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Pedagogika

Marshall B. Rosenberg

Nenásilná komunikace ve škole

STARÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE SOUSTŘEDILO NA 
VYTVÁŘENÍ POSLUŠNÝCH STUDENTŮ, KTEŘÍ SLEDUJÍ 
JEDNOTNÉ CÍLE BEZ OHLEDU NA VLASTNÍ PŘÍSTUP  
K UČENÍ. Slavný autor konceptu nenásilné 
komunikace ale nabízí jiný přístup, jenž je založen 
na vzájemně respektujícím vztahu mezi studenty, 
učiteli, vedením škol a rodiči. Cílem takového pojedí 
je naplnit potřeby všech zúčastněných – zvýšit 
zájem studentů, vytvořit přátelskou a podpůrnou 
atmosféru, ulehčit vyjadřování emocí, řešit konflikty, 
předcházet násilí a v neposlední řadě znovu nalézt 
radost z toho, že učitel učí motivované studenty. 
Škola je pojata tak, že vztahy mezi učiteli a studenty, 
mezi studenty navzájem i mezi studenty a tím, co se 
učí, jsou stejně důležité. Děti pomocí tohoto přístupu 
mohou samostatně myslet, nalézt smysl v tom, co 
se učí, a společně žít a pracovat. Kniha je doplněna 
řadou cvičení a praktických podnětů.

Marshall Rosenberg   
byl americký psycholog, mediátor, autor a učitel, který vytvořil metodu nenásilné komunikace, tj. proces, který 
podporuje partnerství a pomáhá řešit konflikty ve vztazích a v komunitách. V Portále vyšly jeho knihy Nenásilná 
komunikace, Co řeknete, změní váš svět, Nenásilná komunikace a moc a Nenásilná komunikace v praxi. 
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DALŠÍ KNIHY AUTORA:

Nenásilná komunikace – 
řeč života

Co řeknete, změní váš svět

Nenásilná komunikace  
v praxi

„Vše, co bylo integrováno do 
nenásilné komunikace, jsou poznatky 
o jazyku, komunikaci, vědomí a použití 
síly, známé mnoho století. Umožňují 
udržet si empatické naladění  
k ostatním i k sobě také v náročných 
situacích.“

Překlad Kateřina Pietrasová
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Marshall B. Rosenberg: 
Nenásilná komunikace ve škole

Rozdíl mezi moralistickými a hodnotovými 
soudy se mi asi nejlépe podařilo vysvětlit 
učitelům na jedné škole v Norfolku ve státě 
Virginia. Ukazoval jsem jim, jak mohou 
hodnotové soudy využít při hodnocení 
studijních výsledků žáků. Učitelé byli skeptičtí, 
že by práce žáků mohly být vyhodnocovány 
bez uvedení, zda je jejich odpověď „správná“, 
nebo „špatná“. A tak jsem se rozhodl odučit 
tam několik hodin matematiky, přírodních věd 
a jazyků v naději, že učitele přesvědčím, že k 
těmto soudům existují alternativy. Hodiny byly 
nahrávány na video. 

Za jeden školní den byly pořízeny přes čtyři 
hodiny videozáznamu. Jak mi ale později sdělilo 
vedení školy, stačilo zhlédnout prvních deset 
minut videonahrávky, aby se učitelé přesvědčili, 
jak důležité je hledat alternativy  
k moralistickým soudům.

Během těchto deseti minut se na videu objevil 
devítiletý chlapec, který právě dokončoval 
počty na stránce s aritmetickými úlohami. 
Všimnul jsem si, že devět plus šest sečetl jako 
čtrnáct. Tak jsem mu řekl: „Hele, kamaráde, 

nějak mi nejde do hlavy, jak jsi došel k tomuhle 
výsledku. Mně to vychází jinak. Mohl bys mi 
ukázal, jak jsi k tomu dospěl?“ 

Říkal jsem pravdu. Vskutku mi nešlo do hlavy, 
jak na ten výsledek přišel. Možná vymyslel nový 
matematický systém, který by se mi třeba mohl 
líbit víc než ten, který mě naučili. Každopádně 
mi nešlo do hlavy, jestli je to tím, anebo něčím 
jiným. A tak jsem mu položil zmíněnou otázku.

Chlapec svěsil hlavu a rozplakal se. 

Zeptal jsem se: „No tak, kamaráde, co se děje?“

Odpověděl: „Mám to špatně.“

Učitelé nepotřebovali vidět nic dalšího. To dítě 
mělo už ve třetí třídě naučené, že ve škole 
záleží jen na tom, jak vás hodnotí ostatní. 
Slyšel slovo „špatně“, aniž bych ho vyslovil. 
A nejenže slyšel, že to má „špatně“, ale jeho 
reakce vypovídala i o tom, jak se za to, že to má 
„špatně“, stydí. Nejspíš to měl spojené s dalšími 
bolestnými odsudky, například že je „hloupý“, 
z čehož pak plynou další nezvratné důsledky, 
například vyloučení z určité skupiny.  




