mohou mezi sebou vym nit zkušenosti s využitím
mediace, sv it se s konkrétními problémy p i mediaci či p i využití svých
komunikačních dovedností v t ídním kolektivu.
Jak vrstevnická, tak dosp lá mediace by ve škole m la p isp t nejen
ke zlepšení klimatu či kultury školy, ale také by m la být prost edkem k tomu, že
jistá část problém jde ešit nerepresivní formou a není poté nutné trestat proh ešky
žák

výchovnými opat eními či sníženými známkami z chování. Havlík - Ko a

mluví o nastartování zm n vedoucích k novému vybalancování celého systému
výuky, odm n a trest tak, aby byl srozumiteln jší a p ijateln jší nejen pro učitele,
žáky, rodiče, ale i širokou ve ejnost.102

vČ

4.3. Z
Obecn

mediace jako prost edek k ešení konflikt , jak jsem již uvedla

v teoretické části práce, je se ve společnosti známá a legislativn definovaná. To se
týká p edevším ešení spor rodinných, pracovních, sousedských, firemních apod.
Jako prost edek k ešení konflikt ve škole se u nás v praxi tém

nevyužívá. Ú ad

vlády ČR, odbor ůgentury pro sociální začle ování, byl organizátorem pilotního
projektu Mediace ve škole, jehož cílem bylo zjistit, za jakých podmínek a v jaké
podob m že mediace probíhat ve školním prost edí v naší republice.
Vzhledem k tomu, že jsem mohla osobn zúčastnit tohoto projektu, budu se
na základ výzkumu a sb ru dat snažit zjistit a analyzovat, zda je možné uplatnit
a v jaké mí e proces mediace v českém školním prost edí.
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4.3.1. S

Č
Jak jsem již avizovala, je mediační proces ve školním prost edí v praxi u nás

novou možností, jak ešit konflikty ve škole. Dosud jsem nenašla žádnou práci, která
by se zkoumáním tohoto tématu podrobn zabývala. Co se týká literatury, tak jediný
částečný prostor v novaný školní a vrstevnické mediaci jsem našla v knize Lenky
Holé – Mediace a její využití v praxi.
V internetovém prost edí jsem objevila na webové stránce Rodiče vítání
projekt Mediace do škol z roku 2013, jehož cílem bylo nabídnout školám vyškolený
tým mediátor a facilitátor , kte í byli využívání jako „profesionální služba první
pomoci“ p i ešení r zných typ konflikt . Výsledkem by pak m la být dohoda
podporující možnost „zdravého“ ešení spor a konflikt , která ve svém d sledku
p inese ob ma stranám – školám i rodič m spokojenost a smysluplnou spolupráci
p i výchov

d tí.103 N kolik absolvent

vysokých škol se také ve svých

kvalifikačních pracích zabývalo mediací ve škole, ale vždy to bylo pouze zam ené
na n jakou oblast mediace, jako je nap . vrstevnická mediace104 nebo využití
mediace v základních um leckých školách,105 což je velmi omezený prostor.
Jedinou osobou s osobními zkušenostmi mediace ve školním prost edí, se
kterou jsem se p ed lety seznámila a se kterou jsem se op t po čase setkala, je
PaeDr. Ing. Michal Slavík PhDr. Je

editelem základní školy v D čín

106

a pedagogem na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem. Dr. Slavík
se zabývá mediací společn se svými studenty vysoké školy již n kolik let a dá se
íci, že je takovým osamoceným praktikem mediace v českém školním prost edí.
V práci se budu snažit využít i jeho zkušeností z praxe.
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Z výše uvedených p íklad si myslím, že práv výstupy a výsledky zavád ní
mediace do škol107 a jejich zhodnocení budou u nás v republice jedinečné, protože
projekt byl zam en p ímo na základní školy108 a pokryl jak mediaci dosp lých,109
tak vrstevnickou mediaci. Myslím, že po více než ročním aktivním fungování
na školách ve Šluknovském výb žku je možné odborn a kompetentn popsat situaci
v rámci možností ešení konflikt ve škole prost ednictvím mediace. Do práce jsou
zahrnuty také dílčí výstupy ze Základní školy Pudlov z Moravskoslezského kraje,
která je školou se 100 % žák ze sociokulturn znevýhodn ného prost edí a bude
zajímavým vzorkem v rámci sociálního složení.

4.3.2. P

M

Agentura pro sociální začle ování p i Ú adu vlády České republiky110 byla
organizátorem pilotního projektu Mediace ve škole.111
Projekt se uskutečnil od Ř/2016 do 4/2017 a zúčastnilo se ho 10 škol
(5 z Moravskoslezského kraje a 5 z Ústeckého kraje). Součástí byl 100 hodinový
akreditovaný výcvik pro dva pedagogy z každé školy a 4Ř výcvik pro 10 peer
mediátor z každé školy.112 Po ukončení výcvik následovalo 50 hodin supervize
a 70 hodin podpory, v rámci které jezdili lekto i do škol a pracovali s peer mediátory,
procvičovali mediace, podporovali je v jejich práci. B hem projektu se uskutečnily
také čty i workshopy pro vedení školy a jeden pro učitele. Celý projekt byl pak
ukončen záv rečnou konferencí v Praze, kde byly prezentovány první informace
ze škol, jak se jim na začátku jejich snažení da í.
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Osobn

jsem byla aktivním účastníkem projektu a absolvovala jsem

100 hodinový výcvik mediátora – pedagoga.113 V myšlence aplikovat mediaci
do školního prost edí v České republice byl tento projekt zcela jedinečný. Co se týká
odbornosti výcviku a následné podpory, uskutečnilo se n co zcela nového, s čím
nebyly u nás žádné zkušenosti.114
Školy z uvedených kraj byly vybrány na základ toho, že se v nich nacházejí
lokality,

kde

žijí

lidé

ze

sociokulturn

znevýhodn ného

prost edí.

V Moravskoslezském kraji to byly školy dosti vzdálené od sebe, s žáky z rozdílného
sociálního prost edí, jedna škola má dokonce 100% žák

ze sociokulturn

znevýhodn ného prost edí.115 V Ústeckém kraji to bylo 5 škol ve Šluknovském
výb žku, které sídlí velmi blízko od sebe. Také tam se jednalo o rozdílné školy
od základní školy s vysokým podílem sociáln znevýhodn ných žák až po víceleté
gymnázium. Práv varianta škol umíst ných nedaleko sebe se ukázala pro další
vývoj mediace značn výhodná.

4.3.3. Vyh
Vzhledem k tomu, že se jednalo o pilotní projekt, potýkal se také s n kolika
problémy, které však do budoucna mohou posloužit jako dobrá zkušenost pro další
projekty tohoto typu.
Samotný výcvik pro dosp lé byl zajišt n kvalitními mediátory, n kte í byli
zapsaní mediáto i, n kolik z nich bylo členy ůsociace mediátor ČR, část m la
zkušenosti ze školního prost edí. V tšina účastník

se shodla na jejich vysoké

profesionalit . Také lekto i vrstevnické mediace byly odborn na výši, ale práce
s d tmi je specifická a rozdílná oproti práci s dosp lými, tak se občas vyskytly menší
problémy. Jako d vod vzniku problému je skutečnost, že sice všichni lekto i byli
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mediátory s dlouhodobou praxí, n kte í i m li i právnickou praxi, ale to
neznamenalo, že všichni byli odborníky na vzd lávání d tí. Chci zde poznamenat, že
i když je člov k velmi zdatný a i uznávaný ve své profesi, nemusí um t své znalosti
a dovednosti p edat druhým potažmo d tem.
Velmi diskutovaný mezi účastníky výcviku byl výb r vrstevnických
mediátor . V tšina škol nakonec sv ila výb r do rukou d tem. Konkrétn u nás
ve škole jsme d tem ve t íd vysv tlili, co je mediace a jaké vlastnosti by m l mít
mediátor. Poté se p ihlásili žáci, kte í m li zájem se stát mediátory. Z t ch byl
na základ

tajného hlasování vybrán jeden žák.116 Problém vyvstal pozd ji, po

absolvování peer výcviku, kdy 3 žáci zjistili, že mediace není pro n „to pravé
o echové“, a oznámili nám, že to d lat necht jí. Pro další vzd lávání peer mediátor
je do budoucna nutné v novat jejich výb ru více pozornosti a zasáhnout do toho
i jako pedagogové, kte í d ti znají a mají jiný pohled na jejich schopnosti
a dovednosti.117
Vzhledem k tomu, že pouhé slovo mediace si neum lo mnoho z nás vysv tlit,
bylo t eba, p edstavit proces mediace také pedagog m ve škole. K tomu posloužil
workshop pro sborovny. Ten v základech objasnil pojem mediace a p edstavil
cvičnou kauzu, jak mediace vypadá v praxi.
Výše uvedená úskalí je nutné v p íštích projektech po odborné stránce
do ešit.118 Vedle zmín ných problém je určit d ležité vyčlenit delší časový úsek,
v n mž bude vzd lávání probíhat.119 Za zcela zásadní vidím účast vedení školy p ímo
p i výcviku. Tam, kde se vedení zúčastnilo aktivn výcviku, má škola daleko menší
komplikace zavést mediaci do kultury školy. Tímto aspektem se budu podrobn ji
zabývat p i rozboru zavád ní mediace do školního prost edí.
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Mediací ve škole se po skončení projektu aktivn zabývají pouze školy
ve Šluknovském výb žku, kterých je p t a na základ jejich výpov dí se budu snažit
alespo

na tomto malém vzorku p edstavit formy a výsledky za azení mediace

do školního prost edí. Tyto školy m ly oproti školám v Moravskoslezském kraji
n kolik výhod. První z nich byla již zmi ovaná územní blízkost, školy se mohly
vzájemn podporovat, n kte í účastníci se znali, pop . spolupracovali již na jiných
d ív jších aktivitách. Také je pot eba zd raznit výraznou podporu Mgr. Evy
R tové,120 která se stala spojovacím prvkem a je dodnes odbornou pomocí
a organizátorem pravidelných m síčních setkání, kde si vym ujeme zkušenosti
a organizujeme společné aktivity. Velmi často na p íkladech dobré praxe, ešíme
problémy vzniklé p i zavád ní mediace do školního prost edí. Často pracujeme
prost ednictvím p estavování peer mediace v jiných školách či seznamujeme okolní
školy s touto metodou p i r zných setkáváních odborné ve ejnosti.121

4.3.4 C
V této kapitole chci čtená i p iblížit n které ze škol, které prošly projektem
Mediace ve škole a poskytly mi na mnoho užitečných informací včetn mnoha
p íklad dobré praxe. Jedná se o čty i základní školy a jedno víceleté gymnázium
ve Šluknovském výb žku a jednu základní školu z Moravskoslezského kraje.
P edstavím nejen základní informace o škole vč. sociálního složení žák , ale mým
zájmem je ukázat i cíle, které tyto školy očekávání p i zavedení mediace do svého
školního prost edí.
První škola se nachází v Krásné Líp . Je škola úplná s 1. - ř. postupným
ročníkem. V pr m ru se počet žák pohybuje kolem 300, krom žák z Krásné Lípy
navšt vují školu i d ti dojížd jící z okolních obcí – Rybništ , Doubice a Starých
K ečan.
Velkou skupinu ve škole tvo í žáci se sociokulturním znevýhodn ním, kte í
120
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pot ebují trvalou stimulaci a dopomoc, aby dostáli nárok m školy. Často je jejich
problémem p i počátečním vzd lávání nedostatečné zvládnutí mate ského jazyka
a častá absence p edškolního vzd lávání. Cílem školy je nejvyšší možná míra
úsp šného začlen ní t chto žák do kolektivu t ídy, dále upevn ní učiva a p íprava
na jejich další vzd lávání.122
Vzhledem k t mto cíl m škola vidí zavedení peer mediace jakožto nástroje, kdy
si pomoc mohou poskytnout vrstevníci navzájem, jako cenné rozší ení prost edk
komunikace. Dalším dlouhodobým cílem je vytvo ení p íjemného prost edí,
otev enost zm nám, dobrá komunikace – učitel – žák – rodič. (dále jen ZŠ1)
Druhou školou je gymnázium ve Varnsdorfu. Jedná se o víceleté gymnázium,
jehož základní prioritou stále z stává nem nná konstanta, a to výchova a vzd lávání
žák na principech k es anské morálky s výraznými vlivy rodinného bezpečného
prost edí a rovností šancí. Biskupské gymnázium Varnsdorf je uznávanou výchovn
vzd lávací autoritou ve Šluknovském výb žku.123 Škola si dala hned n kolik cíl jak
využívat mediaci ve školním prost edí. Základním bylo sestavit tým žák , který bude
aktivn zajiš ovat monitoring vzájemných vztah ve t ídách a na základ získaných
mediačních dovedností budou ešit nesváry svých spolužák

mírnou, nenásilnou

cestou na základ domluvy. Dalším cílem je zapojit peer mediátory do vztah mezi
žáky tak, aby jim byli podporou a poradcem s tím, že se stanou pomocnou silou
učitel p i ešení každodenních nedorozum ní. Vrstevničtí mediáto i budou využívat
mediačního výcviku k organizaci t ídních záležitostí a rozpoznání varovných signál
vznikající šikany. (dále jen G)
T etí školou je nejv tší základní škola v Rumburku. Je to úplná základní škola
122
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[online]. [cit.

s postupným 1. – ř. ročníkem, kterou v současné dob navšt vuje asi 540 žák
z Rumburku a okolí. Co se týká sociálního složení žák , je to škola, v jejíž blízkosti
se nenachází žádná sociáln vyloučená lokalita, a z toho vyplývá, že ji navšt vuje
pouze nepatrné procento žák ze sociokulturn znevýhodn ného prost edí. D vodem
rozhodnutí pro vstup do projektu Mediace ve škole bylo p edevším napln ní
pr ezového tématu ŠVP a výstup ŠVP, rozvoj demokratických znalostí, dovedností
a postoj u žák , zvýšení odpov dnosti žák , rozvoj komunikačních dovedností žák
a také možnost žák spolupodílet se na chodu a klimatu školy.124 (dále jen ZŠ 2)
Další rumburská základní škola v Tyršov ulici se nachází ve st edu m sta.
Je to úplná škola s postupným 1. až ř. ročníkem. Školu navšt vuje 410 žák .
Vzhledem k tomu, že škola se nachází v centru, docházejí do ní i žáci z okolních
m st a obcí p edevším díky p íznivé dopravní obslužnosti. Část školního obvodu
spadá do sociáln vyloučené lokality, což znamená, že práce se žáky a jejich rodiči
z této části Rumburku je náročn jší p edevším v oblasti školní socializace
a komunikace. Základním cílem školy v rámci projektu bylo zavést nový,
efektivn jší zp sob komunikace v základních rovinách – žák x žák, žák x učitel,
učitel x učitel, učitel x rodič. V souvislosti s komunikačními dovednostmi učitel
bylo následným cílem zlepšení profesionality učitelského sboru v oblasti komunikace
a porozum ní žák m a rodič m. Zavedení tohoto druhu komunikace by m lo
udržovat a zlepšovat celkové klima školy. P edpokládá se také p enesení částečné
odpov dnosti za jednání na žáky v rámci vrstevnické mediace, či uplatn ní získaných
komunikačních dovedností v kolektivu t ídy. 125 (dále jen ZŠ3)
Jak jsem již zmi ovala, na školách v Moravskoslezském kraji mediaci
nevyužívají v takové mí e jako na severu Čech. Jedinou školou, kterou jsem proto
oslovila mimo lokalitu Šluknovského výb žku, byla Základní škola v Bohumín Pudlov . Školu jsem vybrala cílen
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znevýhodn ného prost edí.126 Zajímalo m

tedy, jak je možné využít mediaci

v takovémto sociálním prost edí.
Základní škola T. G. Masaryka v Bohumín - Pudlov

funguje od roku 1929

a v současné dob má okolo 100 žák . Od roku 1řř7 se zde situace postupn m nila.
Do části Pudlova, zvané Drátovna, se začali ve v tší mí e st hovat Romové
a sociáln slabí občané. V lokalitách Na Loukách a Louny byly n které domy
p em n ny na tzv. holobyty, kam byli tito občané st hováni, stejn jako ti, kte í
neplatili nájemné v m stských bytech. Tyto m stské části pat í do naší spádové
oblasti, a tak d ti z t chto míst začaly zapl ovat naši školu. V současné dob jsou
ve škole pouze d ti a žáci ze sociokulturn znevýhodn ného prost edí. Protože se
jedná o d ti romské, o d ti ze sociáln slabých rodin, ze sociáln znevýhod ujícího
a kulturn odlišného prost edí, p estali ostatní rodiče své d ti do školy umís ovat
a rad ji je vozí do škol v centru m sta. Tak došlo k prudkému úbytku žák , což m lo
na školu a její provoz velmi negativní dopad. Nízký počet žák velmi ovliv uje
počty t íd ve škole. V letošním roce op t pokračovalo spojování ročník a žáci se
učili malot ídním zp sobem. Vzd lávání na škole je zam eno na stálé multikulturní
p sobení, nebo žáci jsou denn konfrontováni se sv tem majoritní společnosti, který
p edstavuje škola a její zam stnanci, a sv tem svých rodin, které tvo í romskou
minoritu.127 Cílem zavád ní mediace je nastavit pravidla nové komunikaci, naučit se
naslouchat, ochota povídat si a chu se vzájemn domluvit – na všech stranách (žáci
mezi sebou, žák – učitel). (dále jen ZŠ4)
Z uvedeného vzorku vyplývá, že se jedná o školy s rozdílným sociálním
složením žák . Na jedné stran gymnázium, které p edstavuje výb rovou školu
vzd lávající žáky p edevším z rodin vykazujících podn tné prost edí pro výchovu
dít te, a na druhé základní školy s d tmi z výrazn sociokulturn znevýhodn ného
prost edí. Tyto skutečnosti jsou také jedním z rozdíl , jak školy k mediaci ve škole
p istupují, využívají ji, pracují s ní.
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4.4. V
Pro zmapování a analýzu využití mediace ve školním prost edí jsem zvolila
n kolik nástroj , které bylo možné aplikovat v rámci škol zapojených do projektu.
Prvním nástrojem byl dotazník. Na základ p edchozí dohody s oslovenými školami
jsem p ipravila pro jejich zástupce n kolik otázek, na které m ly odpov d t. Cílem
otázek bylo zjistit, zda je možné tento prost edek k ešení konflikt využít práv
ve škole. Otázky jsem rozeslala na výše uvedené školy, a zp t jsem je dostala
písemn zpracované. Pokud jsem pot ebovala doplnit n jaké informace, zvolila jsem
osobní rozhovor. Jako další zdroj jsem využila výstupy z pravidelných diskuzních
hovor

p i společných setkání v rámci udržitelnosti projektu Mediace ve škole

a p ípadové studie vypracované jednotlivými školami využitelné pro projekt.
Uskutečnila jsem také osobní rozhovor s dr. Slavíkem, p vodcem myšlenky zavést
mediaci do školního prost edí. V neposlední ad byla zdrojem informací má vlastní
praxe.
Po shromážd ní informací jsem si na základ otázek d lených do témat
rozd lila další část práce do jednotlivých kapitol. Odpov di na otázky jsem
porovnala, vyhodnotila srovnáním shodných odpov dí a doplnila p íklady
dobré praxe. Pracovala jsem také s rozdílnými názory, které jsem analyzovala
a kriticky zhodnotila.
Na záv r každé kapitoly jsem se snažila shrnout poznatky z rozhovor
a p íklad dobré praxe a vyhodnotit význam mediace ve školním prost edí, jak
v pozitivním či negativním výsledku.
Následující otázky byly použity ke zhodnocení zkušeností z využití mediace
ve škole, které jsem použila pro analýzu a hodnocení.
1) S jakými druhy konflikt se ve škole nejčast ji setkáváteť
2) Jaké metody ešení konflikt jste používali p ed seznámením s možností využití
mediace?
3) P i ešení jakých konflikt nyní využíváte mediaci nejčast jiť
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4) Jak se zm nilo klima školy p i zavedení mediace do školyť
5) Jaké možné klady a zápory spat ujete ve využívání mediace na p d školyť
6) Zm nilo používání mediace Vaše vnímání školního prost edíť
ůnalýza témat, která se v odpov dích na tyto otázky objevuje, je součástí dalších
podkapitol.

4.4.1. D
Všechny školy, které praktikují mediaci jako komunikační prost edek, si
od začátku d lají seznam mediačních kauz, konflikt , které se jim díky
absolvovanému výcviku poda ilo nebo nepoda ilo vy ešit. Cht la bych se zam it
na témata, která se objevují jako p íčiny spor . Tohoto tématu se týkala také moje
první otázka, kterou jsem následn podrobn ji analyzovala a doplnila o p íklady
dobré praxe.
V odpov dích na otázku „S jakými druhy konflikt

se ve škole nejčast ji

setkáváteť“ se všichni oslovení beze zbytku shodli na základních tématech
konflikt , které eší ve škole. Je d ležité rozlišit také to, kdo s kým mám konflikt.
Toto je typologie t chto konflikt :

1. žák x žák - „on mi ekl, „on mi vzal“ „on se se mnou nebaví“- tento typ
konfliktu často vzniká „poš uchováním“, následn

p er stá bu

ve fyzický konflikt, či slovní napadení
2. skupina žák x žák (mechanismus vznikající šikany)
3. t ída x učitel - žák m se nelíbí metody výuky, zp sob hodnocení
4. rodič x učitel – ( dít p ijde dom a oznámí, že učitelka mu ekla, ud lala,
neud lala…a rodič p ibíhá do školy situaci ešit se slovy „ Mému dít ti
v ím…“) (ZŠ1)
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4.4.1.1. K

mezi sebou

Tyto konflikty jsou asi t mi nejčast jšími, které se vyskytují ve školním
prost edí. Žáci společn tráví hodn času, což vytvá í prostor pro nedorozum ní
a vznik problém .128 Jedná se tak o výše uvedené konflikty a jejich témata.
Mnohdy konflikty vznikají mezi d tmi v 6. t ídách, kdy část žák odešla
na víceletá gymnázia, a do t ídy p išli noví žáci z okolních škol. Velmi efektivní
zp sob ešení problému vznikající soužití žák se jeví v sociometrickém šet ení,
které pomáhá učiteli se ve t íd orientovat, nastavit pravidla spolupráce a vytvá et tak
pozitivní klima ve t íd . Ješt k výše uvedeným druh m konflikt se p idává konflikt
učitel x žák (jako jedinec) s tím, že často se stává, že tyto spory mají p esun
do kolektivu a stává se z nich konflikt t ída x učitel. (ZŠ3)
Co se týká konflikt mezi žáky, m žou mít v r zných školách zcela rozdílnou
povahu, která často vyplývá z rozdílného sociálního složení žák . „Nejčast jší je, že
se žáci nedovedou domluvit, d vody mohou být r zné. Dosti často si je p inesou
z domova a druhý den eší spory svých rodič místo nich ve škole. ů v rámci vzniklé
pot eby se hájit si pak velmi d razn nadávají. Nejčast jší nadávání a nejurážliv jší
je tzv. “do mamy nebo do taty“, což jsou nejsiln jší nadávky, protože se týkají
rodič . Nejt žší nadávky, pokud nezvládneme spor uklidnit, vrcholí rvačkou
(tzv.bitka).“ (ZŠ4)
Nejčast jšími druhy sporu z hlediska témat jsou:
1. Vztahové problémy mezi d včaty – vzhledem k v ku dospívání se eší to,
kdo s kým kamarádí, kdo co ekl, kdo se jak podíval, kdo koho pomlouval, jaký
chlapec se jim líbí, kdo s kým chodí
Uvádím zde p íklad z vlastní praxe, kdy jsme ešili pomocí mediace b hem
roku a p l spor mezi kamarádkami již t ikrát.
Jednalo o konflikt mezi dívkami v sedmé t íd . Jedna žákyn m la ve t íd
spor se spolužačkou (kamarádkou) a byla tém
128
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rozhodnutá, že p estoupí na jinou

školu. Nejd íve ale zašla za peer mediátorkou a požádala ji o pomoc. Ta ale
vyhodnotila situaci tak, že jí ekla, že si na ešení jejího problému netroufne, a to
p edevším z d vodu její nestrannosti. ekla však o konfliktu t ídnímu učiteli, který se
obrátil na školní mediátorky. Ty oslovily ob strany s nabídkou mediace a dívky
souhlasily. Uskutečnila se mediace (dv mediátorky), v jejímž pr b hu se žákyn
vzájemn vyslechly a našly společné ešení problému. Spolužačky si pot ebovaly
ujasnit sv j vzájemný vztah, dále co je zdrojem jejich nedorozum ní a jak s tím
nadále pracovat. Vzhledem k tomu, že možností ešení byl odchod dívky ze školy,
nebo fungování ve vztahov narušeném prost edí, se díky mediaci t mto možnostem
poda ilo p edejít. Žákyn na škole z stala a se spolužačkou jsou op t kamarádky.
Mediace byla efektivním ešením školního konfliktu. K tomuto problému jsme se však
b hem dalšího roku vraceli ješt dvakrát. P ed nedávnem byla situace op t značn
vyhrocená. Dokonce volala maminka dívky, která cht la odejít ze školy, že se situace
zhoršila a jestli by bylo možné zase použít mediaci jako prost edek k vy ešení sporu.
V pr b hu mediace vyšlo najevo, že si d včata mezi sebou vlastn nic konkrétního
ne ekla129 a jako již mnohokrát problémem byla komunikace na sociálních sítích.
(ZŠ3)
2. Vulgární a nevhodné vyjad ování, ubližování – mezi žáky, nevhodné
poznámky na pedagogy, ničení si v cí, zasahování do soukromí
P íklad ešení problému prost ednictvím peer mediace. Chlapec ze 7.
t ídy v den, kdy jeho t ída m la p edm t va ení, zjistil, že mu n kdo ze spolužák
vysypal do tašky cukr a špagety. Začal se rozčilovat a útočit na svého
spolužáka, o n mž si myslel, že to ud lal. Všimla si toho jedna z vyučujících a cht la
kluky potrestat. Zasáhla výchovná poradkyn a navrhla, že by se situace dala ešit
mediací. Dv peer mediátorky ze 7. t ídy se dohodly s kluky, že se pokusí situaci
společn mediací vy ešit. Po vy ešení sporu kluci mediátorkám ekli, že byli rádi, že
si mohli vše mezi sebou vy íkat za jejich asistence, protože to brali mnohem vážn ji,
než si na začátku mediace mysleli. (ZŠ2)
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3. Spory v kolektivu – vyčlen ní z kolektivu, zasedací po ádek, hluk
o p estávkách, kam pojedeme na výlet
V níže uvedeném p íkladu dobré praxe je se jednalo o práci v kruhu, kdy
všichni p ítomní mohli vyjád it své pocity a pot eby. Určit bych doporučila p i této
práci využívat již zmi ované mediační techniky aktivního naslouchání a neutrálního
jazyka. D ti tak lépe porozumí emocím druhých a dokáží si p ijít na ešení sporu
sami.
V šesté t íd delší dobu docházelo k neshodám mezi žákyn mi. Žáci se ve
t íd necítili dob e, stále se tam n kdo s n kým hádal. Všimli si toho i pedagogové,
že klima t ídy je narušeno. Jednou si paní učitelka- mediátorka všimla, že n kolik
žáky pláče a že mezi sebou n co eší. Tak je oslovila s tím, co se d je a jestli jim
nem že n jak pomoci. Vzhledem k tomu, že součástí konfliktu byla i peer mediátorka,
tak využila možnosti a požádala paní učitelku, zda by se to mohlo vy ešit pomocí
mediace. Paní učitelka oslovila ostatní žákyn , jestli by cht ly problém vy ešit.
Žákyn souhlasily. Uskutečnili jsme skupinovou mediaci, které se zúčastnilo asi
10 dívek. D včata m la prostor íci, co se jim nelíbí a jak se cítí. Nejd ležit jší ale
bylo, že se vzájemn slyšely. Po delší dob došly k vzájemné dohod o toleranci
a pochopení. Vztahy se zlepšily nejen mezi dívkami, ale i ve t íd a doposud trvají.
Je z ejmé, že se jednalo o velmi efektivní zp sob ešení konfliktu. (ZŠ3)
4. ůgresivní chování – napadání, ničení v cí, pom cek
Velmi často se v t chto tématech objevuje problém komunikace na sociálních
sítích. ůčkoli jsou to konflikty, které vznikají mimo školní prost edí, bohužel mají
p esah i do školních lavic. Setkáváme se s tímto nešvarem v možná v každém
druhém konfliktu. Z rozhovor s pedagogy, kte í se mediací zabývají, ale i z vlastní
zkušenosti je nevhodná komunikace na sociálních sítích mezi d tmi velmi častým
zdrojem konflikt a nedorozum ní. V tomto druhu komunikace hledají své blízké
bez ohledu na teritorium, jazyk, zvyk p ímého kontaktu.130 D ti si mezi sebou napíší
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to, co by si p i osobním kontaktu nikdy ne ekly, posílají r zné urážející obrázky.
Je pravdou, že se v tšinou toto d je mimo školní prost edí, ale p esun do školy je
zcela zjevný.131 D ti se t mito problémy trápí a m že to mít vliv na jejich p sobení
ve škole.132 Velmi často je dokonce školní prost edí zdrojem tohoto problému, který
se m že týkat nap . známek, toho, co kdo m l na sob , jak byl nešikovný
p i t locviku. Potom je nezbytné tyto problémy ešit, pokud narušují výuku a klima
ve škole. V t chto p ípadech považuji mediaci za velmi efektivní zp sob ešení
vzniklého konfliktu.

4.4.1.2. K

Následnými konflikty ve školním prost edí, které je možné

ešit

prost ednictvím mediace, jsou spory mezi učiteli a žáky. Čast ji dochází ke st et m
mezi pedagogem a jednotlivým žákem, výjimkou nejsou ale ani konflikty mezi
t ídou, p ípadn skupinou žák a učitelem. P íčiny základních nedorozum ní bych
kvalifikovala do dvou základních oblastí, které se vyskytují v b žné praxi.
1. Klasifikace a zp sob výuky – žáci si st žují na zp sob a pravidla
klasifikace, dále na zp soby, metody a didaktické postupy p i výuce
P íkladem z praxe je p ípad, kdy si žáci st žovali na klasifikaci a zp sob
výuky v hodinách n meckého jazyka. Paní

editelka se obrátila na vedoucí

p edm tové komise, aby provedla hospitaci v dané t íd na hodin angličtiny a poté
p ednesla sv j pohled na klasifikaci a vedení výuky. Po zjišt ní skutečností133 se paní
editelka (tentokrát v roli mediátora) sešla společn se t ídou a učitelkou n mčiny.
Každá ze stran se vyjád ila k problému, p edstavila sv j pohled, vzájemn

se

vyslechli a následn našli společné ešení pro vyhovující zp sob výuky a hodnocení
pro ob strany konfliktu. Jenom to, že žáci a pedagog dokáží s pomocí mediátora
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komunikovat tímto zp sobem, je jeden z velkých posun

k utvá ení pozitivního

klimatu ve škole. (ZŠ2)
I když výše uvedený p íklad dobré praxe p isp l k úsp šnému vy ešení sporu,
bylo by možné vid t ve funkci editele – mediátora sporný bod zavád ní mediace
do školy. Vzhledem k postavení editele jako vedoucí autority by mohlo dojít
k situaci, kdy z pohledu účastník
a d v ryhodnost.

mediace134 bude narušena jeho nezávislost

editel je p ece jen osoba, která má určité vazby a vztahy

k jednotlivým učitel m a p i ešení sporu mezi učiteli nebo i mezi učiteli a rodiči
nemusel být objektivní, nezávislí. Tím celý proces m že být ohrožen
na d v ryhodnosti. V n kterých p ípadech bych určit doporučila využít mediátora
z jiné školy nebo mediátora obecn .
2. Zesm š ování a ponižování žák – pedagog se často špatn vyrovnává
s žáky, kte í mají určité výchovné či výukové problémy, učitel používá nevhodnou
komunikaci, n kdy zachází až k vulgárnímu vyjad ování.
Nedávno m oslovila peer mediátorka a sd lila mi, že jako t ída mají problém
s jednou mladou paní učitelkou. Ptala jsem se, co by pot ebovala, abych ud lala.
Zprvu nev d la, ale nakonec jsme se společn dohodly na tom, že si promluvím
s celou t ídou. Oslovila jsem nejd íve t ídního učitele, jestli si s d tmi nechce
pohovo it sám, ale on to odmítl s tím, že m pokládá za n koho, kdo s t mi d tmi umí
lépe komunikovat135 a a to s nimi projednám. Protože ve t íd učím pouze dv
hodiny týdn , musela jsem jednu hodinu tomuto tématu v novat. Je to jeden
ze zápor zavád ní mediace do školy, kdy je skutečný nedostatek času.136 Pedagog
musí vzít úvahu to, zda je d ležit jší učit, nebo v dané chvíli se v novat pot ebám
d tí. Nejednalo se o klasický proces mediace, ale bez získaných komunikačních
dovedností bych se v bec do tohoto ešení nepustila. D ti si st žovaly na nevhodné
chování paní učitelky, nadržování určitým žák m, ponižování, vulgární mluvu,
nevhodné komentá e nap . k politické situaci, problémovým témat m jako nap .
homosexualita, rasismus a další. Postupn se žáci vyjad ovali, íkali své názory
M
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a post ehy. Myslím, že se mi poda ilo udržet debatu v korektní rovin . Situaci jsem
vyhodnotila jako nep íslušející mé osob ji ešit a celou kauzu jsem p edala vedení
školy. P i zp tné vazb , kde jsem se na konci diskuse žák ptala, zda jim to pomohlo
a bylo to k n čemu prosp šné, jedna žákyn prohlásila: „Paní učitelko, moc Vám
d kuji. Už jsem si myslela, že jsem blázen a všechno se to d je pouze v mojí hlav .
My jsme o tom ve ejn nikdy ve t íd nemluvili, každý si to asi nesl sám v sob a te
vidím, že i ostatní to takto vnímají a už s nimi o tom m žu diskutovat.“ Toto rozprava
dala moc i mn jako učitelce. Žáci se vyjad ovali ve smyslu, že cht jí učitele, který je
autoritou a vzorem. Na malém m st ostražit , samoz ejm i se svými rodiči, sledují,
kdo co d lá, s kým se stýká, jak se chová na ve ejnosti, jak se vyjad uje, jaké má
postoje apod. Skutečn m p ekvapila citlivost, empatie a ochota mluvit o daném
problému a nebát se si íci sv j názor. Určit je to p edevším o d v e k danému
učiteli a toho si od d tí a pana učitele nesmírn vážím. Je to další p íklad dobrého
využití komunikačních dovedností pro práci se skupinou, kdy práv

zm na

komunikace ve škole m že být p ínosem pro klima školy. (ZŠ3)
Uvedené p íklady dobré praxe vycházejí z toho, že si st žují žáci
na pedagoga. Navrátil, Mattioli vidí jako jeden ze základních konflikt mezi učitelem
a žákem p edevším v prov ování a hodnocení úrovn osvojování učiva vyplývající
z odlišných p edstav účastník . Učitel m že t mto konflikt m p edcházet p edevším
nastavením velmi konkrétních kritérií pro optimální kvalitu osvojení učiva
či hodnocení. Pedagog dosti často kritéria stanoví, ale v praxi to funguje tak, že je
výkon od výkonu m ní nebo je nerespektuje.137
Samoz ejm

v b žném prost edí si čast ji st žují učitelé na t ídu jako

celek.138 Prozatím z rozhovor vyplývá, že učitel si sice st žuje, ale už mediátora
neosloví.139 Rizikem je nahlédnutí n koho cizího do učitelovy práce. Jde t eba
o obavu z toho, že to bude značit jeho neschopnost si ud lat ve t íd po ádek nebo
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strach z toho, že jsou si v domi svých chyb, ale bojí se, že by je n kdo mohl odhalit.
Dr. Slavík vidí problém v jejich profesionální cti, na kterou jsou učitelé dosti citliví.
Svým pedagog m doporučuje videotrénink. Učitel si nahraje vyučovací hodinu
a po zhlédnutí velmi rychle vidí negativa, ale i pozitiva své výuky a komunikace
s žáky a sám je schopen si vytvo it zp tnou vazbu.140 Jako určitou možnost vid t své
chování z jiného pohledu je podle mého názoru využití supervize. To je ale
záležitost, se kterou se dost učitel prozatím neztotož uje. Podobn jako v mediaci
vidí problém v tom, že n kdo by m l hodnotit jeho práci, že by se m l n komu
zpovídat. Je t eba vysv tlit p esný cíl a smysl školní supervize.141
Supervize je nezávislá odborná podpora pro profesionála, která se využívá se
v profesích jako je nap . pedagog, kde se hodn pracuje se vztahem, s emocemi
a které jsou z tohoto hlediska velmi náročné. Podstatný je rovnovážný vztah mezi
supervizorem a supervidovaným, není v n m žádná nad azenost. Supervize se
zabývá procesem a jeho zákonitostmi, vztahem mezi učitelem a žáky, mezi učiteli,
eventuáln i mezi učiteli a vedením školy. Podmínkou supervize je dobrovolnost.
Supervizor pracuje s dosp lými a s jejich názory, emocemi, vztahy, problémy.142
Je to cesta, jak vyjád it vlastní obavy a nejistoty v práci, jak hledat inspiraci, podporu
a informace pro novou zkušenost. Určit to m že být jeden z prost edk , který by
pozitivn mohl ovlivnit práci učitele a zmírnit častá nap tí a výskyt konfliktních
situací ve škole.143
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Mezi konflikty dosp lých pat í nez ídka také spory mezi učitelem a rodičem.
Problém v tšinou vyvstane tehdy, když dít doma p edstaví rozpornou situaci svým
pohledem. Často se setkáváme s tím, že rodič bezmezn svému dít ti v í se slovy
„My si doma nelžeme“ nebo „On/ona by mi nikdy nelhala“. Teprve, když zavítají
rozčilení do školy, zjiš ují, že skutečnost je jiná, alespo

v pohledu na dané

nedorozum ní.
V tšinou se jedná o rozdílné postoje v následujících oblastech:
1. Spory ohledn pln ní školních povinností – domácí úkoly, podepisování
žákovské knížky, pravidelná p íprava do školy, zapomínání, záškoláctví.
Krátkým p íkladem z vlastní praxe144 p edstavuji banální p ípad, kdy žákyn
zapomn la čtvrtku. Čtvrtku nem lo na výuku ř0% žák , tudíž jsme nemohli d lat
p ipravenou práci. D tem jsem ekla, že si do žákovské knížky zapíší v tu „Nem l/la
jsem čtvrtku, nemohl/la jsem pracovat“. Pro m pouze sd lení rodič m, že si dít
neplní své povinnosti. Další týden, když se konaly t ídní sch zky, si m nechala
zavolat jedna maminka a na chodb mi začala d razn vytýkat, že ona nosí čtvrtky
pro celou školu a co já si dovoluji napsat její dce i takovou poznámku. Čtvrtky sice
do školy dodávala, ale jiné než jsem požadovala na výuku. Zcela nepodstatný p ípad,
ale zmi uji ho proto, že další den za mnou p išla žákyn a omluvila se mi za chování
maminky, že se stydí za to, co mi ekla a že si je v doma své chyby. Je to ukázka toho,
že n kdy d ti vnímají v ci daleko spravedliv ji a objektivn ji než rodiče. Už p esn
nevím, co jsem té mamince odpov d la, moc prostoru mi nedala, ale dnes vím, že
bych to určit

ešila efektivn jší komunikací a vyslechnutím rodiče jinde než n kde

na chodb školy. (ZŠ3)
2. Konflikty týkající se hodnocení a výchovných opat ení – rodič nesouhlasí
s ud lenou známkou, ješt

čast ji nesouhlasí s ud leným výchovným opat ením

či sníženou známkou z chování.
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Složit jší p ípad se ešil na jiné škole, kdy se chlapci na lyža ském výcviku
chovali velmi nevhodn , bylo tam podez ení na počátky šikany, neuposlechnutí
pokyn učitele, porušování pravidel. Učitelé na výcviku nezareagovali profesionáln ,
nevhodn se vyjád ili na úkor provinilc . Vzhledem k tomu, že d ti doma vylíčily
situaci svým pohledem, došlo k tomu, že n kolik rodič si p išlo na reakci učitel
st žovat. Tentokrát se v roli mediátora ocitla paní editelka, která se rozhodla ešit
prost ednictvím mediačního procesu. Nebylo to pro ni jednoduché, p edevším
z d vodu nezávislosti a nestrannosti. Rodiče i učitelé došli nakonec ke společnému
pochopení situace a vyjasn ní si sporu. Účastníkem byl také tatínek, který stál
na začátku toho, že se škola zapojila do projektu Mediace ve škole, a uznal,
že takovouto profesionalitu v komunikaci nečekal, že odcházel s vyjasn nou v cí, kdy
vidí, že mediace ve školním prost edí má své opodstatn né místo. (ZŠ2)
Pokud p evládá spor mezi učitelem a rodičem, je tím ohroženo p edevším
dít , které se stává dynamickým subjektem pohybujícím se mezi domovem a školou
a bojuje s d v rou v či d ležité osob učitele, který p edstavuje jeho pr vodce
na cest za vzd láváním.145 V n kterých p ípadech si dokáži p edstavit i boj dít te
s d v rou v či rodič m.
Pokud v komunikaci mezi učitelem a rodičem p evládají pozitivní nálady,
dochází k vydiskutování pot eb, poznání vzd lávacích limit

dít te v kontextu

dynamiky chování celé t ídy, autorita učitele stoupá, klesá frustrace z nevy ešených
témat a d v ra k pedagogovi se stává základním stavebním kamenem spolupráce.146
Práv absolvování r zných seminá

v novaných komunikaci mezi učitelem

a žákem nebo mezi učitelem a rodičem, výcvik a dalšího vzd lávání by se m lo stát
základem pro výkon učitelského povolání v současné dob .
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4.4.1.4. S

Každý editel p ináší do školy jiné p edstavy o fungování školy. Rozhodn
pozitivní komunikace je základem pro dlouhodobou motivaci učitele. Pochvaly,
povzbuzení a pod kování jsou dobrým stimulem motivace, naopak kritika
a odmítnutí bývají zdrojem frustrace. Pocit jistoty, bezpečí, sociální benefity, kvalitní
pracovní podmínky m žou být doprovázeny pocitem spokojenosti, ale m žou být
i impulzem pro pok ivení kolegiálních vztah

p i nedostatečném uspokojení

pot eb.147 Uvedené d vody jsou základem konflikt mezi vedením školy a učitelem.
V praxi je možné se setkat s t mito konflikty:
1. Nedostatečné finanční ohodnocení – spor často vzniká v tom, že si učitelé
mezi sebou sd lují své finanční ohodnocení, p edevším odm ny a dochází k základu
konfliktu mezi editelem a učitelem.
Z rozhovoru s dr. Slavíkem, editelem školy, vyplývá, že se s tímto konfliktem
často setkává. Učitel ho často obviní z toho, že kolega má vyšší odm ny a proč?
„Já také d lám dob e svoji práci.“ „Učím kvalitn , jsem dobrý učitel.“ Poté je
d ležité podat vysv tlení na úrovni toho, že vždy editel p esn ví, za co odm nu
ud lil, a je schopen aktivity navíc st žujícímu vyjmenovat.148
2. Rozdílný pohled na výuku a vyučovací proces – často mladší vs. starší
učitel či editel, rozlišné pojetí výuky, metody, ale i rozdílná komunikace s d tmi
3. Osobní problémy – z vlastní praxe149 vím, že je b žným pravidlem odchod
pedagog

ze školy po nástupu nového

editele. Nedochází sice k otev eným

konflikt m, ale pokud je editel z ad bývalých koleg , učitelé na n j mají jistý názor
a nejsou schopni se ztotožnit s tím, že „n kdo takový“150 bude ídit jejich školu.
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Na základ rozhovor s editeli škol, kde se mediace začíná používat jako
prost edek k ešení konflikt , jsme společn došli k záv ru, že je možné učiteli
nabídnout mediaci jako formu ešení sporu, ale zcela jist by ji m l provád t
nezávislý mediátor. Určit by to nem l být nebo dokonce by se dalo íci, nesmí to být
mediátor-pedagog z dané školy, který má k účastník m konfliktu a pozitivní, nebo
negativní vztah a nemohl by zajistit svoji nestrannost.

4.4.1.5. K

Ve škole se potkávají lidé s rozdílnými druhy povah, názor , zkušeností.
To zp sobuje pozitivní, ale i negativní zm ny, které zasahují do kolektivní
spolupráce.

Pomluvy, intriky, závist, frustrace z nevy čeného, p inášejí s sebou

i negativní emoce. Dosti často tomuto nahrává tzv. kabinetní politika. Jednou
z variant jsou spory v kabinetu a druhou spory mezi kabinety, které se mohou týkat
níže uvedených skutečností.151
Typickými konflikty mezi učiteli jsou:
1. Mezigenerační rozdíly- pohledy na výuku, metody, práci s d tmi
2. Spory týkající se pomlouvání, závisti, intrik
3. Problémy společného soužití v kabinetu – organizace návšt v d tí,
soukromí, klid na práci
Na jedné škole p išla za editelem školy kolegyn a ptala se ho, kdo jí bude
vyplácet rozdíl v nemocenské, až onemocní. Zprvu editel nechápal, ale paní učitelka
mu objasnila situaci. V kabinet sedí se starší kolegyní, která prochází obdobím
klimakteria, a protože má návaly, tak neustále v trá. A jí to vadí a brzy z toho bude

151
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nemocná. Zcela banální, až úsm vný problém, ale ukázalo se, že st žující učitelka
své kolegyni nic ne ekla a b žela hned za editelem.152
P erušení komunikace mezi kolegy m že sm ovat k ohrožení vzájemného
porozum ní, k rostoucí nespokojenosti a k negativní emocionální odezv na obou
stranách.153 Spory mezi učiteli také velmi citliv

vnímají žáci, p edevším

v p ípadech, kdy si je pedagogové vy izují hlasit na školní chodb . Na základ
osobních zkušeností se odvažuji tvrdit, že vztahy mezi učiteli, a

pozitivní

či negativní, zcela jist ovliv ují klima ve škole.
Spory dosp lých jsou významným prvkem vyskytující se ve školním
prost edí. Konflikty se vytvá ejí nejen mezi pedagogy, ale také mezi dalšími
pracovníky školy jako jsou správní zam stnanci.

editel Michal Slavík musel

p i nástupu do funkce takovýto konflikt ešit, kdy pedagogové II stupn

m li

povýšené názory na ostatní pracovníky školy. Ke spor m dochází i pro to, že
zam stnanci škol často diferencují jakousi hierarchii. „Učitelé II. stupn mají pocit,
že jsou n co víc než „národká i“a kanto i obecn se n kdy dívají na technický
personál shora.“154 I s t mito procesy je d ležité pracovat a snažit se je z pozice
editele ve škole minimalizovat.

4.4.2. Z
Pravidlem p i tradičním ešení spor ve školách bylo dosti často ud lování
výchovných opat ení nebo snížených známek z chování. Po zavedení mediace
a využívání získaných komunikačních dovedností se snížil počet t chto trest . D íve
také d ti chodily do editelny a od editelky jako autority se dožadovaly okamžitého
roz ešení. Zm nu p ineslo nastavení nových pravidel, kdy žáci nyní osloví t ídního
učitele nebo peer mediátora a snaží se problém ešit novým zp sobem. (ZŠ2)
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Druhá otázka se týkala metod ešení konflikt p ed tím, než pedagogové
a d ti prošli mediačním výcvikem. Za základní kategorie považuji:
1. Ne ešení - menší konflikty se často v bec ne ešily, často jsme se o nich
ani nedozv d li.
2. Systém „vyšší instance“ - ta část, která se ešila, m la obdobný pr b h
jako u soudu – p inesly se d kazy a t ídní učitelka nebo editelka
rozhodla – n kdy i bez p ítomnosti dít te.
3. Emotivní ešení - ešení konflikt bylo emotivní, všichni z toho ešení
bývali často vyčerpaní a kolikrát jsme nedošli ani ke společnému
uspokojivému výsledku. (ZŠ1)
Tém

všichni oslovení, kte í prošli mediačním výcvikem, udávají, že často

ešili problémy pouze ze svého pohledu a n kdy i zneužili postavení učitele a jednali
z pozice moci. Takový moment dob e ilustruje následující výrok „Te

velmi často

využiji prost edky mediace – ešení konfliktu s ob ma aktéry společn a nechávám
roz ešení sporu na nich.

eším takto každodenní i malé spory a konflikty, t eba

b hem dozor o p estávkách.“ (G)
P íklad dobré praxe: (ZŠ1)
„Do školy p ichází matka žáka a již na chodb p ed editelnou nahlas k ičí,
že paní učitelka jejímu synovi ekla, že skončí na sociálce a že tohle si nem že
dovolit.
D íve bych situaci ešila v editeln pouze s matkou, kdy bychom se chvíli
p ek ikovaly, pak bych sepsala zápis o pohovoru a asi bych konstatovala, že v c
prošet ím. Z dnešního pohledu již vím, že matka odcházela ze školy nespokojená,
protože podle ní se problém nevy ešil, jak si p ála. Nespokojenost matky se pak
projevovala následnými opakovanými návšt vami školy spojenými se slovními útoky
na paní učitelku.
Nyní jsem matku i paní učitelku pozvala do školy na odpoledne, sešly jsme se
u kulatého stolu, v p íjemném prost edí školy (ne v editeln ). Postupn

jsme

se dostávaly p es jednotlivé fáze mediace do bodu, kdy začaly opadávat emoce
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a paní učitelka s matkou žáka našly dohodu.
Tím, že tentokrát došly samy strany k dohod
postupovat, když nastane ve t íd

a

ekly si, jak budou

obdobná situace, matka odcházela ze školy

spokojená a již nem la pot ebu do školy znovu p ijít a spor opakovan

Z uvedených p íklad

ešit.“155

vyplývá, že výrazná zm na komunikace a ešení

konflikt má v budoucnu své opodstatn né místo ve školním prost edí. Nepochybn
bychom se m li více zajímat o osobnost dít te, o jeho pot eby a brát ho jako partnera
p i komunikaci.156 Nez ídka se stává, že učitel reaguje slovy „Ty mi tady nebudeš nic
povídat“, „Nechci od tebe nic slyšet“. Myslím, že tyto v ty by z úst pedagog
nem ly nikdy zaznívat. Určit není cílem dosp t k tomu, že se ve škole nebudou
ud lovat tresty, ale musíme se držet správných zásad. Bu me spravedliví, d slední
a p im ení.157
To samé platí v komunikaci sm rem k rodič m, koleg m, ale i nad ízeným.
Základem je vzájemn si naslouchat a začít vnímat pocity druhé strany, snažit se
pochopit jejich pohnutky, které je vedly k danému chování v určité situaci.

4.4

D
Jako „klasická“ mediace je ve škole využívána nejčast ji p i ešení konflikt

žák – žák, a to prost ednictvím vrstevnického mediátora nebo mediátora - pedagoga.
Nejlépe se da í využívat vrstevnickou mediaci na gymnáziu, p edevším díky
práci s d tmi z podn tného sociálního prost edí. Víceleté gymnázium navšt vují žáci,
kde v tšina z nich má již velmi dob e nastavené komunikační schopnosti, které se
jim v rámci výcviku poda ilo ješt více rozší it. Další výhodou gymnázia je také to,
155
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G

že mají vycvičené peer mediátory sice z II. stupn , ale ti je budou využívat
i ve vyšších ročnících gymnázia.158 Tuto teorii dokazuje i p ehled ešených kauz,
jejichž tabulka je uvedena v p íloze.159 Je zde p esn vid t, kdo konflikt ešil, druhy
konflikt , p i kterých byla využita mediace nebo p inejmenším získané komunikační
dovednosti b hem výcviku a jejich výsledek.
Z výčtu mediací je z ejmé, že velký počet mediací, se zde eší pomocí peer
mediátor . Je to dáno tím, co už jsem zmi ovala výše, a to velmi dobrými
komunikačními schopnostmi žák

na gymnáziu. N které p ípady jsou

ešeny

školním mediátorem. Co se týká tématu konfliktu, nejčast jšími spory jsou vztahové
problémy, konflikty ve t íd nebo i mezi t ídami, ale také spory mezi učiteli a žáky.
Je vid t, že jsou zde již n kte í pedagogové ochotni se zúčastnit mediačního procesu,
nap . v konfliktech t ída proti učiteli. Možná bych ješt jako v tší p ínos mediace
do klimatu školy spat ovala v tom, že žáci sami požádají učitele mediátora o pomoc
p i ešení sporu s jiným učitelem, který je ale také jeho kolegou. Musí mít však
k mediátorovi skutečnou d v ru s tím, že on ji nezneužije ve prosp ch druhé strany,
což by samoz ejm profesn nem l, ale p ece jen ke kolegovi má určitý vztah.
Osobn se p ikláním k názoru dr. Slavíka, který by p i ešení konflikt , jehož
součástí je kolega nebo kolegové mezi sebou, využil externího mediátora.
V n kterých školách využívají služeb školního psychologa.160 Školy ve výb žku mají
výhodu v tom, že mohou využít pedagoga-mediátora z jiné školy.
Samoz ejm i na ostatních školách probíhají mediace p i ešení podobných
problém . Určit se nejedná o klasické mediace s p esnými pravidly, o kterých jsem
se zmi ovala v úvodní části této práce. Není zde prostor na t íhodinové mediace.
Jedná se o zkrácený proces, kdy peer mediáto i nastaví pravidla mediace, nechají
vyjád it jednu a druhou stranu, které si naslouchají, což má zásadní význam.
Najednou strany sporu pomalu začínají chápat, co ten druhý myslel nebo d lal.
Uvádím výtažek z mediace, který p esn vystihuje tuto situaci.
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Jitka: „Proč se m Petr ptal, jestli nemám zrcátko? To myslel, že jsem tak ošklivá
a hnusná, tak abych se podívala do zrcadla.“
Hanka: „Aha, ty myslíš tohle? To ale tak nebylo. On m l na čele otlačenou tužku, jak
ležel na lavici, tak jsme mu ekli, a si sežene zrcátko a podívá se na sebe.“
Jitka:„Fakt? Já myslela, že si ze m d láte zase legraci.“
Hanka: „To se t v bec netýkalo.“ (ZŠ2)
Po takovémto vy íkání už jde mediace rychleji, peer mediátor volí otázky
typu „Co je t eba ud lat proto, aby se Váš vztah zlepšilť“ D ti v tšinou navrhnou
rychlé

ešení a z mediace odcházejí s jednoduchou dohodou. Proces je sice

zjednodušený, ale v tšinou má velký význam pro vztah nejen mezi aktéry konfliktu,
ale také jako vzorový obraz pro ostatní s tím, že problémy jde ešit i jiným zp sobem
než klasicky „Ty si jí ekla tohle, ty tohle. Nechovali jste se slušn , budeme to ešit
p inejmenším poznámkou“.
Paleta konflikt

mezi žáky a jejich nedorozum ní je dosti široká.

Na n kterých školách si velmi často toto eší vrstevničtí mediáto i, ale t eba z mé
zkušenosti se do toho u nás na škole pee i poušt t moc necht jí z obavy, že by nebyli
nestranní nebo mají i obavy z toho, že by se situace mohla obrátit proti nim. Dosp lí
mediáto i nastupují v p ípadech, kdy by se mohlo jednat o šikanu161 nebo když se
jedná o nap . ryze soukromá témata týkající se vztah v rodin , sebepoškozování,
sexuální orientace… Je zde vid t op t rozdíl mezi peer mediátory z gymnázia, kte í
tém

všichni velmi aktivn pracují, a peer mediátory z ostatních škol, kde n které

d ti nejsou p ipraveny na ešení konflikt ve t íd , potažmo ve škole.

4.4

Z
Zajímalo m , zda se klima potažmo vztahy ve škole zm nily po zavedení

mediace. Z níže uvedených p íklad
161

dobré praxe je patrné, že došlo k velkému

P

69

posunu v komunikaci mezi všemi účastníky školního procesu, od d tí p es pedagogy
až po rodiče. Mediáto i, jak dosp lí, tak peer mediáto i, začali využívat získané
znalosti a dovednosti. Díky tomu se pomalu klima školy na úrovni efektivní
komunikace začalo pozitivn m nit.
V úvodu této podkapitoly se budu v novat odpov di na otázku „Jak se
zm nilo klima školy p i zavedení mediace do školy?“
Zm nu v klimatu školy zaznamenalo také vedení všech škol využívajících
mediaci.

editelství jsou toho názoru, že se zlepšila komunikace nejen mezi d tmi,

ale také mezi vedením školy a učiteli, dále pak jednáním vedením školy s rodiči.
Zmizel strach z nutnosti ešit konflikty „N které situace se ani do konfliktu
nevyhrotí, protože jsme se naučili naslouchat.“ (ZŠ1)
„Všichni žáci mají kam jít se svým problémem a jsou vždy vyslechnuti. V dí,
že se jejich problém bude ešit a nezamete pod koberec. Myslím, že je ve škole
zavedením mediace bezpečné prost edí.“ Takto je hodnocen vliv mediace na školní
klima..(G) Z vlastní praxe mohu posoudit, že se mi a mé kolegyni mediátorce162
poda ilo mezi nejen d ti rozší it pov domí o funkci a p ínosu mediace.
Dokonce se mi stalo, že mi zavolala maminka jedné žákyn a p ála si mediaci
mezi její dcerou a její spolužačkou.163 Za pozitivní považuji skutečnost, že se obrátila
na m jako mediátora, protože již m la dobrou zkušenost s mediací. P eskočila tak
možnost jednání nejd íve s t ídním učitelem a posléze s vedením školy. Samoz ejm
jsem oba subjekty o mediaci informovala. Op t se ukázalo, že to m lo pozitivní
dopad, který si uv domovala i matka. Kdyby problém byl ešen tradiční cestou,
spolužačka by patrn obdržela n jaké výchovné opat ení a mohla by se její dce i
mstít ješt více. Myslím, že to dobrý p íklad toho, jak mediace m že zm nit klima
ve škole. (ZŠ2)
Samoz ejm vliv mediace do školy nebyl jednoduchý, na což navazovala
otázka „Jak se vám poda ilo získat d v ru žák a žáky , koleg a kolegy ť“

T
T
fungovalo.
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P ijetí procesu mediace do školního prost edí je proces pomalejší,
kdy postupn p edevším rodiče a pedagogové začínají chápat zm nu v komunikaci
ve škole. D ti po n kolika vy ešených p ípadech rychleji pochopily, že se zde vytvá í
bezpečné prost edí pro ešení konflikt . I když v současné dob je na všech školách
praktikujících mediaci v každé t íd na II. stupni peer mediátor, ne všude to funguje
stejn . Záleží na osobnosti vrstevnického mediátora, p edevším na tom, jak si v í
ídit mediaci. N kte í peer mediáto i se nebojí ešit spory, jiní jsou tzv. „spící
R ženky“, které by rády také mediovaly, ale nemají odvahu se do toho pustit. (ZŠ4)
Z vlastní zkušenosti vím, že ani rodiče se nebojí obrátit se na mediátory. Také
n kte í kolegové, p edevším ti mladší, kte í jsou pozitivn naklon ni novým druh m
komunikace a také si více uv domují, že nemají dostatečné kompetence a hlavn se
nemusejí zabývat n kdy pro n zbytečnými spory, které však zasahují do vztah
ve t íd . U starších koleg mám n kdy dojem, že necht jí, aby n kdo rozklíčoval
vztahy ve t íd , nebo jsou p esv dčeni o tom, že si dokáží spory vy ešit sami
a nikoho k tomu nepot ebují. Samoz ejm v mnoha p ípadech si konflikty vy eší bez
pomoci mediátora, ale také dosti často se stává, že po čase vyplyne skutečnost,
že spor nebyl ešen efektivn , tzn. nic se nevy ešilo, ale byla ud lena výchovná
opat ení. Nep ijetí mediace n kterými učiteli se dá považovat za nejv tší zápor.
Situace se postupem času pomalu m ní a tito pedagogové začínají považovat proces
mediace za p ínos.
editelé škol, kte í prošli výcvikem mediátora, uvád jí, že jim to pomohlo
p i komunikaci s učiteli a p i vedení porad.(ZŠ1) Ve školách, kde vedení školy
neprošlo výcvikem, je situace komplikovan jší. Jak p i rozboru pojmu kultura školy
bylo poznamenáno, kultura školy vychází z jeho vedení. Pokud vedení není p ístupné
novým komunikačním metodám, je velmi náročné dostat mediaci do školního
prost edí. Proto by určit další výcvik mediátor pedagog m l absolvovat i editel
školy. (ZŠ3)
Z hlediska klimatu lze íci, že mediace p ináší do školy nový zp sob
komunikace, který respektuje pot eby a zájmy všech zúčastn ných, p edevším však
d tí. D ti se stávají partnery v komunikaci, mají možnost bezpečn vyjád it své
pot eby a pocity. Dále jde o p ebírání vzor v komunikaci, které pak mohou používat
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v b žném život . Vidí, že konflikty lze ešit jinými než tradičními zp soby, 164
následn se jedná pak o zlepšení d v ry mezi učiteli a žáky.

4.4

K

e

Zcela jist má mediace ve všech školách pozitivní vliv na klima školy, i když
samoz ejm existují i negativní165 pohledy na tento druh ešení konflikt , na což
odpovídá následná otázka. „Jaké spat ujete klady a zápory ve využívání mediace
na p d školyť“
P i společných m síčních setkání jsme se shodli, že jedním z hlavních klad
je to, že si umíme naslouchat. V uvedených p íkladech jsem již toto dokladovala.
Na druhou stranu se objevují i názory typu „bohužel jen mediáto i a peer
mediáto i.“ (ZŠ1)
Op t se zde dostáváme k tomu, že celý pedagogický sbor ve škole by m l
absolvovat delší (16 – 32 hodinová) školení týkající se komunikace s žáky a rodiči
vč. zm ny pohledu na metody výuky a následné hodnocení. (ZŠ3) Žáci ani učitelé
neumí naslouchat, dodržovat dohody, jsou bohužel nastaveni ešit konflikty tak, že
spor n kdo za n rozhodne, ne prost ednictvím mediátora, ale pomocí soudce. (ZŠ1)
Dalším p ínosem je to, že se žáci nebojí p ijít s problémem a ví, že jej n kdo
začne ešit. S tím souvisí i fakt, že ve školách používajících mediaci mají v tší
p ehled o tom, co žáci pot ebují a jaké mají zájmy. (ZŠ1)
Mediace rozhodn p isp je ke zklidn ní vztah ve škole. ů jestliže se mají
žáci ve škole cítit bezpečn , bez mediace si zm nu klimatu jen t žko p edstavit
Velice jasn mediace p ispívá k nabytí sebev domí u žák . ů to je situace, kterou ne
každý dosp lý zvládá: klidn

konstatují o žákovi, který chce ešit sv j spor

s učitelem, že je drzý, a nejsou p ístupní rozhovoru, cht jí jednat z pozice moci. Žáci
si ov ili, že se mohou, když cht jí, domluvit, že své spory nemusí ešit hádkou, nebo
dokonce fyzicky. Všichni účastníci zažili, že vždy lze nalézt zp sob, jak se lidé
164
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z r zného prost edí i r zného postavení mohou domluvit – jen je t eba být otev ený
a chtít to. (ZŠ4)
Jedním ze zápor mediace je časový prostor, kdy se často p edevším peer
mediáto i nemohou dohodnout na společném setkání. Nejen čas setkání, ale také jeho
délka je n kdy problémem. (G) Pokud vedení školy vidí mediaci jako p ínos
pro komunikaci ve škole, je možné dát d tem b hem vyučování prostor ešit spor.
Prozatím se nevyskytly problémy s tím, že by to zneužily k tomu, aby se ulily
z vyučování. (ZŠ2)
Z odpov dí vyplývá, že klady využívání mediace ve školním prost edí
p evažují nad zápory, se kterými se zcela jist dá do budoucna pracovat. Op t je zde
d ležité konstatovat, že mediace m že být velmi funkční prost edek komunikace
na všech typech škol.

4.4

Z
Všichni dotázaní se shodli na tom, že vnímali školní prost edí jinak

p ed absolvováním výcviku a jinak po n m. Osobn jsem se ve škole chovala tak,
jak jsem to vid la u učitel

s daleko delší praxí. V tšinu konflikt

jsem ešila

z pozice moci, mým oblíbeným nástrojem byly poznámky, d ti jsem často
neposlouchala, rodiče, kte í se neum li o dít postarat podle našich pravidel,166 jsem
odsuzovala. Neuv domovala jsem si, že to m že být jinak a že je d ležité se na to
podívat z jiného úhlu pohledu.
Po výcviku jsem začala daleko citliv ji vnímat, co se ve škole d je. Týká se
to p edevším vztah

jak mezi d tmi, tak mezi učiteli a d tmi, potažmo učiteli

a rodiči. Sleduji zp soby komunikace mezi účastníky školního procesu, všímám si
toho, jak jsou žáci vnímáni učiteli. Musím bohužel konstatovat, že občas se stává, že
učitelé, p edevším ti starší, jsou více orientováni na výuku a množství informací,
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které po žácích požadují, a zapomínají, že d ti jsou také osobnosti, které pot ebují,
aby jim pedagogové naslouchali. D ti považuji za partnera v komunikaci.167
Po výcviku se daleko více zabýváme vztahy mezi d tmi, i když je to časov
náročné, zcela jist je to investice, která má vliv na klima školy. Už n kolikrát bylo
ečeno, že jsme získali d v ru žák i rodič , kte í se na nás obracejí se svými
problémy a v dí, že je budeme ešit. Postupn se da í také získávat d v ru, ale t eba
i en drobnou podporu koleg , kdy n kte í pomalu zjiš ují, že je možné se s d tmi
domlouvat jiným zp sobem.
Uv domili jsme si, že velmi často vznikají konflikty tím, že každý mluví
o n čem jiném, že každý se na v c dívá z jiného úhlu pohledu a nedokáže toho
druhého často ani vyslechnout. Rozhovory je pot eba začínat tím, že dáme prostor
tomu druhému a snažíme se naslouchat. Začali jsme brát lidi (učitele i žáky)
i s negativními vlastnostmi a nesnažíme se za každou cenu posuzovat a hodnotit lidi
kolem sebe. (ZŠ1) Každá mediace, i ta ve škole, začíná tím, že strany sporu sd lí
mediátorovi svou verzi sporu. Ten jejich slova parafrázuje, jednoduše jenom p e íká,
co kdo jak vnímá, čemu jak kdo rozumí a teprve se ukáže, jaká je ve skutečnosti
realita, Často i to, že vlastn ob strany žádný rozpor ve skutečnosti nemají.
Uvádím osobní p íklad z praxe. V osmé t íd je žákyn , která má výchovné
i výukové problémy a končí školní docházku. Ve t íd

není oblíbena, pochází

z nepodn tného sociálního prost edí. Je často cílem posm chu od d tí, ale ani
kolegové si o ní nevyjad ují v pozitivech. Pomalu jsem si jí začala všímat a mluvila
jsem s ní jiným zp sobem než ostatní, ale to jsem si zprvu neuv domovala. Nedávno,
s blížícím se koncem roku, když jsem t ídu odvád la do šatny, ke mn najednou
p išla, objala m

168

a ekla: „Paní učitelko, p inesu vám kytku, protože jste jediná,

která se mnou tady hezky mluví, poslouchá m a bere m takovou, jaká jsem“.
Samoz ejm to beru s rezervou, vím, že i n kte í další kolegové se k ní chovají hezky,
ale nepopírám, že m to pot šilo. Uv domila jsem si, že zm na komunikace ve škole
má významný smysl a své nezam nitelné místo. Této události byla p ítomna jiná
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kolegyn , která začala íkat n co ve smyslu „To je hezký, ale…“ A začala výčet toho,
co dívka d lá špatn . V tom vidím zásadní rozdíl pohledu r zných učitel na vztahy
s d tmi. (ZŠ3)
Také další otázka „P ináší používání mediace v konkrétních t ídních
kolektivech i jiné zm ny v sociálních vztazích ve t íd ť“ položená školním
mediátor je zam ena na zm nu vnímání klimatu školy.
Podle n kterých názor

je ve t ídách v tší klid, lépe se vyučuje – stačí

p ipomenout, n kterou techniku, nap . naslouchání. Žáci jsou více spolu, hádek
a spor není tolik. (ZŠ4)
Daleko čast ji zaznívaly názory, že d ti – p edevším vrstevničtí mediáto i
umí vyhodnotit, že se ve vztazích „n co d je“ a dokáží požádat o pomoc s ešením.
Op t je zde zmi ována d v ra v proces mediace. Ve škole vzniká tak v tší
otev enost a prostor pro žáky se vyjád it. (ZŠ1) D ti se cht jí ve škole cítit spokojen
a bezpečn , daleko víc si všímají vztah ve t íd a v dí, že je zde n kdo, kdo se
jejich problémy bude zabývat. (ZŠ3)
Vrstevničtí mediáto i neustále monitorují vztahy ve t ídách, na společných
setkáváních mediátor

je vše ešeno a prodiskutováno, pee i se stali v mnoha

p ípadech mluvčími a organizátory d ní ve t íd .
Uvedené p íklady a názory jasn

vyvozují záv r, že získání zkušeností

z mediačního výcviku správn využité ve školní komunikaci zcela zásadn m že
ovlivnit jak t ídní, tak i školní klima vedoucí k pozitivním vztah m.

4.4

V
P i zjiš ování, zda mediační zkušenosti ovlivnily jiné postupy p i výuce

ve t ídách, se op t všichni dotázaní shodli, že došlo k významnému postupu. Tradiční
komunikaci ve t íd postupn vym nili za efektivní, moderní zp sob, který jim
pomohl k tomu, že se cítí ve t íd v pohod , nestresují se z nezdar , jsou p ístupni
reflexi.
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Naučené techniky začne člov k používat úpln automaticky stále a ve všech
t ídách, i když jejich žáci výcvikem neprošli. (ZŠ4) Oslovení beze zbytku využívají
získané komunikační dovednosti p i výuce. Jde p edevším o využívání popisného
jazyka169, dále o techniku zrcadlení, kdy osobn využívám p edevším v ty typu
„Vidím, že se necítíš dob e“ a v neposlední ad „já“ výrok. Ned lá mi problém íci,
že já se necítím ve t íd dob e, že nerozumím tomu, co žáci d lají, co je pot eba
ud lat proto, abychom se cítili všichni ve t íd dob e. Tyto postupy jsou efektivní,
ale občas se stává, že žáci nejsou zvyklí na to, že s nimi n kdo tímto stylem
komunikuje a neum jí se v rozhovoru orientovat a odpovídat na otázky.
Uvádím drobný p íklad. Na začátku procesu zavád ní mediace do škol si
žákyn o hodin st žovala, že ji spolužák otravuje, mluví na ni, dívá se na ni, bere
v ci apod. Použila jsem v tu „Vidím, že se cítíš nespokojen . Co je pot eba ud lat
pro to, aby ses cítila v pohod ?“ „Co pot ebuješ, co by ti pomohlo?“ Toto jsem
opakovala n kolikrát v r zných verzích, ale odpov di jsem se nedočkala. Stačilo, aby
ekla, že si chce sednout na jiné místo ve t íd .
Na tomto p íkladu je vid t, že žáci jsou zvyklí na to, že problémy ešíme
za n . Nechala jsem žákyni prostor, aby si ekla, jak situaci vy ešit, ale to neum la.
Musím ale s postupem času konstatovat, že si žáci na tento styl mé komunikace
zvykli a čím dál tím čast ji jsou schopni se k ešení daného problému vyjád it. Jako
negativum tohoto druhu komunikace vnímám časový prostor. Když se konflikt
ve výuce

eší z pozice moci, je to b hem krátké doby „vy ešené“, i když

ve skutečnosti tomu tak není. Pokud se konflikt eší výše uvedenou komunikací, je
pot eba tomu v novat daleko více času. Je tedy na učiteli, jestli je d ležit jší naučit
žáky efektivn komunikovat a ešit problémy, nebo je d ležit jší jim íci o n co
o dílčí bitv ve II. sv tové válce. Jde zcela jist o rozdílené postoje každého z nás
učitel , kte í máme d tem p edat nejen odborné znalosti, ale i dovednosti, které jsou
d ležité pro jejich další uplatn ní v život .
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Diplomová práce se zabývá možností využití mediace jako prost edku

k ešení konflikt ve školním prost edí, potažmo v prost edí základní školy.
V úvodní části p edstavuji mediaci z obecného hlediska. Ukazuji ji jako
metodu ešení spor , p edstavuji účastníky mediace a pozornost zam uji p edevším
na roli mediátora v mediačním procesu. Dále uvádím současné sm ry v mediaci, cíle,
prost edky a fáze mediace. Zabývám se také t žkostmi, do nichž se m že mediace
b hem pr b hu dostat. Snažila jsem se také popsat techniky aktivního naslouchání,
které pro zavedení mediace do školy považuji za zásadní práv v souvislosti se
zm nou komunikace. V záv ru této kapitoly čtená i prezentuji vývoj a historii
mediace, p edevším v České republice a její uplatn ní v současné společnosti. Dále
se v nuji teorii konfliktu, podrobn ji rozebírám interpersonální konflikty v obecné
rovin , navazuji kapitolou zabývající se konflikty ve školní praxi.
Všechny následující kapitoly se v nují školnímu prost edí. Považovala jsem
za d ležité p edstavit školu jako sociální instituci, kde se setkávají r zní lidé
z r zného prost edí. Práv i z t chto d vod proto zde dochází ke konflikt m, které
jsem podrobn ji rozebrala podle druhu a podle jejich účastník . P edstavuji funkci
školy a úskalí současného vzd lávání, které považuji za významné zmínit. V práci
jsem se zam ila na učitele dnešní školy, kte í se musí p izp sobovat nejen novým
metodám výuky, ale i žák m, kte í vyr stají v moderní dob , a to není pro n které
z nich jednoduché. Současn jsem se zabývala také účastníky školního procesu, kte í
často pocházejí z rozdílných sociálních prost edí a je nutné s tímto aspektem
p i komunikaci, potažmo p i ešení konflikt počítat. Také pracuji s pojmy klima
a kultura školy, které jsem považovala za nutné zmínit vzhledem k tomu, že
využívání mediace m že klima školy zásadn zm nit.
V druhé části práce jsem zmapovala a vyhodnotila na základ p íklad dobré
praxe využití mediace ve škole. Vzhledem k tomu, že jsem se osobn zúčastnila
pilotního projektu Mediace ve škole, mám nejen vlastní zkušenost, ale čerpala jsem
také z praxe mých koleg , kte í se mnou výcvik mediátora-pedagoga absolvovali.
Krátce jsem školy účastnící se projektu p iblížila čtená i včetn sociálního složení
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žák

a jejich očekávání, která m li se zavedením mediace do jejich školního

prost edí. P ipravila jsem pro n otázky, jejichž cílem byl zjistit, jak je možné
využívat mediaci ve škole, jak se zm nilo klima školy p i používání mediace, jaká
pozitiva či zápory využití mediace ve škole p ineslo.
Už když jsem se pustila do psaní této práce, byla jsem osobn p esv dčena
o tom, že mediace by m la mít své místo ve školním prost edí a že je to prost edek,
který by m l být součástí moderního vzd lávání. Tato práce ukazuje, že
na teoretickém základu je možné postavit praktické zkušenosti za použití kritického
pohledu.
Ve školách, které zavedli mediaci jako prost edek pro ešení problém ,
do svého školního prost edí je znatelný veliký progres v oblasti komunikace. Jako
vyškolení mediáto i zde p sobí dosp lí mediáto i a n kolik vrstevnických mediátor .
Celý učitelský sbor a všichni žáci školy byli seznámeni s tím, co je mediace a jak je
možné ji využít.
Samoz ejm nebylo ze začátku jednoduché získat d v ru d tí a p edevším
koleg a u n kterých ned v ra v tento proces p etrvává do současnosti. D ti se
na zm nu komunikace ve škole adaptovali rychleji a začali mediaci brát jako b žný
nástroj k ešení problém . Problémem u n kterých žák

byla a doposud je

skutečnost, že mají vyjad ovací schopnosti na nízké úrovni a je pro n pohodln jší,
když za n n kdo konflikt vy eší, pokud si ho nevy eší z pozice síly. Myslím, že
pokud se bude m nit celý systém komunikace ve škole, je možné dosáhnout v této
oblasti uspokojivých výsledk . N kte í učitelé necht jí p ijmout zm nu, n kte í ji
nebrání a n kte í jsou jí naklon ni. Jsou zde viditelné generační rozdíly, kdy mladší
kolegové začali rychleji chápat výhody mediace a začali jak s dosp lými mediátory,
tak s peer mediátory aktivn spolupracovat a oslovovat

je s pomocí p i ešení

konflikt . D ležité je také, aby tomuto procesu bylo naklon no vedení školy, nejlépe,
kdyby samo prošlo výcvikem mediátora nebo alespo základními komunikačními
dovednostmi v konfliktních situacích. Pokud se tak nestane, je velmi t žké, i když ne
nemožné, mediaci do školního prost edí aplikovat. Mediace je časov náročná a je
práv na vedení školy, zda je ochotno v novat více času naučit žáky efektivn
své konflikty.
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ešit

Na základ

uve ejn ných p íklad

dobré praxe se poda ilo analyzovat

zavedení mediace do školního prost edí jako fungující univerzální nástroj k ešení
konflikt . V konfrontaci s tradičním ešením školních konflikt je zcela z ejmé, že
by se mediace m la do budoucna stát stálým nástrojem komunikace ve škole.
K tomuto je ovšem d ležitá zm na postoj nejen d tí a rodič , ale p edevším učitel ,
kte í by m li zcela jist absolvovat dopln ní vzd lání v oblasti komunikace.
Je nezbytn

nutné, aby byla tradiční komunikace ve školách nahrazena

moderními komunikačními prost edky. Učitelé by m li d ti vnímat jako partnery
v komunikaci, naslouchat jim, dát jim prostor vyjád it se. Z osobní zkušenosti musím
konstatovat, že zm na v celkovém postoji m

celkov

profesionáln

obohatila.

Nevidím zlobivé d ti, nebo když ano, p emýšlím o tom, jestli jsem k tomu osobn
nep isp la. Je tak podstatné se zabývat pot ebami d tí. Když zlobí, jsou neklidné
nebo nesoust ed né musím p emýšlet o tom, co je p íčinou jejich chování. Nejen, že
já m žu být nudná a nezáživná p i výuce, ale je dost dob e možné, že mají vztahové
problémy ve škole, s kamarády, s prvními láskami nebo v rodin . Mohli se špatn
vyspat, jsou unavené nebo jen prožívají t žké období dospívání. Proto se snažím
ješt více je nestresovat. To neznamená, že nebudou nic d lat. Pokusím se s nimi
navázat komunikaci ve stylu, co je trápí, jak je možné to ešit, co pro to m žeme
ud lat apod. Používám popisný jazyk, vyjad uji své pocity, chválím. Nepochybn
bychom se m li více zajímat o osobnost dít te, o jeho pot eby a brát ho jako partnera
p i komunikaci V celé zm n komunikace a pohledu na školní prost edí vidím
zásadní posun v základním vzd lávání.
Mediace p ináší do školy nový model ešení konflikt , který by mohl výrazn
omezit represivní ešení prost ednictvím výchovných opat ení. Dává více prostoru
pro komunikaci mezi účastníky školního procesu. Jsem p esv dčena o tom, že
na základ t chto skutečností mediace pozitivn dokáže zm nit klima ve škole. Zcela
jist jsou i záležitosti, které nelze ešit pomocí mediace nap . šikana, která má svoje
specifické zp soby ešení. Samoz ejm nelze vše vy ešit mediací, už jenom proto, že
je dobrovolná, nicmén samotná zm na v komunikaci posouvá vztahy ve škole
na vyšší úrove . Mediace je jedním z prost edk , který pom že vytvo it novou,
moderní školu, která pro d ti bude znamenat bezpečné a p íjemné prost edí
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ůby se tak stalo, je d ležité intenzivn ukazovat mediaci dalším základním
školám. V současné dob se da í p edstavovat odborné ve ejnosti zavád ní mediace
prost ednictvím p ísp vk na odborných konferencích na oblastní úrovni. Nemén
d ležitá jsou pravidelná intervizní setkání mediátor -pedagog , či plánované
tréninky vrstevnických mediátor . Dosp lí mediáto i budou v budoucích t ech letech
v našem regionu mediovat školní konflikty ve školách v Novém Boru ve spolupráci
s nestátní neziskovou organizací Rodina v centru. V letech 2019-2023 bude probíhat
p i Ú adu vlády ČR pokračující projekt Mediace ve škole, kterého by se m lo
zúčastnit asi dalších 75 škol
Pokud se poda í prezentovat mediaci prost ednictvím výše uvedených aktivit,
dalším pedagog m a vedení škol, mohla by se mediace potažmo nový zp sob ešení
konflikt

a zm na komunikace ve škole dostat do pov domí nejen odborné

ve ejnosti, ale také d tí a rodič . Nezbývá nic jiného než p át mediaci, aby se stala
efektivním

prost edkem

k ešení

konflikt
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v každé

základní

škole.
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