
 Pomůcka k zaměření a vyhodnocování diagnostické činnosti vychovatele  

Úvodem  

Každý vychovatel musí poznávat osobnost žáka, aby pak jeho výchova (obsah, metody...) byla účinná. 
Tato pomůcka má za cíl orientovat vychovatele v oblastech jeho zájmu při zkoumání osobnosti žáka, 
připomenout mu některé pojmy, jimiž lze charakteristickou vlastnost či kompetenci žáka vyjádřit. 
Vychovatelé zařazení do vyšších platových tříd jsou pak z pohledu popisu jejich práce nuceni 
dokladovat výkon činností v oblasti průběžné či pedagogické diagnostiky a obvykle k tomuto účelu 
nevyhovuje jen deník výchovné skupiny, protože do něj nepatří důvěrnější informace o osobnosti 
žáka. 
Výsledky diagnostické činnosti pedagoga za delší časové období (v řádu měsíců, let - určí ředitel) 
mohou vyústit ve zpracování pedagogické charakteristiky žáka či anamnézy osobnosti žáka (jak je 
libo, stále jde o analýzu stránek a projevů osobnosti žáka...). Způsob zpracování charakteristiky žáka 
může mít více podob. Existují různé akcenty, které souvisí s typem výchovně vzdělávacího zařízení, s 
věkem hodnoceného dítěte apod. Zásadní roli zde hraje účel, ke kterému má charakteristika sloužit. 
Tedy, zda se jedná o komplexní charakteristiku osobnosti žáka např. na závěr školní docházky, 
ukončení studia apod. anebo jde o charakterizování dítěte v úžeji vymezené oblasti ve vazbě na 
potřeby toho, kdo si hodnocení vyžádal. Pak může být hodnocení zaměřeno na chování dítěte, na 
jeho budoucí profesní předpoklady, na kvalitu vrstevnických vztahů, na deskripci vývojové poruchy 
učení atd. 
Níže uvádíme základní oblasti, kterým věnujeme při zkoumání osobnosti žáka pozornost. Každou z 
uvedených oblastí je třeba zpracovat v časové posloupnosti: anamnéza A - diagnóza D - prognóza P -  
tedy dynamicky. Pozor však na možnost překročení tenké hranice mezi pedagogickými a 
psychologickými přístupy k diagnostice. Hlubší psychologické vzdělání vychovatel obyčejně nemá. 
Diagnostikovaný má také plné právo informaci o sobě a svých blízkých neříci, zatajit nebo dokonce i 
desinterpretovat. 
 
Obsah komplexní charakteristiky žáka 

Základní data o dítěti 
Jméno, datum narození, výchovně vzdělávací instituce...   

Rodina 

 základní data o rodině  - věk rodičů, vzdělání, zaměstnání, sourozenci, prarodiče, zejména když 
žijí ve společné domácnosti či domě; rodina úplná, neúplná, doplněná, rozšířená (vícegenerační); 
bytové a ekonomické poměry rodiny 

 zvláštní okolnosti života v rodině - způsob života rodiny, zájmy a záliby rodičů, životní styl 
rodiny, společné aktivity, duchovně orientovaná rodina; rizikové momenty: alkoholismus, 
trestná činnost, konflikty atd.;  postoje rodičů ke vzdělávání,  způsob výchovy v rodině 
(přísná, protektivní,  úzkostlivá,  nedůsledná, nejednotná, zanedbávající. apod.) 

 rodinné vztahy a klima - vztahy mezi rodiči, vztah dítěte k otci, k matce, mezi sourozenci, role 
prarodičů, vztah k dalším osobám v příbuzenstvu; kvalita komunikace, dominance jednoho z 
rodičů atd. 

 úroveň spolupráce DM a rodiny 

Zdravotní a tělesný stav  

 charakteristika tělesného vývoje žáka (možné srovnání se spolužáky): přiměřený, urychlený; 
nadváha/hubenost, obratnost/neobratnost; jiné tělesné dominanty 

 charakteristika zdravotního stavu žáka: je zdravý - má omezení (v čem); alergie, užívá 
pravidelně léky (na co); zrakové, sluchové, tělesné a jiné znevýhodnění 

 příznaky úzkostnosti, neurotičnosti (okusování nehtů, tiky apod.), snížené schopnosti 
koncentrace (hyperaktivita, LMD apod.) 

 experimenty či závislosti: kouření - alkohol - drogy 

 způsob života: zdravý/nezdravý; úroveň péče zevnějšek a osobní hygienu; nápadná úprava 
zevnějšku/nenápadný 



 návštěvy lékaře, charakteristika nemocnosti (výjimečná, občasná, častá); dlouhodobé 
onemocnění (jaká, rekonvalescence); opakovaná onemocnění (např. častá nachlazení apod.) 

Škola 

 vztah ke škole a k jednotlivým pedagogům (včetně DM) 

 charakteristika prospěchu žáka (individuálně i ve srovnání s prospěchem třídy); slabší, 
průměr, lepší průměr, velmi dobrý, výborný 

 výsledky dosahované v jednotlivých předmětech; v čem žák vyniká a v čem se mu nedaří; 
konkrétně vyjmenovat problémové předměty 

 výukové potíže a jejich možné příčiny (diagnostikovány vývojové poruchy učení, ADHD atd.) 

 motivovanost k učení (zájem/nezájem o studium, o jednotlivé předměty, popř. témata); jaké 
jsou jeho reakce na studijní úspěchy resp. neúspěchy  

 příprava do školy: soustavná, systematická, zodpovědná, nahodilá, zanedbávaná atd. nutný 
dohled, pobídky   

 preferovaný způsob učení, umí či neumí se učit, potřebuje pomoc vychovatelů, rodičů, 
spolužáků; vystačí si sám atd. 

 schopnosti, vědomosti a dovednosti: nadání, talent - pro co, zručnost - v čem, dovednosti 
intelektuální - pohybové - specifické 

 pozornost a paměť: široká - úzká, soustředěná - rozptýlená, stálá - nestálá; druh paměti 
(vizuální, sluchová, krátkodobá - dlouhodobá, mechanická  - logická) 

 slovní zásoba, verbální zdatnost, schopnost odlišit podstatné od nepodstatného, dovednost 
analytického myšlení;  sklon k povrchní popisnosti oproti schopnosti odhalovat příčiny a 
podstaty jevů  

 kázeň/nekázeň; bližší charakteristika kázeňských problémů 

Vztahy k vrstevníkům 

 sociální vztahy k vrstevníkům - je kooperativní, přátelský, tolerantní, pomáhájící/ sobecký, 
bezohledný, agresivní, impulsivní apod. 

 podstata těchto vztahů; charakteristika typu osobnosti (introverze-extroverze; stabilita-
nestabilita; racionalita-intuitivnost; aktivita-pasivita) 

 místo v třídním kolektivu: je dominantní, submisivní, osamělý, spokojený, nespokojený, 
integrující, konfliktní, vlivný, oblíbený je třídou odmítán (proč); do třídy "zapadá" či se 
výrazněji odlišuje (v čem)  apod.  

Vztah k vlastní osobě 

 sebehodnocení, sebeovládání, vůle a odolnost; jistota - nejistota; podceňuje se - přeceňuje 
se; kolísá mezi extrémy v sebehodnocení, klade si přiměřené cíle; jedná impulzivně, neovládá 
se - dovede se ovládnout, jedná uvážlivě; vůči složitějším situacím je odolný - neodolný, 
zvládá je - vyhýbá se jim - zanechá úsilí (rezignuje) -  uniká do…  - potlačuje, popírá je; naopak 
hledá konstruktivní řešení, je vytrvalý, cílevědomý      

 zralost osobnosti: které hodnoty, názory, postoje preferuje; v čem je vyspělejší oproti 
vrstevníkům a v čem naopak zaostává; které z vlastností a projevů jeho chování jsou příznivé 
z hlediska jeho dalšího vývoje osobnosti a které naopak 

Vztah k zaměstnancům DM 

 interakce žák - vychovatel v dimenzi vztahů a edukace,  

 ostatní viz první odrážka u Vztahů k vrstevníkům, zahrnout i vztahy s ostatními zaměstnanci, 
míra respektu k formálním autoritám 

Zájmy a záliby 

 společenské, tělovýchovné, kulturní, technické - jaké má koníčky a zájmy: povrchní, nahodilé 
a krátkodobé/soustavné, hlubší a dlouhodobé; zapojení do aktivit DM, ve škole, v místě 
bydliště, jinde; v čem event. vyniká atd. 

 


