
Anotace 

 

Tato práce s názvem „Školní zvyky a rituály“ byla původně zpracována jako 

závěrečná práce v rámci absolvování vzdělávacího programu „Studium pedagogiky“ 

realizovaného v období od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016. Práce je zaměřena na popis základních 

zvyků a rituálů, které souvisejí se školou a školní docházkou. Zamýšlí se nad historií, i 

budoucností rituálů, ale především nad jejich vlivem na socializaci žáků, zlepšení morálky a 

dalších o aspektech jejich vztahu k pedagogice a psychologii. 

Práce nakonec nebyla komisí přijata, protože při jejím čtení nikdo neusnul. 

Z připomínek vyplynulo jediné. Závěrečná práce musí být nudná, strohá, prosycená tabulkami 

a přesycená údaji, které nikdo nečte a nemůže ověřit. Ideální je, když ji autor poskládá z citátů 

jiných autorů, které ovšem musí uvést v seznamu literatury, aby nemohl být nařčen 

z plagiátorství. Pak už je celkem jedno, zda jediný původní údaj autora je jeho podpis. 

I tady se nějaký ten citát najde, ale jinak jsem vcelku zvyklý si všechno vymyslet sám. 

Práci jsem nakonec musel předělat, takže jsem přes noc napsal novou, odpovídající 

požadavkům posuzovatelů. Dodnes jsem ji nepoužil k ničemu jinému, což ovšem bývá osud 

takových prací. Hlavně že byli posuzovatelé spokojeni a já jsem úspěšně absolvoval studium 

pedagogiky. 
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1. Úvod 

Když jsem přemýšlel o vhodném tématu své závěrečné práce, pročetl jsem všechna 

navržená témata a zauvažoval o tom, o kterém bych se dokázal rozepsat, a které by bylo 

prakticky zvládnutelné a využitelné. Musel jsem konstatovat, že jich pro mě moc zajímavých 

není. Buď se rozcházela s mým současným oborovým zaměřením, nebo se stupněm školy, 

nebo mne prostě nezaujala. Po krátkém propadnutí děsu a panice mě však oslovil nápad, který 

se objevil jako blesk z čistého nebe. Nápad, který se prolíná všemi školami, bez ohledu na 

jejich zaměření, stupeň či dokonce oblast působení. Dokonce se v mnoha ohledech dá 

vystopovat napříč generacemi i národnostmi. Jsou to školní rituály a zvyky. Čili všechno, co 

se dá vysledovat ve školách jako jev opakující se, sjednocující, ritualizovaný.  

Vzal jsem tedy pero a pátral v paměti, co by se dalo ze školních let považovat za zvyk, 

či rituál, a kde se tyto zvyky vzaly, kam směřují, k čemu jsou dobré. Tím se dostávám rovněž 

ke vztahu tématu k obsahu mého studia pedagogiky. První, co mě napadlo, byla socializace 

jedinců v daném kolektivu. Čili způsob, jak ujednotit určité úkony a vazby v kolektivu 

v rámci určité jednotky, kterou je v tomto případě třída, či obecně škola. Je to sociologický, 

sociálně psychologický a pedagogický pojem, který označuje proces, při kterém se jedinec 

začleňuje do společnosti, přičemž si osvojuje její hodnoty, normy, chování, schopnosti a učí se 

sociálním rolím. Výsledkem tohoto procesu je vytvoření "sociálního já", sociální identity a 

sociokulturní osobnosti. Socializace probíhá po celý život, nejdůležitější je však v dětství a 

mládí. (JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, s. 220.). 

(Socializaci lze samozřejmě různě dělit a škatulkovat, čemuž se věnuje řada 

odborníků. To ale není primárně předmětem mé práce, přesto jsou některé publikace uvedeny 

v seznamu literatury.) 

V každém novém kolektivu si musíme zvykat na nové lidi, nový způsob komunikace, 

nový slovník, nový způsob práce, a obecně na spoustu nového. Z psychologického hlediska je 

především počáteční aklimatizace velmi náročná na psychiku každého jedince. Prostě a 

jednoduše to někteří z nás snášejí lépe, jiní hůře. Navíc vstup do školy je příkladem hromadné 

socializace celého kolektivu, který de facto zažíváme jen výjimečně. Nicméně jde o 

socializaci záměrnou (viz. např. BURIÁNEK, Jiří. Sociologie. Fortuna, 1996, s. 40). 

Zpravidla souvisí výhradně se školou, kde vždy větší skupina žáků vstupuje do nových 

podmínek, a je vcelku jedno, na jakém stupni školy se vyskytujeme. Vždycky to budou 

prvňáci, elévové, bažanti, či jak je kde nazývají. Obrovským paradoxem je v tomto případě 



skok z pozice „mazáka“ rovnou do pozice naprosto neznalého a nepoužitelného prvňáka. Ze 

školky odcházíme jako zkušení „mazáci“ a bác, jdeme do první třídy, kde nejsme nic. Školu 

vycházíme jako zkušení matadoři a přicházíme na školu střední, kde se opět ocitáme rovnýma 

nohama v pozici totálních začátečníků. Totéž nás potká i v případě příchodu na vysokou 

školu, nebo na jakoukoliv další instituci v rámci hromadného zahájení čehokoliv od začátku. 

Je to skupinová terapie, ve které jsme vrženi do zcela nových podmínek. Paradoxně nám 

v tom pomáhá právě to, že se jedná o záležitost celé skupiny, takže v tom nejsme sami.  

Děje se nám to převážně v mládí, ale mládí obecně je naštěstí mnohem pružnější na 

přijímání nových zvyků. Čím jsme starší, tím se naše flexibilita zmenšuje. Pak nezbývá, než 

se opřít o zvyky a rituály zafixované v mládí. A to je právě to, co zřejmě všechny zvyky a 

rituály, kterými od malička procházíme, sjednocuje - abychom si osvojili všechny základy 

vztahů a komunikace s okolím co nejdříve, a těch nových socializačních rituálů bylo postupně 

co nejméně. V pozdějších letech jsme již většinou socializováni víceméně individuálně. I 

když uznávám, že mohou existovat výjimky v podobě hromadných náborů nových 

zaměstnanců, nebo zřizování zcela nové firmy. V novodobých dějinách nám totiž vypadl 

jeden hromadný socializační institut, a tím byla pro muže základní vojenská služba. 

Ještě v krátkosti bych uvedl v souvislosti se socializací, že většina procesů je 

přirozená. Po narození se dá říct, že probíhá socializace přirozeně, neboť jsme na ni postupně 

připravováni. Nejdříve zapadáme do úzké rodiny, později do širší, pak do kolektivu 

v sousedství, v obci, či do kolektivů školních. (Viz. např. GIDDENS, Anthony. Sociologie. 

ARGO, 2013, s. 269–271). Ty bych ještě rovněž zařadil do přirozené socializace, neboť je 

předvídatelná a plánovaná. Nicméně v životě se často musíme vyrovnat i se socializací 

vynucenou – nezáměrnou (viz. např. JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 2. Praha: 

Portál, 2007, s. 220–221). Většinou vynucenou okolnostmi nezávislými na naší vůli a našem 

jednání. Socializací nepředvídatelnou. Zprvu se jedná o situace, kdy se rodiče stěhují, či 

rozvádějí a děti si musí chtě nechtě zvykat na nové kolektivy. Většinou nejde jen o jednu 

změnu, ale o celou řadu změn – v rodině, v bydlišti, ve škole. Z našeho pohledu nás 

samozřejmě zajímá především poslední možnost. Nicméně to je již individuální položka, která 

rovněž zasahuje do rituálů v rámci školy a kolektivu třídy a vždy záleží jak na novém jedinci, 

tak na celém kolektivu, jak hladce a jak rychle socializace proběhne. Je to trochu rušivý 

element, trochu zatěžkávací zkouška, trochu bojový úkol. Jak se kolektiv vyrovná s vnějším 

zásahem. Odchod jedince není zpravidla tak citelný, pokud se nejednalo o rušivý prvek (pak 



je jeho zmizení zpravidla pozitivní), nebo o vůdčí prvek (pak je jeho zmizení důležité, a je 

nutno řešit jeho náhradu). 

Vynechám rituály předškolní, i když uznávám, že řadu bychom jich objevili i tam. 

Jenom v rychlosti zmíním rituály v rodině – například společný oběd, Vánoce, Velikonoce, 

návštěvy rodiny, společné hry, výlety či dovolené. Odpovídá to tomu, že rodina je v otázce 

začlenění jedince do světa lidí tou prvotní institucí, s velmi obtížným úkolem. Naučit jedince 

všechny počáteční zvyky a rituály, kam lze především zařadit umění držet příbor, čistit si 

zuby, používat záchod či dodržovat hygienické návyky, mluvit, rozeznávat barvy, zvuky, 

věci, či respektovat autority atd. Bez těchto zvyků není jedinec připraven k dalším krokům, a 

přitom paradoxně právě tyto nejdůležitější rituály učí děti rodiče, kteří vlastně vůbec netuší, 

čeho se výchovou dopouštějí, a mnohdy nemají sebemenší představu o tom, jak vlastně dítě 

správně připravit na další kroky v jeho životě (opět GIDDENS, Anthony. Sociologie. ARGO, 

2013, s. 269–271). Projevuje se zde drastická absence rodinné výchovy. Každopádně špatně 

zažité rituály u našich příkladů mohou způsobit špatné návyky i v další generaci. A přitom by 

stačilo, aby se opět ve větší míře prosadila do škol rodinná výchova, ve které by zkušení 

lektoři upozorňovali na nejčastější chyby, a stanovovali by vhodnější a správnější řešení. 

Neboť žádné řešení není to zcela správné, zato špatných máme přebytek. Jednoho dne se 

stejně ukáže, že i to dnešní nejlepší řešení je vlastně úplně špatné. Vliv masmédií na 

socializaci, ať už správnou, či nesprávnou, či jakoukoliv jinou by si jistě zasloužil samostatný 

výzkum. 

Rozdílnost v psychologické výbavě každého jedince, rodiče a další nevyjímaje, pak 

vede k rozdílným přístupům a pojetím, takže se nám do výchovného procesu školy dostává 

shluk jedinců s totálně rozdílnými zvyky a s diametrálně odlišným vnímáním autorit, což 

klade na pedagogy velké požadavky, především pokud jde o jejich psychickou odolnost a 

pedagogické schopnosti. Učinit s nesourodého shluku jedinců kolektiv je úkol těžký, a k jeho 

zvládnutí jim slouží zvyky a rituály, o kterých chci pojednat, neboť jsem dospěl k názoru, že 

přestože je všichni používají vcelku automaticky, málokdo si uvědomí, že jsou vlastně 

prostředkem k socializaci nesourodého stáda.  

Při rozmýšlení o jednotlivých rituálech jsem dospěl k názoru, že jsou velmi staré, 

zpravidla lety osvědčené a vycizelované, ale že zároveň s těmi starými vznikají i rituály nové, 

jejichž kvalitu prověří až čas.  

 


