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ABSTRAKT 

 
NÁZEV: 
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AUTOR: 
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KATEDRA: 

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 

VEDOUCÍ PRÁCE: 

PhDr. Marie Linková, Ph.D. 

 

ABSTRAKT: 

Předmětem práce je klima školy a jeho ovlivnění vztahy v pedagogickém 

sboru. V teoretické části se zabývá vysvětlením pojmů klima, klima školy, rozdíly 

mezi prostředím a kulturou školy. Důležitou roli hraje i samotná škola nejen jako 

instituce, ale také jako organizace. V této části práce vymezuje klima školy, zabývá 

se jeho typologií. Seznamuje nás s požadavky na pozitivní klima školy a také 

s faktory (subjektivní, objektivní) klimatu školy. Práce se věnuje i otázkám 

samotného výzkumu školního klimatu, historií výzkumu i jednotlivým metodám 

výzkumné práce (různé druhy dotazníků, swot analýza, mapa ZŠ apod.). Velmi 

důležitou složkou teoretické části práce jsou samotné vztahy (klima) 

v pedagogickém sboru, definuje nám pedagogický tým, osobnost pedagogického 

pracovníka, samotnou osobnost učitele, jeho typologii a autoritu. V závěrečné části 

se zabývá práce klady a zápory ve vztazích mezi členy učitelského sboru a 

objasňuje jejich příčiny. 

 Praktická část je zaměřena na výzkum klimatu v pedagogickém sboru, mezi 

samotnými vyučujícími a jejich vlivem na klima školy. Porovnává klima 

v učitelských sborech ze tří základních hledisek. Za určující kritéria jsem zvolil 

rozdílnost pohlaví, věku a délky praxe jednotlivých vyučujících.  

 Hlavním cílem práce je za pomocí dotazníku OCDQ – RS porovnat klima 

v pedagogickém sboru složeného pouze z žen / z mužů, v pedagogickém sboru 

věkově mladším / věkově starším a v poslední řadě vnímání klimatu pedagogického 

sboru z pohledu začínajících učitelů / zkušených učitelů.  
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 Výsledkem práce je přehled vnímání školního klimatu ze tří různých 

hledisek a také porovnání výsledků výzkumu mezi jednotlivými typy 

pedagogických sborů. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: škola, klima, prostředí, tým, učitel, vztahy 
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ABSTRACT 

 
TITLE: 

Relationships Among Teaching Staff as a School Climate Factor 

AUTHOR: 
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DEPARTMENT: 

Pedagogy Department, Charles University - Faculty of Education 

THESIS MENTOR: 

PhDr. Marie Linková, Ph.D. 

 

 

ABSTRACT: 

The topic of this thesis is school climate and relationships among teaching staff 

influencing it. The theoretical part includes explanation of the terms climate and 

school climate, and defines differences between school environment and school 

culture. An important part is school as an institution and an organisation as well. 

Theoretical part also defines school climate and its typology. It identifies 

requirements for a positive school climate and factors influencing it (subjective, 

objective). 

The thesis is also focused on research of the school climate itself, the history of 

research and particular research methods (various queationairres, SWOT analysis, 

school map, etc.). 

A very important component of the theoretical part is the description of 

relationships (climate) among the teaching staff. It defines the teaching team, 

personality of a pedagogical worker, personalities of teachers, their typology and 

authority. 

The concluding part is focused on positives and negatives of teaching staff 

relationships and it clarifies their causes. 

The practical part is focused on the research of teaching staff relationship climate, 

relationships between individual teachers and their influence on school climate. It 

compares three different points of view on the climate. As the defining criteria of 

the comparison we chose the teachers‘genders, age and length of teaching practice. 
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The aim of this thesis is to compare the climate of female only/ of men only, 

younger/older and less/more experienced teaching staff. We used OCDQ 

questionnaire as the research method. 

The outcome of the thesis is a summary of school climate perception in three 

different points of view and a comparison of research results amongst different 

types of teaching staff teams. 

  

KEYWORDS: school, climate, environment, team, teacher, relation ships 
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 Úvod 

 Téma mé diplomové práce velmi úzce souvisí s mojí pracovní pozicí. 

Pracuji na základní škole jako zástupce ředitelky školy pro druhý stupeň. Moji 

náplní práce krom jiného je vést početný tým pedagogů rozličných charakterů a 

stylů vyučování. Součástí je i práce na celkovém pozitivním klimatu školy, které 

velkou měrou ovlivňuje vztah mezi jednotlivými pedagogy. Jedná se o můj velký 

cíl a motivaci do další mé práce.  

 Práce má teoreticko – výzkumný charakter. V teoretické části jsou 

vymezeny základní pojmy, týkající se samotného klimatu školy, rozdíly mezi 

prostředím a kulturou školy. Popisovány jsou jednotlivé typy klimatu školy 

z nejrůznějších hledisek a také základní faktory, které se podílejí na tvorbě a 

budování pozitivního klimatu školy.  

 Část práce je také věnovaná samotnému výzkumu klimatu školy. Největší 

část potom patří vztahům v pedagogickém sboru, jeho charakteristice a složení. 

Neméně důležitou částí je i kapitola o vzájemném působení pedagogů, kolegialitě, 

spolupráci mezi učiteli a popis jednotlivých základních forem spolupráce.  

 Charakterizovaná je osobnost učitele, typologie učitelů podle nejrůznějších 

hledisek a popsána je také profesní dráha učitelů se zaměřením na dvě etapy, 

kterými jsou začínající učitel a učitel zkušený. 

 Výzkumná část se skládá z vymezení cílů výzkumu, položení výzkumných 

otázek, popsání použitých metod, především dotazníku OCDQ-RS – KUS. 

Charakterizovány jsou tři základní školy, jejichž učitelé tvořili výzkumný vzorek a 

v poslední části jsou zveřejněny výsledky výzkumu a jejich interpretace. Výsledky 

vnímání klimatu porovnává z mnoha hledisek. Informuje o vnímání klimatu všech 

zúčastněných respondentů, porovnává vnímání klimatu v učitelských sborech mezi 

učiteli jednotlivých škol, z hlediska věkové struktury, pohlaví i délky jejich 

pedagogické praxe. 
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I TEORETICKÁ ČÁST                                               

1 Vymezení základních pojmů 

1.1 Klima 

 

 Pojmu klima užíváme především v přírodních vědách. Klima v klimatologii 

znamená podnebí (dlouhodobý stav počasí na určitém místě), tím se liší pojem 

klima od pojmu atmosféra, která je krátkodobá, aktuální. Pojem klima časem 

pronikl v přeneseném významu do společenských věd, kde se dnes plnoprávně 

užívá. 

   Klima chápeme jako jev sociální, skupinový, který je vázán recipročně na 

své tvůrce, je jimi vytvářen a zároveň na ně působí. Z hlediska školy se nejvíc 

projevuje ve třídách, můžeme však hovořit i o sociálně psychologickém prostředí 

školy z pohledu učitelů, i zde je vytvářeno a působí prostředí, klima učitelského 

sboru a atmosféra, v chodu školy obvykle vázána na pravidelně se opakující se děje             

(začátek a konec školního roku). Hraje zde roli věkové a vzdělanostní rozvrstvení 

učitelů, jejich interpersonální kontakty včetně prostorového rozmístění (klima 

sborovny). (Lašek 2001, s. 42) 

 

  1.2.  Klima školy 

 

 Čapek ve své knize Třídní klima a školní klima definuje klima takto: „Klima 

školy je souhrn subjektivních hodnocení a sebehodnocení účastníků vzdělávání 

v dané škole, které se týká všech aspektů vzdělávání. Patří do něho jejich vzájemná 

komunikace a sociální vztahy, stejně tak jejich vnímání prostředí, prožitky a emoce 

a další sociální a psychické procesy, které děje v této škole vyvolávají“.(Čapek 

2010, s.134) 

  Jinou definici předkládá (Ježek 2004, s.27) „Klima je emoční reakcí na 

kulturu školy. To znamená, že ve školách s velmi podobnou kulturou může být různé 

klima, podle toho, jak jsou tyto normy či hodnoty interpretovány. Podobně se dá 

říci, že klima je reakcí i na fyzické prostředí školy či na určité události. Klima je 

tedy jakousi emoční či prožitkovou výslednicí různých interpretací či percepcí všech 

možných vnímatelných aspektů školy. Klima je pojímáno zejména jako stav či cíl 

samo o sobě a nikoliv jako prostředek k dosažení nějakých cílů.“  
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 Klima školy je v literatuře popisováno jako něco co se nedá lehce uchopit, 

lehce popsat, ale co na jedince velmi silně působí a ovlivňuje jej. Tento vztah mezi 

klimatem a účastníky klimatu je vzájemný, klima je jimi tvořeno a zároveň na ně 

působí.  

 Průcha, Walterová, Mareš (1998, s. 107) tvrdí, že klima školy je: „Sociálně 

psychologická proměnná, jež vyzařuje kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních 

procesů, které fungují v dané škole tak, jak ji hodnotí, vnímají a prožívají učitelé, 

žáci, případně zaměstnanci školy.“ 

Každá škola má své specifické klima, proto na nás bude každá škola působit zcela 

jinak. Mohu navštívit školu, kde je živo, o přestávkách se setkávají učitelé, žáci, 

diskutují spolu o věcech všedních, výzdoba je živá a poutavá, chodby a třídy 

barevné, a naopak existují školy, kde i o přestávkách je ticho a klid, kabinety 

zavřené, chodby poloprázdné a prostředí působí chladně a nevlídně. Přiznávám, že 

jsem se setkal osobně s oběma uvedenými příklady. Klima školy se tvoří a 

ovlivňuje uvnitř školy, to znamená nejen vyučujícími a žáky, ale také ostatními 

zaměstnanci školy, vedením školy a například i rodiči. A vše je ilustrováno jejich 

vzájemnými vztahy. 

 

1.3  Prostředí školy 

 

 Prostředí školy (school environment) je podle Mareše (Čáp a Mareš 

2001) termín, který může zahrnovat prakticky veškeré myslitelné charakteristiky 

konkrétní školy. To však není výhodné, protože s takto definovaným 

termínem by v kontextu výzkumu školy nebylo možné pracovat – nebylo 

by možné jej vztáhnout k ničemu, co souvisí se školou, protože vše, co se 

školou souvisí, je v něm již dávno obsaženo (bez ohledu na to, bereme-li školu jako 

jednu školu nebo jako celý školský systém). Proto se prostředím školy často 

– a zde se k tomu též přikláníme – míní především objektivní charakteristiky 

školy – architektonické, hygienické, ergonomické, personální a organizační 

(Čáp a Mareš 2001, s. 581-582).  

 Školní prostředí je tvořeno těmito oblastmi: ekologickou, společenskou, 

sociální a kulturní. 
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  Ekologickou oblast tvoří materiální a estetické pojetí školy. Jedná se 

především o architekturu školy, její vybavení a uspořádání včetně přilehlých prostor 

– školní hřiště, zahrada, venkovní učebny a podobně.  

 Společenskou oblast zahrnují lidé ve škole - jednotlivci i skupiny. Patří sem 

především žáci, učitelé, rodiče, vedení školy a další zaměstnanci školy. Částečný 

vliv mají i zaměstnanci školské správy, školní inspekce, obecního zastupitelstva, 

kteří dohlížejí na chod školy a starají se o ni. Z ekologické a společenské oblasti 

vyplývají objektivní data o škole. Je zřejmá především její vnější stránka (např. 

počet a velikost tříd, počet žáků, vybavení učeben), kvalita a způsobilost osob (např. 

věk a vzdělání učitelů, vedení školy).  

 Sociální oblast se vztahuje na způsoby komunikace a vzájemnou spolupráci 

mezi jednotlivci i skupinami. Svým jednáním a vztahy se na ní podílejí například 

učitelé, žáci, rodiče, ředitel, školník, kuchařky a další. Interakce jsou velmi 

rozmanité a časté jak uvnitř skupin (mezi žáky, učiteli apod.), tak se uskutečňují 

také mezi skupinami (mezi učiteli a vedením, učiteli a rodiči, žáky a učiteli, 

vedením a správními zaměstnanci atd.).  

 Kulturu školy můžeme vnímat jako uplatňování tradic, určitých hodnot, 

směřování školy v budoucnosti a ve veřejném mínění.  

 

1.4 Kultura školy 

 

 Škola je jedinečným místem, ve kterém vstupují a plní své role všichni jeho 

účastníci a je také prostředím, kde se chování těchto účastníků mění a kde jsou tito 

účastníci vybaveni určitými dispozicemi. 

  Existuje nespočet definic pojmu kultura školy, ale jak vymezit obsah tohoto 

pojmu?  Kultura je vlastně „osobností“ charakterizované skupiny. Kulturu můžeme 

chápat jako souhrn nepsaných zásad chování vytvořených určitými zvyklostmi, 

základními hodnotami, prioritami, tradicemi a neformálními pravidly a v neposlední 

řadě i organizačními rolemi. Kultura přímo určuje, co je důležité, očekávané, co se 

přijímá, co se upřednostňuje, co je tolerováno, systém odměn a trestů  a co je v dané 

skupině nepřípustné. Chceme-li mít přehled, kdo má skutečnou moc, jak se dá 

vycházet s lidmi a rozvíjet vzájemnou spolupráci, nezískáme jej z žádných 

organizačních směrnic. Jediným způsobem, jak se toho dopátrat, je porozumět 

kultuře organizace, kultuře školy. 
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 Každý z nás měl možnost během svých studijních let projít všemi možnými 

typy škol a seznámit se s rozličnými kulturami jednotlivých škol. Lišily se už jen 

velikostí a typem školy, architekturou a celkovým uspořádáním, ale především 

jejich aktéry ( těmi jsou zaměstnanci školy, učitelé, rodiče, žáci a studenti ). 

Jsou školy, kde je na první pohled zřejmá pohoda mezi vyučujícími, kolegy, 

vedením školy, kde vládne pozitivní klima a na druhé straně školy, kde to funguje 

přesně naopak. 

Školy se svými kulturami odlišují a tyto kultury mají zásadní vliv na jejich vnitřní 

život a vztahy s okolím školy. Pro každého vedoucího, který chce zlepšit klima 

školy, je nejdůležitější pochopit její kulturu, aby ji mohl ovlivňovat pozitivním 

směrem. 

Již v roce 1932 Waller napsal: „Školy mají nepochybně svou vlastní, svébytnou 

kulturu. Jsou tu celé rituály personálních vztahů, skupinového chování 

a myšlení, zvyků a iracionálních sankcí, a na nich je založen kodifikovaný 

soubor mravních norem. Hrají se tu hry nahrazující války, jsou tu týmy lidí, 

pěstují se celé soubory ceremonií s tím související. Jsou tu také tradice a jejich 

zastánci, kteří vedou proti inovátorům bitvy staré jako svět sám“. (Pol, Lazarová 

2002) 

 Přesto všechno zůstávala kultura školy dlouho na okraji zájmu 

pedagogického výzkumu a k podrobnějšímu zkoumání dochází až v posledních 

desetiletích. 

 Světlík (1996, s. 116) uvádí, že kultura školy je určována individuálními 

hodnotami, zkušenostmi a normami, které každá jednotlivá osoba do ní vnáší, 

ale přesto se jedná o sociální nadindividuální systém se společně sdílenými 

hodnotami a normami. 

 

1.5 Škola 

 

 Grecmanová (2008) si ve své publikaci Klima školy nejprve pokládá otázku, 

co je škola. Jedna z jejich odpovědí zní: „Škola je prostředí“. Jak už bylo zmíněno 

v předešlých kapitolách, toto školní prostředí tvoří čtyři základní oblasti – 

ekologická, společenská, sociální a kulturní. 

 Škola je ale také formální organizace, se svými cíli, pravidly, rolemi, 

hierarchiemi, systémem řízení aktivit, vzájemnou komunikací, odměňováním. 
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 Je součástí celkového prostředí, a proto ji ovlivňují rozmanité zájmy: 

politické, ekonomické a osobní. Školní politika se odráží v rozčlenění do určitých 

forem (základní škola x gymnázium, tradiční x alternativní škola), stupňů            

(základní x střední škola), druhů (státní x soukromé školy). Její organizace           

(obory, třídy, personální obsazení) a rozdělení moci (spolupráce učitelů, žáků, 

rodičů, managementu školy), hodnoty a normy, klima („duch“, étos, svět školy, 

nálada, emocionální tón) se také podrobují státním zájmům. (Grecmanová 2008, 

s.31) 

 Škola je instituce, jejíž tradiční úlohou je vzdělávat a vychovávat. Nachází 

se pod tlakem společenského očekávání, protože plní významné společenské 

funkce: socializaci a personalizaci. Přispívá ke kvalifikaci mladé generace. Je 

místem, kde se setkávají různé skupiny a generace. Neslouží výlučně jen ke 

zprostředkovávání vědy. Vedle poznatků zde žáci rozvíjejí své sociální chování.      

(Grecmanová 2008, s.31 ) 

 Pro žáky a učitele je důležité především to, jak se ve škole cítí. Aktivity, 

které počítají se zodpovědností žáků a jejich spolurozhodováním o organizaci školy 

a výchovně-vzdělávacím procesu, mohou podstatně zmírnit demotivaci žáků ( např. 

Žákovský parlament). Podpora jednotlivce ve škole znamená uznání jeho 

autonomie. Rozvoj sociálního chování omezuje individualismus a brání izolaci. 

Pozitivní přijetí žáků od učitelů a spolužáků, může ve škole působit proti agresi a 

nejistotě. Podílet se na tvorbě školy však vyžaduje dostatek svobodného prostoru. 

 Škola je pracovištěm především pro učitelky a učitele. Je to místo, kde 

iniciují specifické výukové procesy. V současnosti mají školy v České republice a 

jejich pedagogové vytvořené podmínky pro vlastní iniciativu a tvořivost. Tyto 

podmínky se vztahují nejen k volbě metod, ale také k výběru obsahu ( Rámcové a 

školní vzdělávací programy ). Práce s nimi podstatně přispívá ke způsobu vnímání 

školy a ovlivňuje jej. 

 Škola je rovněž budova, která stojí na určitém území, je ovlivněna 

topograficky, geograficky a sociálním prostředím ( např. obyvatelstvem, ke kterému 

patří většina žáků a rodičů).  

 Setkáváme se s různými školami – starými nebo moderními, velkými nebo 

malými, dobře i nedostatečně vybavenými, venkovskými či městskými. Jejich další 

rozlišení nabízí J. Mareš (S. Ježek 2003b, s. 88 ) a dělí školy podle stupně 
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vzdělávání, zvláštností populace, komunity, zřizovatele, kurikulární koncepce, 

dominující ideologie apod.  

 Ať již chápeme školu jako prostředí, organizaci, pracoviště či budovu a 

všímáme si i jejích specifik, je zřejmé, že takto si mohou být školy v mnohém 

podobné. Odlišovat se však budou ve svém klimatu. (Grecmanová 2008, s. 32-33) 

 Klima školy považujeme za projev jejího prostředí (s ekologickou, 

společenskou, sociální a kulturní oblastí), který vnímají, prožívají a hodnotí jeho 

účastníci (žáci, rodiče, učitelé, školní inspektoři, veřejnost). Klima školy může 

představovat klima třídy a výuky, klima učitelského sboru, komunikační, 

organizační či školní klima atd. Každý z těchto fenoménů lze odvodit z klimatu 

školy, ale také jej jednotlivě definovat. Pojetí klimatu školy je v odborné literatuře 

mnoho. (Grecmanová 2008, s. 33 ) 

 

2 Vymezení klimatu školy 

 Klima školy je poměrně stálá kvalita vnitřního prostředí školy vyznačující se 

následujícími znaky: 

a) prožívají ho ti, kteří ke škole patří (žáci, učitelé, vedoucí pracovníci školy, 

administrativní zaměstnanci, poradenští pracovníci, školníci, uklízečky)                 

b) ovlivňuje jejich individuální i vzájemné chování                                                   

c) může být popsáno v pojmech hodnota, norma a přesvědčení o charakteristikách, 

které má škola mít  

 Klima školy je vnímané fyzikální i psychologické prostředí školy, včetně 

vzájemných vztahů ve skupinách jednotlivých členů i mezi těmito skupinami: 

vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, zaměstnanci školy. Týká se řízení výukových i 

mimoškolních aktivit, podmínek pro činnosti ve školní budově a v dalších 

zařízeních, které patří škole. Klima školy významně ovlivňuje rozvíjení školních i 

společenských hodnot u všech žáků školy.                                                          

 Klima školy je soubor sloučených znaků (objektivních i subjektivních), které 

vyjadřují celkový pocit nebo dojem, který člověk o dané škole získává.  Klima školy 

je poměrně stálá kvalita celé školy, kterou zažívají její jednotlivé části. Popisuje 

jejich kolektivní vnímání rutinního chování, ovlivňuje jejich postoje a chování ve 

škole.                                                                           
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 Klima školy můžeme tedy charakterizovat jako ustálené postupy vnímání, 

prožívání, hodnocení a reagování všech členů školy na to, co se ve škole událo, 

právě děje nebo má v budoucnu uskutečnit. Velký důraz je tu kladen na subjektivní 

prožívání, na zahrnutí všech jedinců, kteří se školou přicházejí do styku.          

 Klima školy bývá v rámci teorie i výzkumů dáváno do souvislosti s pojmy 

jako efektivita výuky, prevence rizikových forem chování, vnitřní i vnější 

hodnocení (evaluace) školy atd. ( www.klima.pedagogika.cz ) 

2.1 Typy klimatu školy 

 Každá škola má své vlastní specifické klima. Podle nejrůznějších kritérií, 

která vycházejí z teoretických předpokladů i výzkumných zjištění, můžeme 

rozlišovat různé typy klimatu školy. Friedrich Oswald se s pracovním 

kolektivem (1989) zaměřil na popis klimatu školy z hlediska cíle jednotlivých 

škol, uplatnění jednoty či rozmanitosti v životě organizace nebo podle chování 

učitele v konfliktu se žáky, vnímání nátlaku vedoucího k přizpůsobení. Velkou 

pozornost věnovali také zájmu o lidi nebo o pracovní úkoly školy, výchovným 

stylům, způsobu vedení školy a kontaktu s okolím, přirozenému chování 

zaměstnanců, spokojenosti učitelů atd. Podle standardních výchovných stylů 

vymezili tyto typy klimatu školy.  (Grecmanová 2008) 

 Autoritativní klima školy (funkčně orientované klima) lze popsat špatnými 

vztahy mezi učiteli a žáky (malá osobní blízkost, nízká tolerance, nepatrná 

sociální angažovanost učitelů, nízká důvěra žáků k učitelům). Žáci si stěžují 

na velmi omezenou možnost zapojit se do diskuze, na tvrdou disciplínu a tlak 

na výkon. Spolužáci jsou izolovaní. Objevují se mezi nimi opoziční postoje, 

ctižádostivé soutěžení a konkurenční boj, nechuť ke škole a větší strach ze 

školy. 

 Demokratické klima školy (sociálně-integrativní klima) je charakteristické 

tolerancí učitelů k žákům. Učitelé žákům často pomáhají, podporují jejich 

individuální potřeby a minimálně vyvolávají stresové situace. Žáci učitelům 

důvěřují. To však nevylučuje ani jejich kritiku. Vzájemné vztahy mezi žáky jsou 

nadprůměrné. Pozitivních hodnot rovněž dosahují vztahy mezi učiteli a kontakt 

učitelů s ředitelem. Požadavky na výkon jsou dobře vysvětleny. Strach žáků ze 

školy a jejich nechuť ke škole se sice objevuje, ale jen na velmi nízké úrovni. 

http://www.klima.pedagogika.cz/
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Žáci pociťují radost ze školy a chuť se učit. Mají velmi vysokou motivaci. V 

tomto klimatu učitelé vnímají možnost svobodného rozvoje. Také u nich se 

setkáváme se spokojeností se zaměstnáním, i když jsou na ně kladeny vysoké 

kvalitativní nároky. 

 Liberální klima školy (distanční klima) se projevuje negativními vztahy 

mezi učiteli a žáky, avšak výrazně dobrými vztahy mezi spolužáky. Žáci mají 

nechuť ke škole, nízkou motivaci se učit, ale nemají strach ze školy. Učitelé 

se málo angažují, nevyžadují disciplínu, někdy trpí stresovými situacemi. Ve 

vztahu mezi učiteli a ředitelem a ve vzájemných vztazích mezi učiteli se 

vyskytují negativní hodnoty. 

 U jednotlivých typů klimatu školy můžeme rozlišit, zda působí kladně, 

pozitivně či záporně, negativně na účastníky školního života. To znamená, zda se 

jedná o klima školy, které učitele a žáky dokáže sblížit, vytváří podmínky pro 

kvalitní a úspěšné plnění školních povinností a úkolů, nebo o klima školy, které 

negativně ovlivňuje dění ve škole a může dokonce vést až ke ztrátě motivace, ke 

špatným školním výsledkům, nebo dokonce ke zdravotním problémům. Příznivé 

klima školy je prospěšné nejen žákům a tím pádem i rodičům, ale ovlivňuje i 

psychický stav učitelů a také vedení školy. Klima školy má významný vliv na jejich 

motivaci a pracovní spokojenost. Z časového hlediska klima školy ovlivňuje průběh 

i výsledky výchovně-vzdělávacího procesu a chod celé školy. 

 Existují i další členění typů školního klimatu z mnoha různých hledisek. Za 

všechny uvádím:                                                                                                                                     

 Sociální klima školy – je utvářeno a ovlivněno samotným vedením školy a 

všemi jejími zaměstnanci. Zahrnuje vnitřní prostředí a život školy.  

Lašek (2001 s.119) připomíná  Halpina a Crofta, kteří charakterizovali dva typy 

klimatu školy podle schopnosti přijímat vnější podněty a vhodně na ně reagovat: 

 Otevřené klima školy – ve škole převládá vzájemná důvěra, učitelé jsou 

plně zaujatí pedagogickou prací, jejich chování je otevřené a pozitivní. Ředitel 

školy pravidelně spolupracuje se svými podřízenými (pravidelné schůzky a porady, 

neformální setkávání) a jde jim osobním příkladem (demokraticky řízená škola). 

Pravidla školního života jsou zřejmá a dodržovaná.  
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 Uzavřené klima školy – bohužel na prvním místě se nachází vzájemná 

nedůvěra, učitele nemají chuť a náladu se angažovat v pedagogické práci a dalších 

aktivitách nad rámec jejich základních povinností, výsledky jejich pedagogického 

snažení jsou jim víceméně lhostejné. 

Ředitel je neosobni, odtažitý, nejeví pochopení pro své učitele a další zaměstnance 

školy, školu řídí formálně a byrokraticky, málokdy dokáže ocenit práci druhých 

(převážně autokraticky řízená školy). 

 Podle způsobu komunikace mezi jednotlivými členy klimatu můžeme 

rozlišovat: 

 Komunikační klima: (tento pojem použil Průcha v knize Učitel – Současné 

poznatky o profesi) 

 a) Suportivní – podporující, vstřícné, účastníci mezi sebou komunikuji 

upřímně a otevřeně, respektují žáky, neskrývají své pocity 

b) Defenzívní - obranné, účastníci se vzájemně nerespektují, soupeří spolu, žáci 

jsou v podřazeném postavení, neposlouchají, nedávají najevo své názory a pocity 

 Další členění může vycházet z výukového stylu, který převládá na škole: 

a) Homogenní klima – patři sem klasické, konzervativní, uzavřené, přísně 

vedené školy s převažující formou frontální výuky 

b) Heterogenní klima – liberální školy, které se nebojí experimentů a nebrání 

se novým poznatkům.  (Průcha 2002) 

 

 Podle Petláka (2006 s. 24-25) existují určitá hlediska typologie klimatu 

školy : 

- angažovanost učitelů:  

může být ve školách vysoká: učitelé berou za své cíle, které jsou stanovené vedením 

či jimi samotnými, jsou iniciativní 

přiměřená: učitelé plní své úkoly běžně s průměrným zaujetím  

malá: učitelé projevují malý zájem o stanovené cíle, výsledky jejich práce jsou jim 

až lhostejné, jsou pasivní 

 

- zatížení učitelů:  

je velmi důležité a ve výsledcích přínosné, aby byly od učitelů požadovány úkoly, o 

kterých jsou přesvědčeni, že mají smysl a vedou k určitému stanovenému cíli 
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- duch školy:  

angažovanost učitelů, jejich pracovní zatížení a řada dalších činností vytváří jistý 

duch školy, jenž se projevuje spokojeností či nespokojeností učitelů s plněním 

úkolů, v jejich snaze o neformální plnění úkolů, v přirozených a lidských vztazích s 

žáky, apod. 

 

- vztahy mezi učiteli:  

pro mě osobně jeden z nejdůležitějších aspektů, které ovlivňují klima školy, 

vzájemná výměna zkušeností, vzájemné hospitace, podpora, neformální srdečné 

vztahy 

 

- rezervovanost vedení:  

vedení – ředitel, zástupci ředitele mají odstup od kolektivu učitelů, projevují malý 

nebo žádný zájem o jejich problémy, nedostatečně komunikují, mají k učitelům 

formální přístup 

 

- důraz na výkon:  

vedení prosazuje na čelním místě především výkon, rozhodující jsou především 

výsledky školy, žáci i učitelé bývají přetěžovaní 

 

- charisma vedení a ředitele školy:  

ředitel je osobností školy a vzorem pro všechny ostatní pedagogy, vyžaduje 

zavádění inovativních postupů, jde s dobou, má neformální zájem o rozvoj školy, 

má kladný postoj ke svým pracovníkům i žákům, pravidelně komunikuje se 

zaměstnanci školy  

 

- vstřícnost vedení a ředitele školy:  

ředitel vždy dokáže vyslechnout – pravidlo otevřených dveří, pochopit, poradit a 

pomoci učitelům i žákům. 

 

2.2 Pozitivní klima školy 

 

 U všech typů školního klimatu můžeme určit jeho kvality. To znamená, zda 

se jedná o klima příznivé (pozitivní), které učitele a žáky sbližuje a vytváří vhodné 
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podmínky pro úspěšné plnění školních povinností a úkolů nebo o klima nežádoucí   

(negativní), které nepříznivě ovlivňuje život ve škole.  

 Na základě rozhovorů, které jsem vedl na téma školního klimatu 

s vyučujícími s různých škol v naší oblasti, konstatuji, že potvrzují nejen moji 

domněnku, že jsou školy, na kterých je mnohem snazší vyučovat než na jiných. 

Jedním z nejdůležitějších hledisek těchto kolegů byly především vztahy mezi nimi 

samotnými. 

 Grecmanová (2008 s.85) si pokládá otázku a zamýšlí se nad tím, jaké jsou 

znaky pozitivního klimatu školy, ve které učitelé rádi vyučují, v níž se cítí dobře 

žáci, kde se dosahuje požadovaných výkonů a kde je málo výchovných problémů. 

 Grecmanová (2008) také uvádí docela kuriózní vysvětlení již samotného 

pojmu klima, jež podala Doležalová (2003). V tomto samotném pojmu najdeme 

odpovědi na výše uvedené otázky. 

 K – znamená kooperaci a komunikaci 

 L – vyjadřuje pozitivní ladění 

 I – jsou naléhavě nutné inovace 

 M – aplikace moderních metod 

 A – představuje aktivitu 

 

 Kvalitní klima se dá vyjádřit i mnoha emocionálně zabarvenými slovy : 

pohoda, bezpečí, důvěra, jistota, radost x smutek, strach, zlost, nervozita, napětí. 

 Znaky pozitivního klimatu školy podle výzkumu, který proběhl v Německu 

v roce 2010 (F. Schaffer) a který se zabýval názory učitelů, žáků, rodičů a další 

veřejnosti uvádí Grecmanová (2008), Čapek (2010): 

 

 Pozitivní klima školy z hlediska žáků – ve škole se: 

- umožňuje samostatné objevné učení, ze kterého má žák radost 

- kladou požadavky odpovídající individuálním schopnostem žáka 

- podporuje rozvoj osobnosti žáka 

- dává žákovi jistota, že bude akceptován 

- umožňuje žákovi zažít úspěch 

- dbá na organizační přehlednost 

- dává žákovi najevo, že se k němu přistupuje spravedlivě 



 22 

 

- umožňuje žákovi tvořit školu jako vlastní životní prostor a jako takovou ji 

vnímat 

 

Pozitivní klima školy z hlediska učitelů – škola: 

- je pracoviště, v němž učitel rád pracuje a spolupracuje se žáky a jejich 

rodiči, ostatními kolegy, dobře vyučuje 

- umožňuje učiteli prožívat citový soulad a pocit sounáležitosti s jinými 

učiteli, úspěch v oboru a seberealizaci, svobodu a samostatnost v práci, 

radost z pochvaly a uznání, ze spravedlivého hodnocení, spokojenost 

s daným stavem věcí 

 

 Pozitivní klima školy z hlediska rodičů – ve škole je obvyklá/é 

- vstřícnost učitelů 

- spravedlivé hodnocení a zacházení s dětmi 

- kvalifikovanost a kompetentnost pedagogů 

- vhodná motivace žáků k učení 

- individuální podpora každému dítěti 

- cílevědomá práce školy s ohledem na úroveň žáků v kognitivní i 

emocionální oblasti 

 

Pozitivní klima školy z hlediska veřejnosti – škola musí žáky připravit k 

- úspěšnému zapojení do profesního života 

- zodpovědné účasti na veřejném životě 

- angažovanosti pro společenské záležitosti 

- osobní a odborné mobilitě 

- dodržování sociálních a pracovních pravidel 

 

 Na pozitivním klimatu školy se podílejí nebo mají vliv – učitelé, které žáci 

respektují, kteří mají cit pro řešení problémových situací, kteří jednají ve prospěch 

svých žáků, kteří budují vzájemnou důvěru mezi nimi na jedné straně a žáky na 

straně druhé. Žáci, kteří uplatňují vlastní aktivity, individuální učení, zapojují se do 

spolupráce ve skupinách, poskytují si vzájemnou pomoc. Tlak na výkon, který žáky 

podněcuje k překonávání překážek a respektování daných požadavků. Vedení školy, 

které dobře organizuje činnosti, je empatické, demokratické, neautoritativní, 
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akceptuje druhé lidi, tolerantní, opravdové ve svém chování, aktivní. Rodiče, jejichž 

příznivé chování působí pozitivně na klima školy, mají zájem o školu, vhodným 

způsobem spolupracují s učiteli a se školou.  

 Pokud bychom si vše shrnuli, můžeme konstatovat následující. Typy klimatu 

školy můžeme třídit z různých hledisek. Pro každý klimatický typ jsou specifické 

určité indikátory, podle kterých je možné určit jeho kvality. Za pozitivní 

považujeme tyto klimatické typy: klima školy s edukativním cílovým zaměřením, 

pluralitní, otevřené a progresivní klima s velkým zájmem o pracovní úkoly školy i o 

lidské kontakty, klima osobnostně orientované, školu vedenou demokraticky, životu 

blízkým způsobem. Je zřejmé, že příznivě ovlivňují život ve škole. (Grecmanová 

2008 s. 89) 

 

2.3 Faktory klimatu školy 

 

 V následující části se věnuji faktorům prostředí, které ovlivňují klima školy. 

Pokud mluvíme o faktorech, jde o složky a činitele prostředí, které můžeme rozdělit 

na živé a neživé, hmotné a nehmotné, přírodní a kulturní, věcné a činnostní. 

Grecmanová (2008) zmiňuje autory Durozoie a Rousela (1994), Klimeše (1994) a 

Geista (1992), kteří chápou faktory klimatu školy jako příčiny, které se podílejí na 

vytváření klimatu školy, jeho vymezení a snadnější pochopení.  

Grecmanová (2008) také zmiňuje shrnutí Janke (2006 s.59), která zkoumala faktory 

ovlivňující klima školy. Zabývala se nejen vnějšími, ale i vnitřními hledisky, jako 

jsou znaky kultury školy, školní systém, druh školy, učitelé a žáci.  

Faktory můžeme dělit na objektivní a subjektivní. Objektivní faktory vyplývají z 

charakteru školy jako instituce a faktory subjektivní závisí na lidském faktoru. 

Objektivními faktory jsou zejména státem stanovené normy, kterými je škola 

limitována, fungování školy jako vzdělávací instituce, jenž absolvuje prakticky celá 

populace. Žáci jsou na základě systému hodnocení postaveni do role podřízených. 

Mezi subjektivní faktory patří velikost školy a její typ, složení učitelského sboru 

(včetně feminizace a věkové vyváženosti sboru), kvalita managementu školy 

(Prášilová, Vašťatková 2006 s. 184). 

 V další odborné literatuře, která se zabývá klimatem školy jsou k 

ovlivňujícím faktorům řazeny účinky regionu, architektury a fyzického prostředí, 
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forma školy, organizační znaky, obsah výuky i vyučovacího předmětu, osobnost 

učitele, žáka a vedení školy (Grecmanová 2008, s. 74). 

 

 

2.3.1 Objektivní faktory klimatu školy 

  

 Mezi objektivní faktory, které ovlivňující klima školy patří: 

 

1. Region 

Z empirických výzkumů vyplývá, že klima školy se liší v souvislosti s 

umístěním školy v určitém regionu. V městských oblastech je vnímáno spíše jako 

orientované na úkoly a ve třídách je vyšší koheze. Oproti tomu je na školách 

vesnických součástí klimatu více soutěžení, jsou jasně stanovena pravidla, kladen 

vyšší tlak na výkon a bývá prováděna restriktivní kontrola. V porovnání s učiteli 

městských škol hodnotí učitelé vesnických škol kvalitněji a lépe demokratické  

řízení, sociální kvality ředitele, jednotnou spolupráci učitelů a popírání věkových 

rozdílů. Předpokládá se, že na klima školy působí její poloha a sociální složení 

obyvatelstva (Grecmanová 2008, s. 52). 

 

2.. Architektura a fyzické prostředí 

 Architekturu i fyzické prostředí školy určuje v určité míře geografické a 

meteorologické prostředí. Společně pak působí na chování lidí. Architektura má 

vliv na  chování žáků, velikost školy ovlivňuje chování učitelů, žáků a celkovou 

atmosféru školy. S očekávanými výkony žáků úzce souvisí vybavení školy. 

(Grecmanová 2008, s. 53). 

 

3. Forma školy a rozdílná organizace procesů učení 

 V literatuře byly popsány výzkumy, které probíhaly na alternativních 

školách a učilištích. U alternativních škol byly nejvyšší hodnoty přikládány dimenzi 

pořádku/organizaci a jasnosti pravidel. Třídy se nebrání novým postupům a 

metodám, rychleji se přizpůsobují změnám ve výuce. Žáci se aktivně účastní tvorby 

výuky. Opačně bylo klima hodnoceno na učilištích. Žákům chybí podpora ze strany 

učitelů, nedovedou se adaptovat na změny. Byla zjištěna se nízká orientace na učivo 
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i úkoly, vztahy mezi učiteli a žáky jsou silně ovlivněné pravidly a 

předpisy.(Grecmanová 2008, s. 54-56). 

 

4. Organizační znaky školy 

 Mezi organizační znaky,  které mají vliv na klima školy, patří především 

velikost školy, počet žáků ve třídách, výkonnostní kurzy a ročníky. Některými 

výzkumnými šetřeními bylo prokázáno, že žáci malých škol jsou více přiblíženi 

požadavkům na aktivní účast, musí na sebe brát mnohem větší zodpovědnost a plnit 

požadované výkony. Další výzkumy dospěly k opačným výsledkům, byl zjištěn 

negativní vliv velkých škol na vztahy mezi žáky a učiteli, na výkon, naopak 

zdůrazňovaly příznivější klima na malých školách rodinného typu. Výsledkem byla 

převaha uzavřeného klimatu na velkých školách. Rozporuplné jsou názory na vliv 

velikosti třídy na sociální klima. Z některých výzkumů vyplývá, že v malých třídách 

se vyskytuje mezi žáky větší soudržnost, solidarita, inovace – což potvrdila 

například má bakalářská práce, která se tímto tématem zabývá. Ve třídách s větším 

počtem žáků je více jasnosti v pravidlech a formalismu, větší orientace na úkoly       

a soutěživost. (Grecmanová 2008, s. 56-58). 

 V německém výzkumu se srovnávaly účinky ročníku a příslušnosti žáků do 

určitého typu školy na klima ve výuce. Odlišné bylo vnímání žáků „reálky“, hlavní 

školy a žáků gymnázia. Na gymnáziu se objevil tlak na výkon, začala stoupat 

konkurence a anonymita mezi žáky, oproti tomu na hlavních školách a „reálkách“ 

se tyto hodnoty zmenšovaly. (Grecmanová 2008, s. 59). 

 

5. Obsah výuky, vyučovací předmět 

U těchto faktorů, jež ovlivňují klima školy si nedovedeme odpovědět na 

otázku, zda jsou případné rozdíly v klimatu školy zaviněné obsahem výuky – 

předmětem (český jazyk x matematika) nebo jsou na vině znaky učitelů a žáků 

(vlastnosti, kompetence). Souhlasím s tvrzením, že pokud je s klimatem školy a 

školou spokojený učitel, stejně pozitivně se připravuje a funguje ve vyučování. Na 

základě tohoto vyučování i jednotlivé předměty vnímají pozitivně i žáci 

(Grecmanová 2008, s. 60-62). 
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3 Výzkum klimatu školy 

 

Výzkum klimatu školy se v minulosti opíral především o kvantitativní 

výzkumné přístupy, které vycházely ze souborů dotazníků a škál nebo 

sociometrických technik. Vyplňovaly je velké skupiny respondentů: žáci, učitelé, 

rodiče, vedení školy, provozní zaměstnanci. Aby byl minimalizován subjektivismus 

jednotlivců, byly názory různých skupin srovnávány.  

Některé z nástrojů ke zkoumání klimatu školy vycházející z principu 

propojování pohledu žáků, učitelů, rodičů, představitelů školy atd. jsou pro 

názornost uvedeny v následujícím přehledu: 

 • School Climate Profile – Profil klimatu školy od Roberta H. Foxe, 

Ronalda Lippetta a Richarda Schmucka (1974).  

• Klima-Skalen – Škály od Helmuta Fenda (1977).  

• Fragebogen für Lehrer, Schüler und Eltern – Dotazníky pro učitele, žáky a 

rodiče od Friedricha Oswalda et al. (1989).  

• Linzer Fragebogen zum Schul – und Klassenklima – Linecký dotazník ke 

klimatu školy a ke klimatu třídy od Ferdinanda Edera (1996).  

• Soziales Klima an Schulen aus Lehrer –, Schulleiter – und 

Schülerperspektive (KESS 4) – Sociální klima na školách z perspektivy učitelů, 

vedení školy a žáků od Nike Janke (2006).  

Tyto a další nástroje jsou představeny na internetových stránkách 

http://klima.pedagogika.cz/.  

V České republice se zkoumání klimatu školy uvedeným přístupem (a na 

rozdíl od klimatu třídy či učitelského sboru) věnovali výzkumníci ojediněle. 

Dotazníkovou metodu vedle Heleny Grecmanové (2008) a Jany Kašpárkové (2007) 

uplatnil ještě Stanislav Ježek (2004). Jiří Mareš (2003) a Stanislav Ježek (2004) 

vyvinuli Diagnostiku psychosociálního klimatu školy.  

První výzkumné šetření klimatu školy byl na Pedagogické fakultě 

Univerzity Palackého v Olomouci realizován již v 90. letech. Při jeho koncipování 

autoři vycházeli z prací německých a rakouských vědců Helmuta Fenda (1977), 

Helmuta Dreesmanna (1982), Richarda Bessotha (1989 a, b) a Friedricha Oswalda 

(1989). Z hlediska obsahu, struktury a vyhodnocování dotazníků a v jednom 

případě interview autoři postupovali tvořivě a respektovali české podmínky. 

Pracovali s vlastními dotazníky. Cílem byla deskripce (popis) klimatu školy na 2. 

http://klima.pedagogika.cz/
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stupni městských základních škol v období transformace školské soustavy. Kromě 

toho bylo však možné také sledovat mnoho dalších faktorů prostředí školy v oblasti 

materiální, personální, sociální a kulturní. Autoři zjistili, že klima školy na 2. stupni 

městských základních škol obsahovalo vyšší počet znaků, které odpovídají 

pozitivnímu klimatu školy, než znaků, které pozitivnímu klimatu školy 

neodpovídají. To však neznamenalo, že by bylo možné považovat klima na těchto 

školách za pozitivní. Byla objevena i řadu nedostatků, které se týkaly dílčích, 

neméně důležitých oblastí. Například se jednalo o nedostatky v materiálním 

vybavení škol, ve formálních vztazích mezi školou a rodinou (pouze někteří rodiče 

měli skutečně zájem o dění ve škole), někteří učitelé byli bez iniciativy a chyběla 

jim důslednost, mnozí ředitelé měli problémy se získáním a prosazením autority, 

mezi žáky se stále častěji objevovali individualisté a děti citově chudé s volnější 

morálkou, nebyly dostatečně zohledňovány základní potřeby žáků, většinou se 

používaly tradiční vyučovací metody a formy, žáci byli ve výuce málo aktivní atd. 

(Grecmanová 2008).  

 Novější práce Jany Kašpárkové lze nalézt pod jménem Jana Kantorová. 

Další zkušenosti byly získány při řešení disertační práce Jany Kašpárkové (2007), 

která se zaměřila na téma „Zjišťování kvality školního klimatu“. Rozhodla se zjistit, 

jak charakterizují klima školy žáci, učitelé a rodiče na gymnáziu a na střední 

pedagogické škole ve středně velkých městech.  

Blahoslav Kraus (1994 s. 75), Jan Průcha (1997) i Jiří Mareš (1998) 

konstatují, že je doposud menší zájem pedagogů z praxe podílet se na zkoumání 

klimatu školy. Považujeme za důležité upozornit na to, že výzkum klimatu školy se 

musí vyrovnávat s následujícími problémy, se kterými musejí počítat všichni, kdo 

chtějí zjišťovat, jaké klima je. Jedná se zejména o následující:  

• Možnost kvantifikovatelnosti (vyjádření čísly) a zobecnitelnosti různých 

jevů v prostředí školy, které vyčíslením, agregací a statistickými procedurami 

ztrácejí svůj kvalitativní obsah. Může docházet k odmítání skutečností, které nejsme 

schopni kvantifikovat. Snaha o zobecňování výsledků je také v rozporu s tím, že 

každý účastník života ve škole vnímá prostředí školy subjektivně podle svých 

individuálních zvláštností. Co vnímá a jak to posuzuje, může být ovlivněno 

hodnotovým systémem, emocemi, schopnostmi koncentrace každého jedince.  
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• Učitelé posuzují prostředí školy všeobecně pozitivněji než žáci (Moos 

1979; Saldern 1991; Grecmanová 2008). Důvody mohou být různé: hodnocení 

dalších aspektů školního života, které nejsou dostupné žákům, stylizace učitelů atd.  

• Další problémy výzkumu souvisejí s komplexností a dynamikou klimatu 

školy, s respektováním kulturních specifik a společenských změn atd., jak uvádí Jiří 

Mareš (2005). 

 

4  Vztahy v pedagogickém sboru  

 

4.1 Pedagogický sbor 

 

 Sekera považuje učitelský sbor za skupinu učitelů dané výchovně vzdělávací 

instituce. Čečetka (In Sekera 1994, s. 51) pojímá učitelský sbor jako skupinu 

odborníků, soustavu osob, zabývající se žáky v úseku daného vyučovacího 

předmětu, ve zvláštním úseku práce, a většinou odtrženě bez konkrétní spolupráce 

s kolegy. Osobně si nejsem jistý, zda by tento názor našel opodstatnění ještě 

v dnešní době, kdy je spolupráce mezi učiteli v jedné škole nanejvýš žádoucí. Ve 

své škole jsou ke spolupráci a komunikaci nenásilně vedeni. Spoluprací na 

projektech, formou tandemové výuky…. 

 

4.2 Složení pedagogického sboru 

  

 Pedagogický sbor je nestejnorodá pracovní a sociální skupina, ve které by 

podle současného platného Školského zákona a Zákona o pedagogických 

pracovnících měli působit vysokoškolsky vzdělaní pedagogové. Tito pedagogové 

mohou být různého pohlaví, věku, povahy, schopností, charakteru, komunikačních a 

jiných dovedností, mohou disponovat různými pracovními či odbornými 

zkušenostmi, ambicemi, etickými a morálními hodnotami. Jedná se o skupinu s 

odlišným společenským, pracovním a osobním životem. Všechny tyto vlastnosti 

pak vytvářejí charakter jednotlivých pedagogických sborů v různých školách. Ale 

vliv na charakter učitelského sboru funguje i naopak, učitelský sbor ovlivňuje i 

samotná škola, ve které jsou zaměstnaní. Charakterové vlastnosti pedagogického 

sboru výrazně ovlivňují kvalitu vztahů na pracovišti. Záleží také na velikosti školy 

(počet žáků, počet vyučujících, počet tříd), která udává přímo úměrně závislost na 
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velikosti počtu členů učitelského sboru, ve kterém se buď všichni učitelé osobně 

znají a často navazují na pracovišti vzájemné osobní kontakty, anebo díky velikosti 

učitelského sboru se znají jen formálně a komunikují spolu spíše nepřímo, 

zprostředkovaně, například pomocí emailu, telefonu či sociálních sítí.  

 Pedagogický sbor je velká sociální skupina, jež se skládá se sboru učitelů, 

vychovatelů, asistentů pedagoga. Pedagogický sbor (a tím pádem i sbor učitelský, 

který je jeho součástí) je pracovní skupinou, která má hodně společných znaků 

s jinými pracovními skupinami, ve kterých je typické vyšší množství koordinace 

vztahů a činností, jež jsou podstatné k dosažení základních cílů. Významným 

znakem učitelských sborů jsou jasně stanovené cíle práce, které obvykle mají vliv 

na formování hodnot členů skupiny. (Sekera 1994, s. 48) 

 

 

Struktura pedagogického sboru 

 

 Strukturu pedagogického sboru můžeme rozdělit na strukturu formální, která 

tvoří funkční vztahy, které jsou jasně dané legislativou a organizačními řády, a dále 

na strukturu neformální. 

 Škola má jednoduchou pyramidu (strukturu) zaměstnanců (Sekera 1994, s. 

50):  

1. vedení školy (ředitel a jeho zástupci)  

2. střední stupeň vedení (třídní učitelé, vedoucí Vzdělávacích týmů)  

3. ostatní učitelé a vychovatelé  

4. nepedagogičtí pracovníci (ekonomický a  hospodářský úsek, sekretariát) 

 

 Míra významu daných kategorií zaměstnanců směrem k hlavní funkci školy 

dále ovlivňuje formální strukturu pracovní skupiny školy. Hlavní náplň funkce 

školy, výchovně vzdělávací, rozděluje pracovní skupinu školy na dvě základní 

podskupiny. Podskupina pedagogický sbor, jehož náplní je nejdůležitější práce 

školy a pracovní podskupina ostatních zaměstnanců školy, která je z hlediska 

funkce školy taktéž velmi podstatná, ale sekundární.  

 

 Obě dvě skupiny jsou od sebe relativně oddělené, avšak dohromady tvoří 

celek - pracovní skupinu školy (Sekera 1994, s. 50). 
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 Neformální struktura se přirozeně vybuduje v téměř každé pracovní skupině 

a je souborem sociálně psychologických vazeb členů skupiny, který se rozvíjí na 

základě vzájemných vztahů mezi členy k sobě, tedy zevnitř. Neformální organizace 

pedagogického sboru stojí bok po boku formální organizace a plní řadu funkcí jako 

například relaxační funkci umožňující odreagování, překonávání jednotvárností a 

řadu podnětů či vnějších nepředvídatelných zásahů do pracovní činnosti 

pedagogického pracovníka atd. Skupinové hodnoty, postoje a statusy se dotvářejí či 

přímo vytvářejí právě v neformálních vztazích, které mají největší podíl na tzv. 

sociálně psychologickém klimatu učitelského sboru, což je významná dynamická 

charakteristika skupiny (Sekera 1994, s. 52). 

 

Genderové složení učitelského sboru  

  

 Je obecně známo, že struktura učitelského sboru je z velké většiny tvořena 

ženami, můžeme tedy říct, že učitelské sbory jsou homogenní pracovní skupiny po 

stránce pohlaví. Procentuální zastoupení žen působících v učitelských sborech je 

podstatně vyšší než procentuální zastoupení mužů. Učitelská profese je pro ženy 

typická hlavně proto, že pro ženy je přirozenější starat se o děti, vzdělávat je a 

vychovávat. Na rozdíl od ostatních homogenních pracovních skupin (pokud jde o 

zastoupení pohlaví), kde jednostrannost nemusí být překážkou, je tato disproporce v 

učitelských sborech negativním jevem. Odborníci jsou za jedno v tom, že pro 

správný vývoj dítěte jsou velkým přínosem osoby stejného pohlaví, ke kterým může 

dítě vzhlížet a zároveň se na ni obrátit o pomoc. Učitelé muži přitom nejsou 

přínosem jen pro chlapce, ale i pro dívky a celý pedagogický sbor. V jejich 

prospěch hovoří pohled jako na kladné mužské vzory.  

 Sekera píše (Sekera 1994, s. 17), že velká část šetření ukázala větší 

úspěšnost učitel-muž než učitel-žena a to hlavně z toho důvodu, že se mohou svému 

učitelskému povolání věnovat ustavičně. U žen je profese učitele málokdy hlavním 

smyslem života, oproti mužům vykonávajícím tuto profesi. Sekera uvádí provedený 

výzkum názorů žáků na druhém stupni základních škol a žáků středních škol, ve 

kterém bylo zjišťováno, v čem vidí žáci rozdíl v působení učitelů a učitelek. U žen 

učitelek žáci ocenili přátelský přístup, únosnou přísnost, smysl pro porozumění a 

smysl pro humor. Z výzkumu vyšlo najevo, že tyto vlastnosti se bohužel u žen 

vyskytovaly v menší míře než u učitelů mužů. Přívětivost byla vlastnost učitelek, 
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kterou by si od nich chtěli žáci osvojit. Z negativních vlastností učitelek žáci 

uváděli nedostatek sebeovládání a nervozitu, malou objektivnost, nespravedlivé 

hodnocení a také občas závistivost. Jako negativní vlastnosti učitelů mužů bylo 

žáky uvedeno občasné uplatňování tělesných trestů, nervozita, ironizování, při 

kterém učitel dával žákům najevo svou převahu. Naopak co by si žáci chtěli od 

učitelů mužů osvojit, byly typicky mužské vlastnosti, jako je bojovnost, 

cílevědomost, rozhodnost. Z výzkumu bylo zřejmé, že u učitelů mužů žáci ocenili 

hlavně přiměřenou přísnost, autoritu a přesto přátelský přístup, ocenili objektivnost, 

smysl pro spravedlnost a jako nejpodstatnější ocenili smysl pro humor (Sekera 

1994, s. 17).   

 Za mě osobně jako muže učitele mi nezbývá než s výsledky výzkumu 

souhlasit. Opravdu smysl pro humor mě s žáky velmi sbližuje. Stejně tak přátelský 

přístup a přirozená autorita. Nepředpokládám, že v dohledné době by se situace 

v zastoupení většího počtu mužů v učitelských sborech zlepšila. Na vině jsou i přes 

posun v této oblasti stále nízké platy. 

 

Činitelé učitelského sboru  

  

 Ať už je složení učitelského sboru jakékoli, všichni mají společný cíl a toho 

lze dosáhnout vzájemnou spoluprací. Hlavním cílem je vždy výchovně vzdělávací 

proces. Ten je ovlivňován působením celé řady činitelů, kromě výše zmiňovaného 

feminismu například vedením školy – ředitelkou či ředitelem a jejich zástupci, 

kulturnosti prostředí a materiální vybaveností školy. Dalšími činiteli je typ školy 

(mateřská, základní, střední, střední odborná škola nebo učiliště), umístění školy (ve 

městě, ve vesnici), počet členů učitelského sboru, věk učitelského sboru, jeho 

vzdělání, délka praxe jednotlivých učitelů, zkušenosti, intelektuální úroveň, profesní 

orientace, pracovní zatížení, jistota pracovního místa, zaujetí a vztah k práci, přístup 

k dalšímu vzdělávání pedagogů a prostor pro osobnostní rozvoj, úroveň adaptace, 

popřípadě projevy syndromu vyhoření. Významný vliv na kvalitu učitelského sboru 

má i osobní život jednotlivých učitelů, jejich rodinný stav, počet dětí, záliby, osobní 

prestiž, platové podmínky, finanční situace, dostupnost, vzdálenost pracoviště od 

domova atd.  K pozitivním činitelům patří i mimopracovní setkávání pedagogů 

(večírky, společenské exkurze, kulturní a vzdělávací akce). Organizace těchto akcí 

je velmi důležitá, ale také velmi náročná. Je těžké najít v tomto ohledu schopného a 
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aktivního pedagoga, který si toto vezme na svá bedra. Každá škola má toto 

postavené různými způsoby.  

 V naší škole, která si za cíl pravidelně dává vytváření a udržování kvalitních 

vztahů mezi jednotlivými učiteli je mimopracovní společný čas pedagogů velmi 

podstatnou záležitostí. Krom vlastních nápadů uskutečňujeme stmelování učitelů i 

formou zážitkové pedagogiky. V ní jsou pro dospělé prezentovány nové trendy a 

přístupy ve výchovném procesu i v uplatňování interpersonálních vztazích na 

pedagogickém pracovišti. V kvalitním (ve směru ke vztahům) učitelském sboru se 

členové scházejí neformálně, protože mají potřebu předávat své náměty, diskutovat 

a podílet se na realizaci větších akcí školy a drobnějších akcí tříd. Vítaným kolegou 

v učitelském sboru je ten, kdo se naučil vnímat klima třídy a školy jako 

nenahraditelný faktor úspěšnosti své práce, ten, kdo je připraven měnit své názory a 

postoje, což je velmi těžký proces. Myslím, že velmi ovlivňují učitelský sbor i sami 

učitelé tím, jak naladěni a v jakém rozpoložení docházejí do zaměstnání. Učitelé by 

měli dokázat účinně relaxovat. Jejich profese klade vysoké nároky především na 

jejich psychiku. Je důležité umět regenerovat prostřednictvím dodržování duševní 

hygieny.  

 

4.3 Vzájemné působení pedagogů ve výchovně vzdělávacím procesu 

 

 Vzájemné působení pedagogů při jejich práci může být pozitivní i negativní. 

Ovlivňuje je ho mnoho okolností. Souvisí s osobností jednotlivých pedagogů, jejich 

charakterové vlastnosti se promítají do kvality mezilidských vztahů. Pozitivní 

vlastnosti, kterými jsou ohleduplnost, respekt, tolerance a vzájemná úcta jsou 

předpokladem pro pozitivní vztahy, negativní vlastnosti kterými jsou závist, zloba, 

pomluvy působí negativně. Ve výchovně vzdělávacím procesu představuje 

vzájemné působení mezi pedagogy jejich vzájemná spolupráce. 

 

4.3.1 Spolupráce pedagogů 

 

 Z pohledu sociální psychologie popisuje Kasíková (2005) spolupráci jako 

takzvanou pozitivní vzájemnou závislost lidí. Závislost proto, že při plnění úkolů je 

člověk v dosahování cíle závislý na člověku - aby tohoto cíle dosáhl, potřebuje 

dalšího člověka, který směřuje ke stejnému cíli. Dosáhne-li tohoto cíle jednotlivec, 
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dosáhnou jej i druzí (skupina), a naopak.  Slovo pozitivní je tam z toho důvodu, že 

ze společného dosažení cíle mají užitek všichni zúčastnění. Jedinec přispívá k 

úspěchu skupiny a ta zase přispívá k úspěchu jedince (Kasíková 2005, s. 11). 

  

 Kolegialita – jedná se o vzájemnou podporu,  ohleduplnost, soudržnost mezi 

lidmi majícími společné zájmy, patřícími do stejného kolektivu, majícími totéž 

zaměstnání apod. 

 Rozvoj kolegiálních vztahů je základním předpokladem úspěšnosti každé 

školy. Ve všech směrech. Kolegiální vztahy mají různé úrovně (Pol, Lazarová 

1999) 

1. společenská konverzace, 

2. pomoc a podpora, 

3. sdílení a výměna názorů a zkušeností, 

4. společná práce. 

 Společná práce je nejvyšší formou kolegiálních vztahů. Může být různých 

podob. Například: 

- týmové vyučování 

- mentorská práce 

- koučování ze strany kolegy 

- společné plánování 

- vzájemné hospitace 

- akční výzkum 

 Na našich školách je zatím za nejpřirozenější považována spolupráce 

ve vyučovacích předmětech – na mnoha školách ve formě spolupráce 

Vzdělávacích týmů nebo Předmětových komisí. Spolupráce mimo předmět 

již tak častá není, ovšem jsou školy, kde není výjimkou i vzájemná 

spolupráce mimo své obory v rámci pořádání celoškolních projektů, 

akademií, olympiád, škol v přírodě, exkurzí atd. Některé školy mají 

zavedenou spolupráci i v oblasti orientující se na odbornou pomoc či rozvoj 

učitelů prostřednictvím jiných učitelů. 

  

 

 

https://cs.wiktionary.org/w/index.php?title=ohleduplnost&action=edit&redlink=1
https://cs.wiktionary.org/w/index.php?title=soudr%C5%BEnost&action=edit&redlink=1
https://cs.wiktionary.org/wiki/mezi
https://cs.wiktionary.org/wiki/lidmi
https://cs.wiktionary.org/wiki/maj%C3%ADc%C3%AD
https://cs.wiktionary.org/wiki/spole%C4%8Dn%C3%BD
https://cs.wiktionary.org/wiki/z%C3%A1jem
https://cs.wiktionary.org/wiki/pat%C5%99%C3%ADc%C3%AD
https://cs.wiktionary.org/wiki/do
https://cs.wiktionary.org/wiki/tent%C3%BD%C5%BE
https://cs.wiktionary.org/w/index.php?title=kolektiv&action=edit&redlink=1
https://cs.wiktionary.org/wiki/maj%C3%ADc%C3%AD
https://cs.wiktionary.org/wiki/tent%C3%BD%C5%BE
https://cs.wiktionary.org/wiki/zam%C4%9Bstn%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wiktionary.org/wiki/apod.
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 Spolupracující škola – je naprostým ideálem. Smith a Scott (In Pol, 

Lazarová 1999, s. 14) ji charakterizují podle následujícího:   

-  kvalita výchovy a vzdělávání ve škole je silně podmíněna tím, co se v ní 

jako celku děje;  

-  vyučování je nejefektivnější v takovém školním prostředí, kde platí normy 

kolegiality a stálého zkvalitňování;  

-  učitelé jsou odborníky odpovědnými za výuku a za výsledky jejich výuky;  

-  je třeba uplatňovat široké škály postupů a struktur umožňujících vedení 

školy a učitelského sboru pracovat společně na zkvalitňování práce školy;  

-  je důležité zapojení učitelů do rozhodování o cílech školy a o prostředcích 

jejich dosahování.  

 

 Formy spolupráce učitelů  

 

 V oblasti spolupráce učitelů, je v dnešní době stále mnohé co měnit, zejména 

příznivější uspořádání vztahů mezi učiteli a mezi učiteli a vedením škol. V dané 

oblasti existuje celá řada příkladů úspěšných snah již v dnešní době. Za pozitivní 

snahy jsou označovány (Pol, Lazarová 1999, s. 28-41):  

 

1. snahy učitelů o zdokonalování práce školy jako celku 

   

 Existuje několik způsobů, jak učitele zapojit do aktivit nad rámec jejich 

tradiční vyučovací práce s žáky ve třídě:  

 

 a) vedoucí učitelé  

 

 Skutečné kolegiální vztahy nevznikají většinou automaticky, někdo je musí 

iniciovat. Těmito osobami bývají obvykle ředitelé, osoby z užšího vedení školy, ale 

také vedoucí učitelé, kteří jsou stále výrazněji považováni za jedny z hlavních 

iniciátorů zkvalitňování práce školy (Gold, In Pol, Lazarová 1999, s. 29). Jsou to 

obvykle velmi zkušení učitelé, kteří jsou schopni vést a ovlivňovat činnost svých 

kolegů, využívat jejich možnosti pro individuální rozvoj učitelů i v zájmu rozvoje 

celé školy. Tito vedoucí učitelé působí na tzv. středním článku řízení školy a jejich 

úvazek přímé výuky bývá většinou snížen, což je v dnešních podmínkách 
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nedostatku vyučujících velmi obtížné. Za nezbytné se obvykle považuje, aby jejich 

role byla spojena s komplexní škálou odpovědností, ale také pravomocí, které se 

vztahují k vyučování jednotlivých předmětů. Velmi těžkým úkolem vedoucích 

učitelů je citlivý rozvoj vzájemných vztahů s ostatními učiteli, žáky, vedením školy 

a často i subjekty širšího školního prostředí, což není vůbec jednoduché, a proto je 

nutná vždy i pomoc druhých. Pokud v této roli vedoucí učitelé ale uspějí, stanou se 

těmi osobami, které v dobrém smyslu výrazně dynamizují především vnitřní život 

školy. 

 

 b) školní týmy zaměřené na zkvalitňování práce školy  

 

 Jedná se o takový případ, kdy učitelé a vedení školy pracují společně na 

zkvalitňování chodu školy ve skupinách nebo pracovních týmech. Buď si škola 

sama vytvoří strategie rozvoje týmů, zaměřuje jejich veškeré aktivity nebo školní 

týmy jsou součástí širších skupin usilujících o lepší chod školy. Důležitou složku 

zde hraje schopnost přenášet z prostředí mimo školu získané zkušenosti, prožitky, 

vědomosti přímo do škol a vztah týmu k ostatním lidem ve škole, především 

vzájemný vztah -  vedení školy-tým. 

 

 c) evaluace programů učiteli  

 

 Myšlenka autoevaluace – vlastního sebehodnocení školy, která je chápána 

jako vlivný prostředek jejího vnitřního rozvoje, při níž sami učitelé hrají 

významnou roli, se dnes stává stále běžnější součástí školního života ve 

vyspělejších zemích. Autoevaluace školy se nepovažuje pouze za hodnotnou cestu k 

hlubšímu porozumění vlastní škole, jejím základům, efektům práce a jejího chodu, 

je vnímána i jako nejsilnější popud pro další rozvoj školy. V dnešní době je moderní 

škola schopna a stále se snaží i zdokonalit pravidelné a systematické hodnocení své 

práce a to za účasti svých učitelů (Pol, Lazarová 1999, s. 28-32).   

 Mohu uvést příklad podoby sebehodnocení školy v rámci spolupráce vedení 

školy se skupinou učitelů. Podoba by mohla být následující: 

1. Ředitel dochází se skupinou pracovníků ke shodnému názoru v tom, že se 

budou angažovat na společném úkolu a realizovat určitý plán. 
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2. Ředitel určuje, kdo bude vykonávat funkci vedoucího pracovní skupiny; 

vedoucí skupiny by měl být kompetentní k vedení skupinových procesů 

rozhodování podle pravidel participativního vedení. 

3. Ředitel s pracovní skupinou důkladně diskutuje celkový plán školy: jeho 

cíle, fáze, standardy, rozpočet apod. a ukazuje, že plán je vytvořen v souladu 

s obecnou politikou školy. 

4. Ředitel naznačuje, v jakých oblastech má pracovní skupina volnost pro 

vytváření svého vlastního plánu. 

5. Ředitel požaduje, aby se členové pracovní skupiny dohodli – v rámci 

naznačené míry volnosti – na plánu skupiny (cílech, záměrech, standardech, 

dostupném rozpočtu a jiných prostředcích, časovém rozvrhu apod.) a také na 

tom, v jaké oblasti a nakolik samostatně bude skupina na realizaci tohoto 

plánu pracovat. 

6. Pracovní skupina navrhuje svůj vlastní plán řediteli; z tohoto návrhu je jasné 

i to, jakým způsobem a jak často bude skupina podávat řediteli pravidelné 

zprávy o práci skupiny. 

7. Pokud ředitel s tímto návrhem souhlasí, může začít skupina plán realizovat. 

8. Skupina informuje ředitele během procesu realizace plánu v pravidelných 

intervalech, ale také v případě neočekávaných událostí. 

9. V rámci pracovní skupiny vykonávají její členové specifickou vzájemnou 

kolegiální kontrolu; vedoucí skupiny má ve skupině specifickou kontrolní 

funkci. 

 

 2. snahy zapojování učitelů o spolupráci na jejich profesionálním 

rozvoji  

 Jako typické praktiky, v nichž jsou učitelé do zdokonalování svého 

odborného rozvoje zapojováni, jsou považovány hospitace učitelů v hodinách jejich 

kolegů. Jedná se o vzájemné hospitace. Tyto hospitace jsou obvykle součástí širších 

forem vztahů, např. peer pozorování, peer koučování, vytváření učitelských center 

(v nich expertní učitelé školí jiné učitele), mentorských učitelských programů nebo 

podpůrných týmů učitelů.  

 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kompetentnost&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Standard
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Politika_%C5%A1koly&action=edit&redlink=1
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a) hospitace - pozorování práce učitele jiným  

 

 Učitelé mohou snáze zdokonalovat svou práci, pokud se jim dostává zpětné 

vazby, a to nejlépe od pozorovatelů, kteří jsou schopni nejen rozpoznat a podpořit 

jejich silné stránky výkonu, ale i upozornit na slabiny. Tato zpětná vazba 

pozorovatele nemusí mít nutně vždy podobu evaluace. Pozorováním druhých se 

mohou učit i pozorující, vzájemná pozorování, poskytování a přijímání zpětné 

vazby o práci tak mohou patřit k nejsilnějším nástrojům odborného růstu.  Zpětnou 

vazbu může poskytnout učiteli téměř každý poučenější pozorovatel, jak naznačuje 

řada autorů, nejlépe snad ale funguje tzv. peer pozorování, tedy pozorování na 

úrovni učitel-učitel. Ve dvojicích či ve skupinkách pracujícím učitelům se dostávají 

pro ně užitečné a relevantní zpětné vazby. Významné při této spolupráci je postupné 

odbourávání izolace a začátek vzájemné výměny zkušeností a postřehů (Ruck, In 

Pol, Lazarová 1999, s. 33). Formy peer pozorování mohou mít mnoho podob - od 

sestávajících ze dvou, tří vzájemných hospitací, až po ambiciózní a rozsáhlé 

projekty, v kterých spolupracují týmy učitelů na zlepšování specifických aspektů 

vyučování. Poznatky získané hospitací jsou využívány výhradně pro účely 

odborného rozvoje učitelů, nejde v žádném případě o shromažďování důkazů o 

neuspokojivých výkonech učitele zasluhující snad disciplinární řízení. Naopak, 

pomoci učiteli zlepšit jeho práci, je smyslem hospitace. 

 Peer pozorování má také své, ale překonatelné, problémy. Často se objevuje 

strach učitelů dávat skutečně konstruktivní zpětnou vazbu, která by měla obsahovat 

negativní prvky. Z druhé stránky velká míra učitelů nebývá z počátku příliš ochotná 

ukazovat pozorovateli, jak pracuje ve vyučování. Což se projevuje i např. při 

zvýšeném počtu asistentů pedagoga ve třídách. A pak jsou tu problémy spojené s 

časovým nedostatkem, kdy ředitelé, zástupci či vedoucí učitelé nemají dostatek času 

k provedení mnoha peer pozorování.  

 

b) peer koučování  

 

 Koučování je proces profesionálního rozvoje doprovázený koučem a 

spočívající v uvolňování potenciální energie, uvolňování vnitřní energie a 

uvolňování skrytého, dosud nevyužitého potenciálu (Lazarová  2006, s. 215). Peer 

koučování slouží ke zkvalitnění práce učitelů, podporuje učitele v praktickém 
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uvádění nových dovedností a vědomostí do vlastní učitelské praxe. Zastánci 

koučování si stojí za tím, že učitelé mohou a měli by být připravováni na to, aby 

dokázali koučovat své kolegy učitele ve škole. Z vlastní osobní zkušenosti z kurzů 

koučování mohu uvést, že v praxi to realizovatelné je, a nejen např. v rámci 

pohospitačních rozhovorů. Nejen podle mého názoru je podstatnou podmínkou pro 

úspěšné koučování hlavně osobní přístup ke koučovanému kolegovi. Příprava kouče 

by se proto měla zaměřovat jak na obsah, tj. schopnost být odborným poradcem ve 

věci vyučování (co radit), ale také na proces koučování, tj. schopnost zvládnout 

tento choulostivý vztah (jak radit). Neubert a Bratton (In Pol, Lazarová 1999, s. 36) 

do této kategorie forem spolupráce ve školách řadí i systém zvaný týmové 

koučování, ve kterém pracují koučové po boku učitelského týmu při realizaci, 

plánování a evaluaci jejich hodin. Aby však toto týmové koučování bylo efektivní, 

je nutné pracovní rozvrhy týmových koučů uspořádat tak, aby mohli alespoň 

dvakrát týdně docházet do hodin jejich svěřenců z řad učitelů, což je v praktických 

podmínkách velmi obtížné.  

 

c) mentorské programy  

 

 Cílem mentorských program by mělo být podněcování spolupráce mezi 

členy učitelského sboru, samotní mentoři koučují jiné učitele a podporují jejich 

odborný rozvoj. Bývá zvykem nebo se alespoň předpokládá, že déle působící 

učitelé mohou plnit i jiné role než ty, které přímo souvisejí s výchovou a 

vzděláváním žáků. Jedná se právě o role mentorů mladším kolegům nebo učitelům 

potřebujícím pomoc v určité situaci, kteří ale vstupují do vztahu s cílem nechat si 

pomoci. Meade (In Pol, Lazarová 1999, s. 37) definuje společné rysy mentorských 

programů:  

- mentor funguje jako peer dalších učitelů,  

- mentor zůstává v kontaktu se školským světem, neboli nadále vyučuje,  

- mentor má zvláštní odpovědnost za pomoc druhým,  

- mentor má čas a také potřebné zdroje k plnění výše uvedených úkolů. 

 

 (Podlahová 2004, s. 30-31) pojímá jako mentora i roli uvádějícího učitele, 

kterým by měl být ustanoven učitel, který dokáže začínajícímu učiteli poskytnout 

psychickou i odbornou oporu a omezí začátečníkovo profesní nejistotu. I Podlahová 
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zde zmiňuje, že uvádějícího učitele není dobré vnímat jako revizora či kontrolora a 

mít z něj obavy. Většina těchto mentorů, uvádějících učitelů, má zájem pomáhat 

začínajícímu učiteli, zejména pokud i on sám má zájem o tuto pomoc a dá to 

mentorovi najevo.  

 

4.4 Osobnost učitele 

 

 Učitelovu osobnost je třeba chápat jako obecný model osobnosti člověka, 

vyznačující se především psychickou determinací. Ve shodě s V. Mikšíkem (2007) 

se dá chápat psychika osobnosti jako dynamický interakční systém, nástroj realizace 

životní existence v daných podmínkách. Podstatné je, že se jedná o systém otevřený 

regulační, spojený s autoregulací, determinovaný dynamickými vztahy vnitřních 

předpokladů a vnějších podmínek utváření a projevů osobnosti jako svérázné 

individuality, kterou osobnost učitele beze sporu je. (Dytrtová, Krhutová 2009) 

 Pedeutologie (věda o osobnosti učitele) uplatňuje při zkoumání osobnosti 

učitele dva přístupy – normativní a analytický. Cílem normativního přístupu je 

určit, jaký má být učitel, jestliže má být ve své profesi úspěšný. Normativní přístup 

je spojený s deduktivní metodou, kterou se určuje ideální vzor učitele, jemuž by se 

měl učitel profesně přiblížit. Analytický přístup je takový, jehož cílem je zjistit, jací 

konkrétní učitelé jsou a jaké mají reálné vlastnosti. Při uplatňování tohoto přístupu 

se využívá metod indukce, kterými může být analýza výpovědí žáků o učitelích, 

sebereflexe učitelů apod. (Kohoutek 1996) 

 Pro osobnost učitele jsou významné tyto komponenty, které je možné 

odhalit u učitelů v akčním prostředí (škola, výchovně vzdělávací proces): 

a) psychická odolnost (rezistence vůči dezintegrujícím vlivům), vhled do podstaty a 

povahy problémových situací (odpovídající inteligenční úroveň, kreativita, 

operativní myšlení) 

b) adaptabilita a adjustabilita (schopnost alternativního řešení situací, psychická 

flexibilita) 

c) schopnost osvojovat si nové poznatky, učit se, schopnost účinně regulovat své 

vnitřní a vnější aktivity (s ohledem na aktuální situační kontexty) 

d) sociální empatie a komunikativnost (Mikšík 2007) 

 Učitel jako osobnost by měl být vybaven určitými vlastnostmi a 

dovednostmi. Jakýkoliv člověk, ať má sebelepší vzdělání, nemusí mít dostatek 
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předpokladů a vlastností k tomu, aby byl dobrým učitelem. Dobrý učitel se 

z pohledu žáka pozná tak, že když si po letech vzpomenete na svá studia  

na základní nebo střední škole, vybavíte si právě jeho. Vybavíte si člověka, který ve 

vás zanechal nějakou pozitivní stopu. Učitele, který dokáže vést kolektiv studentů, 

žáků, podat jim pomocnou ruku, když je nejhůř. Správný učitel umí přemýšlet, je 

inspirativní a dokáže žákům poradit v různých životních situacích, které jsou pro ně 

v jejich věku důležité. V prvé řadě je to však osoba, která dokáže svoje žáky něco 

naučit. Takový učitel, respektive učitelé, je pro žáky vzorem. 

 

4.4.1 Typologie učitele 

 

 Existuje velké množství typologií učitelů. V mé práci uvedu jen některé 

z nich. Ty základní. 

Typologie osobnosti učitele dle W.O. Doringa: 

a) ideový (náboženský) – chce žáka vychovávat podle vlastních představ, 

charakterově je uzavřený, vážný, žákům se jeví jako nudný, beze smyslu pro 

humor 

b) estetický – fantazie a cit převažují nad racionální činností, žáka se snaží 

formovat podle svých představ jako nezávislého jedince 

c) sociální – zaměřuje se na třídu jako celek, k jednotlivcům je spravedlivý, 

nejvýraznější vlastností je jeho trpělivost, která nahrazuje některé 

nedostatky v jeho psychice (nedostatek fantazie), vychovává žáky pro 

potřeby společnosti, bývá oblíben, má ale malou autoritu. 

d) teoretický – je zaměřen spíše na vyučovací předmět než na žáka, 

neusiluje o všestranný rozvoj osobnosti žáka, ale o vštěpování vědomostí, o 

rozvoj žáka po stránce intelektuální, mezi žáky bývá oblíben, mívá autoritu 

e) ekonomický - zaměřuje se na ekonomičnost vyučovacího procesu, na 

dosažení optimálních výsledků při výuce při vynaložení minimálního úsilí 

s použitím vhodných metod, není většinou žáky oblíben, spíše obdivován 

f) mocenský - prosazuje svoji osobnost na úkor kladného vztahu učitel - 

žák, je spokojený, jestliže se ho žáci obávají, bývá nespravedlivý, používá 

tresty, potlačuje jakoukoliv aktivitu žáků (Kohoutek 2000) 
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Lukova typologie učitele 

• dle reakce na podněty: 

– naivně reproduktivní- učitel nepřinese nic nového, reprodukuje to, co 

dělá ten druhý, jak reagují ostatní 

– naivně produktivní- učitel vnáší do hodin něco nového, odkrývá svou 

osobnost. 

• podle zpracování vnějších podnětů: 

• reflexivně reproduktivní - přenášení vzorů, např. od rodičů 

• reflexivně produktivní - nový způsob, práce s výchovným poradcem, 

rodinou, nalézání nových prvků 

 

 Casselmannova typologie učitele 

•  podle zaměřenosti: 

– logotrop - zaměřen na odbornost nebo-li vědeckost, opírá se o teorie, 

méně sociálně založen 

– paidotrop - zaměřen na osobnost žáka, jeho rozvíjení, je spíše 

sociálním typem, pedagogicky zaměřen 

• podle typu vedení: 

• autoritativní - s lidmi nediskutuje, nařizuje 

• sociální (demokratický) - diskutuje, povídá si, ptá se, je sociálním typem 

• podle pedagogických postupů: 

• vědecko- systematický typ - bývá dáno učitelskou aprobací 

• umělecký typ - učitelé u kterých převažuje estetická stránka (malíři, 

hudebníci, tělocvikáři) 

• praktický typ - učitelovi jde o dobrou připravenost (Kohoutek 2000) 

 

 

4.4.2 Profesní dráha učitelů 

 

 Obecně je vývoj profesní dráhy objasňován jako proces, vázaný na životní 

cyklus, jehož průběh lze rozčlenit do několika fází (Alan, 1989). V případě profesní 

dráhy učitelů bychom mohli rozlišovat tyto fáze: 

- volba učitelské profese (motivace k studiu učitelství) 

- profesní start (vstup do povolání) 
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- profesní adaptace (první roky v povolání) 

- profesní vzestup (kariéra) 

- profesní stabilizace, resp. profesní migrace (změna učitelského povolání) 

- profesní vyhasínání („vyhoření“), resp. profesní konzervatismus 

 S tím je spojena i odborná terminologie používaná k označení učitelů 

nacházejících se v určité fázi profesního vývoje: 

- student učitelství 

- začínající učitel 

- zkušený učitel, učitel – expert (Průcha 1997) 

 Nyní se budu zabývat ve vztahu k mojí práci především začínajícího učitele 

a zkušeného učitele. 

 

 Začínající učitel 

 

 Profesní start jakožto vstup mladého člověka do výkonu povolání, pro které 

se připravoval, se odehrává ve všech profesích. Je ovšem velmi významnou etapou 

nejen profesní dráhy jedince, ale i celé jeho životní dráhy. 

 V mnoha povoláních je začínající pracovník postupně zaučován do výkonu 

své profese, pracovní odpovědnost přebírá také postupně a může se spolehnout na 

kooperaci s jinými, zkušenými pracovníky. V profesi učitele tomu tak ovšem není – 

alespoň u nás. Vlastně od prvního dne, kdy nastoupí na školu, přebírá všechny 

povinnosti „normálního“ učitele, plnou odpovědnost za vykonávanou práci, kterou 

navíc vykonává sám, nemá ve svých hodinách kromě žáků nikoho, kdo by mu radil 

a pomáhal. (Průcha 1997) 

 V některých zemích je zavedena alespoň instituce uvádějícího učitele. Je to 

zkušený učitel, jenž se ve škole stará o učitele začátečníka, především po metodické 

stránce. U nás byla tato instituce zavedena v 70. letech a i přes určitou formálnost 

měla své opodstatnění. (Průcha 1997)  V dnešní době dle mého názoru tato funkce 

má velmi důležitou úlohu a pokud budu mluvit za svoji školu, každému 

začínajícímu učiteli je přidělen učitel zkušený na nezbytně dlouhé období (školní 

rok), který je mu nápomocen ve všech oblastech školní praxe. Odkládaný Kariérní 

řád učitelů počítá s pomocí v délce dvou let. 
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 Průcha (1997, str. 212) uvádí nejčastější odpovědi začínajících učitelů na 

otázku, co je nejčastěji při nástupu do školy zklamalo. Mezi nejčastější odpovědi 

patří: 

- materiální vybavení školy 

- neukázněné chování, agresivita žáků 

- nezájem žáků o školu a učení 

- špatná organizace práce ve škole 

Činnosti, které byly pro začínajícího učitele nejobtížnější – Průcha (1997) uvádí: 

- práce s neprospívajícími žáky 

- udržení kázně při vyučování 

- udržení pozornosti žáků 

- diagnostika osobnosti žáka 

- motivace žáků 

- individuální jednání s rodiči žáků 

- vedení třídních schůzek 

- adekvátní reakce na neočekávaný vývoj vyučování 

- řešení kázeňských přestupků 

- aktivizace žáků 

- uplatnění individuálního přístupu k žákům 

- nejen vyučovat, ale i vychovávat 

 

To je souhrn těch nejčastějších obtíží začínajících učitelů. 

 V současné době je uskutečňováno i velké množství programů věnovaných 

právě začínajícím učitelům i učitelům uvádějícím. Kurzy jsou určeny těm učitelům, 

kteří se chtějí stát uvádějícími učiteli začínajících učitelů a chtějí jim poskytnout 

pomocnou ruku a účinnou podporu, a také těm učitelům, kteří již pracují v 

roli uvádějících učitelů a hledají další inspiraci a podporu. Učitelé získají základní 

informace o adaptačním období, o jeho jednotlivých fázích a především o jeho 

významu a smyslu pro profesní socializaci začínajícího učitele. Učitelé jsou rovněž 

seznámeni s možnostmi, jak pomoci začínajícím učitelům prostřednictvím 

mentoringu i dalších způsobů profesní podpory začínajících učitelů. 
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 Zkušený učitel (expert) 

  Ve vývoji profesní dráhy učitele se vymezuje, že po období profesního startu 

následuje období stabilizace. Učitel bývá v českém prostředí označován jako 

zkušený učitel. Důležitou otázkou je však kdy se to stává. Kdy se učitel stává 

zkušeným profesionálem, co ho charakterizuje? Pokud pomineme již zmiňovaný 

Kariérní řád učitelů, období, kdy učitel začíná být „zkušený“, je současně hranicí, 

za kterou již není nutno poskytovat učiteli soustavnou odbornou pomoc jakožto 

„uvádění do učitelské praxe“. Naopak mají být zaváděny formy tzv. DVPP aj. 

 Je to ovšem sporné, nejsou k dispozici poznatky, které by přesně dokázaly 

vymezit, za jak dlouhé období (počet let, měsíců) se z učitele začátečníka stává 

učitel zkušený. Avšak většinou se období stabilizace, resp. začátku nabývání 

vlastností experta, klade do etapy následující po pěti letech učitelovy práce. 

 Z mnoha charakteristik zkušeného učitele jsem vybral tu, která nevychází 

z toho, jaký by měl zkušený učitel v ideálních představách být, ale z toho, co dnešní 

učitel skutečně dělá a dělat musí. Takový přístup používá Ch. Kyriacou (1996 – 

český překlad), jenž popsal sedm klíčových dovedností, které ve svém celku 

představují obsah pedagogické kompetence učitele. Je možno říct, že se jedná 

vlastně o popis kompetence zkušeného učitele: 

-  plánování a příprava – dovednosti podílející se na výběru vzdělávacích cílů 

dané učební jednotky, volbě cílových dovedností, které mají žáci na konci 

lekce zvládnout, a dovednosti volit nejlepší prostředky pro dosažení těchto 

cílů 

- realizace vyučovací jednotky – dovednosti potřebné k úspěšnému zapojení 

žáků do učební činnosti, obzvláště ve vztahu ke kvalitě vyučování 

- řízení vyučovací jednotky – dovednosti potřebné k takovému řízení a 

organizace studijních činností odehrávající se během učební jednotky, aby 

byla udržena pozornost žáků, jejich zájem a aktivní účast ve výuce 

- klima třídy – dovednosti potřebné pro vytvoření a udržení kladných postojů 

žáků vůči vyučování a jejich motivace k aktivní účasti na probíhajících 

činnostech 

- kázeň – dovednosti potřebné k udržení pořádku a k řešení všech projevů 

nežádoucího chování žáků 
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- hodnocení prospěchu žáků – dovednosti potřebné k hodnocení výsledku 

žáků aplikované jak při formativním hodnocení, tak při hodnocení 

sumativním 

- reflexe vlastní práce a evaluace – dovednosti potřebné pro hodnocení vlastní 

pedagogické práce s cílem zlepšit svou budoucí činnost 

  

 Každá z těchto dovedností je popsána detailněji souborem dílčích činností, 

které musí učitel provádět, aby byl profesionálně úspěšný. Uveďme jako příklad 

z takto vymezené kompetence tu její složku, jež se týká první klíčové dovednosti, tj. 

učitelovy plánovací a přípravné práce. Podle Kyriacoua (1996, s.25) musí učitel 

plánovat a připravovat : 

- plán vyučovací hodiny, s jasnými a vhodnými záměry a cíli 

- obsah, metody a struktura, zvolené pro vyučovací hodinu, musí odpovídat 

tomu, co se mají žáci naučit 

- vyučovací hodina musí být naplánovaná tak, aby navazovala na dřívější 

výuku a umožňovala návaznost příští výuky 

 

- materiály a pomůcky mají být včas a dobře připraveny a zkontrolovány 

 

- při veškerém plánování a přípravě je třeba brát v úvahu situaci žáků a širší 

kontext 

 

- hodina musí být naplánovaná tak, aby vyučování upoutalo a udrželo 

pozornost žáků, jejich zájem a aktivní účast 

 

 V dnešní době se k tomu všemu přidávají další profesní dovednosti, které je 

důležité umět zvládat – vedení povinné školní dokumentace, individualizace 

vzdělávání, komunikace s kolegy, rodiči a mnoho dalších. 
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II  VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

5 Cíle výzkumu 

 

 Ve výzkumné části této práce bylo realizováno výzkumné šetření klimatu 

učitelského sboru na třech základních školách v okrese Most.  

 Pro výzkumnou část této práce byl zvolen výzkumný cíl, a to zmapovat 

souvislosti, které doprovázejí charakteristiku konkrétního klimatu učitelského sboru 

na základních školách. Hlavním cílem práce byl za pomocí dotazníku OCDQ – RS 

(KUS) porovnat klima v pedagogickém sboru složeného pouze z žen / z mužů, 

v pedagogickém sboru věkově mladším / věkově starším a v poslední řadě vnímání 

klimatu pedagogického sboru z pohledu začínajících učitelů / zkušených učitelů.  

 V souvislosti s cílem výzkumu jsou formulovány následující výzkumné 

otázky:  

1) Jak vnímají sociální klima učitelského sboru učitelé základní školy? 

2) Jak vnímají klima učitelského sboru učitelé - ženy a učitelé - muži?  

3) Jak klima učitelského sboru vnímají učitelé různých věkových kategorií?  

4) Jak se liší vnímání klimatu učiteli s různou délkou pedagogické praxe, tj. mezi 

učiteli začátečníky a zkušenými učiteli?  

 

6 Použité metody 

 

 Pro uskutečnění tohoto výzkumného šetření s ohledem na sledovaný cíl byla 

zvolena kvantitativní výzkumná strategie. Výzkumnou metodou byla stanovena 

metoda dotazníku, technika standardizovaného dotazníku KUS. Dotazníkové šetření 

obecně jako nepřímá výzkumná metoda většinou nevypovídá jasně o realitě 

zkoumaného fenoménu, ale o subjektivních výpovědích dotazovaných o tomto jevu. 

Pro výzkum klimatu učitelského sboru je však vhodnou technikou, protože při 

tomto výzkumu jde právě o zjišťování subjektivně vnímané a prožívané kvality 

interpersonální vztahů a sociálních procesů jednotlivými respondenty (Urbánek, 

2003b, s. 132).  
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6.1 Dotazník OCDQ-RS (KUS) 

 

 Dotazník KUS (Klima učitelského sboru) vychází pojetím i konstrukcí ze 

zahraničního dotazníku pro měření klimatu učitelského sboru OCDQ-RS. Oba 

dotazníky proto pracují s obdobnými dimenzemi klimatu. Ty se jednak vztahují ke 

vnímání toho, jak pracuje vedení školy (suportivita / podpora sboru; direktivita / 

pevnost vedení), a jednak směřují dovnitř sboru (angažovanost; frustrace; intimita / 

přátelské vztahy ve sboru). (Urbánek, Chvál 2012). 

 Na české poměry byl na základě a principech dotazníku OCDQ-RS vytvořen 

nový nástroj, který by více odpovídal potřebám českého prostředí a byl současně 

vhodný k elektronickému zadávání a zpracování. Výsledkem této snahy je 

konstrukce dotazníku KUS (Klima učitelského sboru). 

 Dotazník KUS je určen ke zjišťování sociálního klimatu učitelského sboru. 

Nástroj byl podroben standardizaci v učitelských sborech základních a středních 

škol a je určen pro sledování klimatu učitelských sborů těchto dvou školních stupňů 

s využitím elektronického zadávání a vyhodnocení. Podle konkrétních podmínek 

každé školy lze do šetření obrazu klimatu celé školy případně zapojit i další 

pedagogické pracovníky (vychovatele, učitele praktických předmětů). Vedení školy 

(ředitel, zástupci) se šetření neúčastní a z důvodu zachování anonymity výpovědí a 

důvěry respondentů vyjádřit svůj názor nikterak nezasahuje do procedury šetření 

(administrativně, organizačně). 

 Cílovou skupinou šetření klimatu je učitelský (pedagogický) sbor 

základních, středních nebo speciálních škol na těchto úrovních. (Urbánek, Chvál 

2012) 

 Dotazník KUS strukturuje pět výsledných dílčích dimenzí:  

1. Podpora sboru vedením školy (P) – vedení školy poskytuje konstruktivní kritiku 

zaměřenou na blaho školy a učitelů, zadává smysluplné úkoly; motivuje učitele, 

samo jde svým přístupem a vlastní prací příkladem. Akceptovány jsou jak 

požadavky fungování školy, tak sociální potřeby učitelů;  

2. Pevnost vedení školy (D) – vedení školy má kontrolu nad prací učitelů, formuluje 

jasné požadavky, používá přísná kritéria hodnocení; řízení školy drží pevně v 

rukou, plánuje reálné vize a má přehled o dění ve škole; práce školy je směrována 

ke společnému cíli;  
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3. Angažovanost učitelů (A) – učitelé jsou iniciativní, hrdí na svou školu, respektují 

své kolegy a aktivně s nimi spolupracují; učitelé jsou ochotni naplňovat společnou 

vizi školy; úsilí učitelů směřuje k podpoře a úspěchu žáků, preferovány jsou 

přátelské vazby k dětem a vytváření atmosféry důvěry;  

4. Frustrace učitelů (F) – učitelé cítí nadbytek rutinních povinností mimo vlastní 

výuku a velké množství zatěžující administrativy, o jejíž potřebnosti a rozsahu 

nejsou přesvědčeni; méně příznivě jsou vnímány vztahy mezi kolegy; řízení školy 

je vnímáno se znaky byrokratismu a manažerismu;  

5. Přátelské vztahy ve sboru (V) – učitelé vnímají sbor jako soudržný, vztahy mezi 

kolegy hodnotí jako pevné a přátelské, případné konflikty umějí řešit věcně a s 

nadhledem; učitelé se osobně dobře znají, důvěřují si, pozitivně hodnotí ochotu 

navzájem si pomáhat; běžné jsou přátelské kontakty i mimo pracoviště; ve sboru 

panuje vzájemná důvěra a respekt ke kolegům. (Urbánek, Chvál 2012) 

 Administrace dotazníku probíhá tak, že učitelé odpovídají na otázky 

označením vždy jedné z možných odpovědí - zřídka - občas - často - velmi často.  

Tyto odpovědi hodnotí četnost výskytu daného jevu. Pro účely statistického 

zpracování získaných dat jsou daným kategoriím přiřazeny body: zřídka = 1, občas 

= 2, často = 3, velmi často = 4. Učitelé toto bodové ohodnocení neznají (Lašek  

2001, s. 121). 

 Vyhodnocení dotazníku probíhá tak, že se u každé skupiny, která 

charakterizuje určitý aspekt klimatu školy (dimenze P, D, A, F, V), sčítá počet 

získaných bodů a se součtem se dále pracuje (Lašek 2001, s. 121). Autoři dotazníku 

zdůrazňují, že celkové výsledky nedisponují společným jedním číselným indexem, 

který by souhrnně, avšak také velmi zjednodušeně, charakterizoval celkové klima 

sboru. Charakteristiky sociálních parametrů učitelského sboru je proto důležité 

(nutné!) hodnotit v kontextu všech pěti oblastech jako celku. Dále autoři poukazují 

na skutečnost, jak velmi komplikované je šetření tohoto fenoménu a připomínají, že 

neexistuje jen „správné“ klima učitelského sboru. Z toho důvodu nelze dobře 

stanovit jednoznačné normy, jakési „optimální“ klima či jeho „žádoucí“ grafické 

profily. Přesto lze pro snazší vysvětlení a porozumění výsledných dat konkrétní 

školy nabídnout empirické orientační normy (tabulka v empirické části práce), které 

je možno konfrontovat s výsledky konkrétní hodnocené školy (Urbánek, Chvál 

2012, str. 10). Vysvětlení autorů dotazníku KUS (Urbánek, Chvál), jak došli k 

orientačním normám: „Normy byly získány na stejném vzorku škol jako 
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psychometrické vlastnosti dotazníku. Nejedná se tedy o reprezentativní výběr škol, 

ale o vzorek škol, jejichž učitelé byli ochotni v daném období dotazník vyplnit. 

Proto je potřeba tyto normy chápat jako orientační“ (Urbánek, Chvál 2012, str. 30). 

 

7 Charakteristika škol 

 

 Výzkumné šetření probíhalo na třech základních školách v okresu Most. 

Jednalo se o Základní a Mateřskou školu Ruská Litvínov, Základní a Mateřskou 

školu Meziboří a Základní školu s rozšířenou výukou jazyků Litvínov. 

a)  Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, je 

státní, úplná základní škola, v centru města Litvínova. Součástí školy jsou 3 

mateřské školy, 4 školní jídelny a školní družina.  Všechna tato školní zařízení se 

nalézají na území města Litvínov.  Celý školní komplex zahrnuje základní školu 

s kapacitou 800 žáků, školní jídelnu s kapacitou 1020 obědů, školní družinu 

s kapacitou 160 účastníků a tři mateřské školy s celkovou kapacitou 265 dětí. 

Cílová kapacita ZŠ a MŠ je 1065 žáků a dětí ve věku od 3 do 15 let.  

Ke škole patří parková zeleň, multifunkční hřiště, dvůr a školní zahrada. Budova 

školy je až na přístup do tělocvičny bezbariérová – pohyb pro imobilní žáky 

umožňuje plošina.  

Školní budova je plně pokryta bezdrátovým signálem internetu, má prostorné 

chodby, využitelné pro regeneraci i pro aktivní odpočinek o přestávkách. 

Využívány jsou čtenářské kouty s knihami a časopisy, odpočinkové sedací kouty, 

hrací kouty, dětské koše na míčové hry, stolní fotbal, stoly na ping-pong, herní 

konzole. O přestávkách je také volný vstup do školní knihovny včetně přístupu k 

internetu.  

Ve společných prostorách školy jsou prezentovány žákovské práce, zveřejňovány 

projekty, výsledky soutěží, apod. Třídy jsou dostatečně velké, světlé, se vkusnou a 

nápaditou výzdobou, vybavené vhodným školním nábytkem.  

Budova školy je čtyřpodlažní, rozčleněná na čtyři pavilony. Celkem je na škole 37 

učeben, z toho více jak polovina je vybavena interaktivní technikou. Výhodou je 
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zrekonstruovaná učebna chemie, kvalitně vybavená a dobře fungující školní 

knihovna a další odborné učebny.  

Žáci využívají také dvě počítačové učebny, dvě tělocvičny, keramickou vypalovací 

pec, školní kuchyňku a dílny.  

Prostředí, ve kterém se děti dobře orientují a cítí, vztahy mezi učitelským sborem a 

žáky, mezi učiteli a rodiči, hledání nových metod a forem práce při soustavné 

komunikaci s rodiči (společné třídní schůzky se žáky, besídky, dílny, zapojení 

rodičů do výuky) jsou silnými stránkami školy.      

Škola se připojila mezi aktivní školy, které splňují jasná kritéria partnerské 

komunikace a přátelské spolupráce. Na základě splněných kritérií opětovně 

certifikovala a získala značku Rodiče vítáni, značku pro školu otevřenou rodičům. 

Škola tímto dává veřejnosti najevo, jak je pro ni spolupráce s rodiči důležitá. 

(www.zsruska.cz) 

b) Základní škola a Mateřská škola Meziboří je úplnou základní školou. 

Kapacita školy (500 žáků) je v současné době nevyužita. Volná kapacita umožňuje 

jednak výuku v méně početných třídách, dále půlení početnějších tříd na více 

vyučovacích hodin a v neposlední řadě i přijímání nových žáků v průběhu školního 

roku. Žáci mohou využívat 36 učeben, z toho 11 odborných. Pro výuku tělesné 

výchovy jsou ve škole 2 tělocvičny a víceúčelové venkovní hřiště. Volnočasové 

aktivity jsou uskutečňovány jednak v prostorách školy, jednak v prostorách školní 

družiny a školního klubu (činnost ŠD a ŠK probíhá v celkem 6 místnostech). 

(www.zsmezibori.cz)  

c) Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Litvínov je společenství dětí, 

jejich rodičů, učitelů, vychovatelek a dalších osob. Společným cílem je poskytovat 

kvalitní všeobecné vzdělání. Zaměřujeme se na rozvoj dovedností, které jsou nutné 

pro člověka žijícího uprostřed Evropy. Nabízí učitele, kteří usilují o další 

vzdělávání ve svém oboru, individualizaci vzdělávání, kariérové poradenství, 

průměrný počet žáků nepřesahuje 25 žáků, v rámci výchovného procesu prevenci 

rizikového chování a výchovu ke zdravému životnímu stylu, výuku anglického 

jazyka od 1. ročníku, výuku druhého cizího jazyka od 7. třídy, centrum volného 

http://www.zsruska.cz/
http://www.zsmezibori.cz/
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času Cvrček, které nabízí jazykové, sportovní, hudební, výtvarné a počítačové 

kroužky. Vybavení školy: počítačová učebna, 22 učeben s interaktivní tabulí, 

otevřená knihovna, školní jídelna, kde probíhá příprava a výdej jídel dle 

profesionálně zpracovaného systému, školní družina s kapacitou 178 žáků, školní 

klub pro 50 žáků. (www.3zs.cz) 

8 Výzkumný vzorek 

 Výzkumu klimatu učitelského sboru se zúčastnilo 64 pedagogů výše 

uvedených základních škol, kteří měli pracovní úvazek ve školním roce 2018/2019. 

Podotázky dotazníku v oddílu "A" zjišťovaly profesní údaje, kterými jsou věk, 

délka pedagogické praxe, rozdělení dle typu a stupně škol, délku působnosti na dané 

škole a  pohlaví pedagoga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.3zs.cz/
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Graf 1 Zastoupení počtu pedagogů dle jednotlivých škol 

 

 Z celkového počtu 64 pedagogů je největší skupina ze ZŠ a MŠ Ruská 

Litvínov, a to celkem 32. Tato škola je v dané oblasti školou s největším počtem 

žáků i pedagogů. S odstupem uvádím 19 pedagogů ZŠ RVJ Litvínov a 13 pedagogů 

menší školy na Meziboří. 

Graf 2 Zastoupení počtu žen a mužů 

 

Jasnou převahu mezi zkoumanými pedagogy mají očekávaně ženy, kterých se 

výzkumu zúčastnilo 56 oproti 8 mužů. 
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Graf 3 Věkové rozložení pedagogů 

 

 Věkově je zkoumaný vzorek pedagogů poměrně vyrovnaný, o 6 vyučujících 

převažují vyučující starší 41 let. 

Graf 4 Rozložení pedagogů podle délky jejich pedagogické praxe 

 

 Nejpočetnější skupinu tvoří učitelé s praxí od 4 do 10 let a hned následující 

s délkou praxe 11 až 20 let. Pro potřebu našeho výzkumu je nejdůležitější skupina 7 

začínajících učitelů v porovnání s 57 učiteli zkušenými. 
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9 Výsledky a interpretace výzkumu 

 V následující části uvedu výsledky výzkumu klimatu učitelského sboru na 3 

základních školách, které udávají, jaké znaky vykazuje učitelský sbor jako celek     

a jak učitelé daných škol v profesní i osobní rovině vnímají a hodnotí vzájemné 

vztahy. Z výsledků bude také zřejmé, jak se liší vnímání klimatu školy dle různých 

skupin vyučujících.  

 Výsledky umožňují sledování hodnot jednotlivých oblastí, které pomocí 

nástroje dotazníku KUS reprezentují klima učitelského sboru. První dvě oblasti, P = 

podpora sboru vedením školy a D = pevnost vedení školy, se týkají vztahu učitelů k 

práci vedení školy; zejména vnímané podpory, vytvářených podmínek práce a dále 

pevnosti řízení a kvality vedení lidí. Další dvě oblasti, A = angažovanost učitelů      

a F = frustrace učitelů, se týkají autoevaluace kvality práce učitelů, profesního 

zaujetí a stupně vnímané profesní zátěže, resp. úrovně jejího zvládání. Pátá oblast, 

V = přátelské vztahy ve sboru, se týká kolegiálních vztahů mezi učiteli v osobní i 

profesní rovině. 

 Výsledky všech pedagogů a jejich vnímání klimatu školy jsem pro snazší 

vysvětlení a porozumění výsledných datům porovnal s empirickými orientačními 

normami. „Normy byly získány na stejném vzorku škol jako psychometrické 

vlastnosti dotazníku. Nejedná se tedy o reprezentativní výběr škol, ale o vzorek 

škol, jejichž učitelé byli ochotni v daném období dotazník vyplnit. Proto je potřeba 

tyto normy chápat jako orientační“ (Urbánek, Chvál 2012, str. 30). 

 Výsledky šetření jsou doplněny přehledovými tabulkami. 
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1) Jak vnímají sociální klima učitelského sboru učitelé základní školy? 

 Dotazník vyplnilo 64 pedagogů 

Tabulka 1  

Počet otázek v dané oblasti 10 7 11 8 4 

Jednotlivé oblasti P (1) D (2) A (3) F (4) V (5) 

Orientační norma průměr vnímání klimatu 2,96 2,96 3,09 1,76 2,25 

Průměr vnímání klimatu výzkumného vzorku 2,90 1,38 2,99 1,45 0,29 

Graf 5 Srovnání orientační normy vnímání klimatu a průměru vnímání 

klimatu 

 

 Výsledky výzkumu všech zúčastněných pedagogů, resp. jejich průměry 

vnímání klimatu učitelského sboru jsem porovnal s orientační normou měření 

klimatu učitelského sboru. Přehledné výsledky najdeme v přiložené tabulce a 

zároveň v jednoduchém grafu. Obě varianty nám ukazují v čem, se vnímání klimatu 

učitelů shoduje a v jakých oblastech naopak docela výrazně odlišuje. Podobné 

výsledky se vyskytují v dílčí oblasti Podpora sboru vedením školy a Angažovanost 

učitelů. O něco nižší jsou výsledky v oblasti Frustrace učitelů, což můžeme vnímat 

pozitivně. Naopak výrazně se odlišují v dílčí oblasti Pevnost vedení školy, kde 

výsledky vykazují podstatně nižší důvěru ve vedení školy ve zkoumaném vzorku. 

Může se také jednat o nižší míru kontroly vedení školy nad prací učitelů či důvěru 
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v práci vyučujících. Velmi překvapivě působí výrazně nižší průměrné vnímání 

klimatu sboru v dílčí dimenzi Přátelských vztahů ve sboru. Naznačuje to velmi 

nízkou soudržnost pedagogů v jednotlivých sborech.  

 

Srovnání jednotlivých škol mezi sebou  

Tabulka 2 

 

Počet otázek v dané oblasti 10 7 11 8 4 

Jednotlivé oblasti P 

(1) 

D 

(2) 

A 

(3) 

F 

(4) 

V 

(5) 

Průměr vnímání klimatu výzkumného vzorku ZŠ 

a MŠ Ruská Litvínov – 32 učitelů 

3,09 1,39 3,23 1,48 0,30 

Průměr vnímání klimatu výzkumného vzorku ZŠ 

a MŠ Meziboří – 13 učitelů 

3,26 1,41 3,64 1,16 0,40 

Průměr vnímání klimatu výzkumného vzorku ŽŠ 

RVJ Litvínov – 19 učitelů 

2,36 1,30 2,50 1,60 0,22 

 

Graf 6 Porovnání vnímání klimatu jednotlivých škol 

 

 

 Ve výše uvedené tabulce a grafu můžeme vidět porovnání výsledků vnímání 

klimatu vztahů v učitelském sboru mezi třemi zkoumanými školami. Pokud se 

pokusíme porovnat výsledky souhrnně, pak vidíme nejvyšší spokojenost se vztahy 

v učitelském sboru na Základní škole v Meziboří, následuje ZŠ Ruská v Litvínově  
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a poté Základní škola s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově. Možno to 

interpretovat z několika důvodů. Velikost školy a počet učitelů. Základní škola 

v Meziboří je malou spíše „rodinnou“ školou na malém městečku, ostatní školy 

patří mezi větší městské školy. Důvodem může být i vedení školy a menší fluktuace 

učitelů na Meziboří.  

 V oblasti Podpory sboru vedením školy dosahují nadprůměrných výsledky 

ZŠ Meziboří a ZŠ Ruská – je to dáno stabilním vedením školy a snahou posunout 

školu směrem k moderním trendům vyučování s důrazem na podporu klimatu školy. 

Naopak na ZŠ RVJ Litvínov se vystřídalo vedení školy v posledních letech 

několikrát. 

 Podobných výsledků s minimálními rozdíly dosahují zmiňované školy 

v dimenzi Pevnost vedení školy. 

 V oblasti Angažovanosti učitelů dosahují nejvyšších hodnot učitelé 

z Meziboří, před učiteli z Ruské a ty potom následují učitelé z Jazykové školy. 

Myslím, že to souvisí s podporou, kterou dostávají vyučující od svého vedení 

například v dalším vzdělávání pedagogů, zavadění moderních vyučovacích metod a 

forem. 

 Podobné pořadí, ovšem s menšími výsledkovými rozdíly nacházíme také 

v oblasti Frustrace učitelů. Souvisí to s hodnotami v ostatních oblastech a celkovou 

situací v jednotlivých základních školách. 

 V poslední oblasti týkajících se samotných vztahu v učitelských sborech 

dosahují nejvyšších hodnot učitelé z Meziboří. Nutno ovšem podotknout, že rozdíly 

ve vykazovaných výsledcích jsou nepatrné. 
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2) Jak vnímají klima učitelského sboru učitelé - ženy a učitelé - muži?  

Dotazník vyplnilo 8 mužů a 56 žen. 

Tabulka 3 

Počet otázek v dané oblasti 10 7 11 8 4 

Jednotlivé oblasti P (1) D (2) A (3) F (4) V (5) 

Ženy – průměr vnímání klimatu 2,92 1,49 3,03 1,52 0,32 

Muži - průměr vnímání klimatu  2,78 1,32 2,97 1,44 0,28 

Graf 7 Rozdíl vnímání klimatu mezi muži a ženami 

 

 Ve výše uvedené tabulce a grafu porovnáváme výsledky mezi vnímáním 

klimatu v učitelském sboru z pohledu mužů a pohledu žen. Jak výsledky ukazují 

jsou velmi podobné. Což je možná překvapivé, ale ne nemožné. Ženy vykazují ve 

všech 5 jednotlivých dimenzích o trochu vyšší průměrné hodnoty. Velmi upoutá 

opět nízká hodnota v oblasti 5, což je oblast V (Přátelské vztahy ve sboru). Z nižší 

hodnoty v oblasti V u mužů se dá vyčíst, že muži vnímají v celém sboru méně 

pevné přátelské vztahy, méně znají celý učitelský sbor a rodinné zázemí svých 

kolegů v celém učitelském sboru oproti ženám, které dosáhly o něco vyšší hodnoty 

v této oblasti. Muži méně cítí Podporu vedení školy a podobně jsou na tom i 

v oblasti Pevnost vedení školy. Ženy jsou pro mě překvapivě angažovanější než 

muži, i když se nejedná o velký rozdíl. 
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3) Jak klima učitelského sboru vnímají učitelé různých věkových kategorií?  

Tabulka 4 

Počet otázek v dané oblasti 10 7 11 8 4 

Jednotlivé oblasti P (1) D (2) A (3) F (4) V (5) 

Mladší do 40 let – průměr vnímání klimatu 2,95 1,30 3,05 1,50 0,28 

Starší nad 41 let - průměr vnímání klimatu  2,97 1,44 3,13 1,41 0,30 

 

Graf 8  Rozdíl vnímání klimatu mezi mladšími učiteli do 40 let a staršími učiteli 

nad 40 let 

 

 

 

 Minimální rozdíly nalezneme v hodnocení výsledků vnímání klimatu mezi 

učiteli do 40 let, tedy těmi mladšími a učiteli starších 40 let. Vnímání klimatu je 

téměř totožné ve všech 5 sledovaných oblastech. Starší učitelé jsou méně 

frustrovaní, možná se jedná o zvyk a rutinu, nic je nepřekvapí. Zajímavá a poměrně 

překvapivá je o něco nižší angažovanost mladších vyučujících. Výsledky v oblasti 

Přátelských vztahů ve sboru jen dokazují, že nízké hodnoty jsou rozvrženy 

rovnoměrně mezi obě věkové skupiny. 
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4) Jak se liší vnímání klimatu učiteli s různou délkou pedagogické praxe, tj. 

mezi učiteli začátečníky a zkušenými učiteli?  

Tabulka 5 

Počet otázek v dané oblasti 10 7 11 8 4 

Jednotlivé oblasti P (1) D (2) A (3) F (4) V (5) 

Učitelé začátečníci – průměr vnímání klimatu 2,93 1,22 3,00 1,54 0,27 

Zkušení učitelé - průměr vnímání klimatu  2,89 1,40 3,11 1,44 0,30 

 

Graf 9 Rozdíl vnímání klimatu mezi učiteli začátečníky a zkušenými učiteli 

 

 

 

 Než interpretujeme výsledky vnímání klimatu učiteli začínajícími a 

zkušenými, je nutno připomenout, že za začínající učitele jsme při vyhodnocování 

výsledků považovali učitele s pedagogickou praxí ne delší tří let. Hodnoty se mezi 

oběma kategoriemi opět velmi výrazně přibližují a nalezneme jen nepatrné rozdíly 

ve vnímání klimatu v daných oblastech. Největší rozdíl nalezne v oblasti Frustrace 

učitelů, kde více frustrovaní jsou učitelé začátečníci. Patrně je k tomu vede ztráta 

ideálů při vstupu do učitelské praxe, velké množství práce spojené se samotnou 

pedagogickou praxi, nedostatek zkušeností, vedení dokumentace a potíže při 

zvládnutí samotných žáků ve třídě. Zkušení učitelé vykazují větší hodnoty 

v angažovanosti. Dle mého názoru jde o jejich pozitivní vztah ke škole, na které 

vyučují. Nepatrný rozdíl můžeme vidět ještě ve vnímání hodnot v oblasti Pevnosti 
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vedení, kde nižší hodnoty vykazují začínající učitelé. Myslím, že se jedná o jistou 

formu podpory začínajícím učitelům, bez zbytečného stresování. V ostatních 

oblastech nenalezneme výraznější rozdíly. 
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ZÁVĚR 

 

 Hlavním cílem práce byla diagnostika sociálních vztahů v učitelském sboru. 

Vnímání klimatu v učitelském sboru bylo porovnáváno mezi jednotlivými 

skupinami učitelů. Za jednotlivá hlediska byl zvolen věk učitelů, pohlaví učitelů a 

délka jejich pedagogické praxe, resp. rozdíly vnímání klimatu mezi učiteli 

začátečníky a zkušenými učiteli. Dílčím cílem bylo také porovnání průměrných 

hodnot vnímání klimatu samotnými učiteli tří základních škol v okrese Most s tzv. 

orientačními normami. Tvůrci orientačních norem jsou zároveň autory evaluačního 

nástroje, který jsem při výzkumu použil, a to standardizovaného dotazníku KUS, 

který vychází a je inspirován dotazníkem zahraničním OCDQ-RS.  

 Cíle práce byly splněny. Pokud mluvíme o komparaci výsledů všech učitelů 

s orientačními normami ve třech z pěti sledovaných oblastí byly podobné. Ve dvou 

se výrazně lišily. Jednalo se o oblast Pevnost vedení školy a především oblast 

Přátelských vztahů ve sboru, kde hodnoty byly velmi podprůměrné oproti 

orientačním normám. Zajímavé výsledky ukázalo i srovnání ze tří stanovených 

hledisek – věk, pohlaví a délka pedagogické praxe. Tato část přinesla zjištění o 

velmi podobných hodnotách a minimálních rozdílem mezi jednotlivými skupinami 

učitelů. 

 Dále nás zjištěné výsledky mohou vést k zamyšlení, jak by bylo možné 

podpořit vzájemnou důvěru a spolupráci mezi vedením školy a učitelským sborem. 

Ale především jakými způsoby zvyšovat pozitivní vztahy mezi jednotlivými učiteli 

v učitelském sboru.  

 Zamyslet se nad tím, zda jsou pravidla chodu školy zřetelná a funkční do té 

míry, že vedou ke společnému cíli. Zda jako vedení školy, dokážeme ocenit práci 

vyučujících, zda mají učitelé prostor pro osobní rozvoj a zároveň možnost, aby ve 

škole uplatňovali své schopnosti a kompetence. Zda jsou potřeby učitelů a jejich 

povinnosti citlivě vyvažovány. Zda jako vedení školy nepodceňujeme subjektivní 

výpovědi o vnímaných obtížích začínajících učitelů a dokážeme je podpořit při 

profesním startu.  

 Výsledky šetření mohou v budoucnu sloužit ke srovnání z mnoha dalších 

hledisek. 
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Příloha 1: Dotazník klimatu učitelského sboru (KUS) 
 

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, 
 

předkládáme Vám elektronickou verzi evaluačního nástroje pro šetření klimatu 

učitelského sboru (dotazník KUS). Prosíme Vás, abyste tento dotazník pečlivě a 
samostatně vyplnil(a). Zjištěné úda-je, které získáme od všech učitelů, slouží ke 

stanovení sociálního klimatu ve vašem učitelském sboru. Kvalita sociálního klimatu 
je činitel, který ovlivňuje práci školy a její fungování. Výsledky je proto možno 

využít při autoevaluaci školy. 
 

Dotazník je anonymní. Výsledná data budou prezentována vždy jen jako souhrnné 

informace o sboru jako celku, výpovědi jednotlivců nejsou identifikovatelné. 
 

V oddíle „A“ tohoto dotazníku uveďte prosím Vaše profesní údaje. Tyto údaje slouží 

pouze pro ana-lytické zjišťování vlastností dotazníku a ve výsledné zprávě se zobrazí 

výsledky pouze za školu jako celek a její součásti, pokud jsou zastoupeny alespoň pěti 

vyplněnými dotazníky. U všech položek dotazníku (A1 až A6, B1 až B40) vždy označte 

Vaši volbu. Vyplňte prosím všechny položky. Pokud se nemůžete rozhodnout, označte 

tu volbu, která je nejbližší Vašemu názoru. V oddíle „C“ můžete navíc volně vepsat 

další sdělení k šetřenému problému, případně uvést jiné důležité poznámky.Děkujeme 

Vám! 

 
 
 
 

 
Oddíl „A“ 

 
• Věk:  

do 40 let  
41 let a více 

 
• Délka 

pedagogick

é praxe: do 

3 let  
4-10 let  
11-20 let  
21-30 let  
31-40 let  
41 let a více 

 
• Vyučuji (převážně) na:  

1. st. ZŠ  
2. st. ZŠ  
nižším st. víceletého G  
vyšším st. víceletého G  
SOŠ  
SOU 

 
• Délka působení na současném pracovišti 

(v této škole): do 3 let  
4 a více let 

 
• Pohlaví:  

žena  
muž 
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 Oddíl „B“ 

 Následující tvrzení se týkají sociálního klimatu ve škole. Posuďte, do jaké míry platí ve Vaší škole, 
 a zaškrtněte vždy jen jednu odpověď. Vyplňte všechny položky. 
      

  zřídka občas často velmi často 
      

1. Chování některých učitelů ve škole obtěžuje jiné učitele.     
      

2. Učitelé naší školy se musejí zúčastňovat příliš velkého množství schůzí a porad.      
      

3. Ředitel/ka sám/sama je příkladem ostatním. Usilovně a tvrdě pracuje.     
      

4. Ředitel/ka dovede ocenit, pochválit své podřízené.     
      

5. Mimovýukové povinnosti ve škole narušují vlastní učitelovu práci (vyučování).      
      

6. Na poradách přerušují učitelé vystoupení svých kolegů.     
      

7. Učitelé se chovají k žákům přátelsky.     
      

8. Ředitel/ka sleduje a kontroluje všechno, co učitelé dělají.     
      

9. Administrativní práce učitelů je na naší škole zatěžující.     
      

10. Učitelé si navzájem pomáhají, podporují jeden druhého.     
      

11. Ředitel/ka bedlivě a pečlivě sleduje všechny aktivity učitele.     
      

12. Učitelé znají rodinné zázemí svých kolegů.     
      

13. Povinností mimo vyučování je na naší škole příliš mnoho.     
      

14. Ředitel/ka dostatečně vysvětlí, zdůvodní, proč kritizoval/a práci některého učitele.     
      

15. Ředitel/ka je schopen/a, pokud je to nutné, pomoci učitelům i po pracovní stránce.      
      

16. Učitelé jsou ochotni pomáhat žákům i mimo své vyučovací povinnosti.     
      

17. Ředitel/ka používá konstruktivní kritiku.     
      

18. Ředitel/ka hledí na blaho své školy.     
      

19. Ředitel/ka dohlíží přísně na to, jak učitelé respektují režim školy a své povinnosti.      
      

20. Žákům je na této škole dána důvěra k samostatné práci.     
      

21. Učitelé respektují profesní odbornost svých kolegů.     
      

22. Způsob výuky některých učitelů ve škole komplikuje ostatním učitelům jejich práci.      
      

23. Učitelé si váží toho, že v této škole pracují.     
      

24. Vedení školy oceňuje dobrou práci učitelů.     
      

25. Vedení školy pevně řídí každou poradu.     
      

26. Někteří učitelé se ke svým kolegům chovají nekorektně.     
      

27. Učitelé zde pracují skutečně rádi.     
      

28. Všichni učitelé se k žákům chovají vstřícně.     
      

29. Vedení školy zpravidla neunikne nic, co se odehrává ve škole a mezi učiteli.      
      

30. Mezi učiteli jsou ve sboru většinou i osobní přátelské vztahy.     
      

31. Vedení školy má dobrý přehled o pracovních aktivitách všech učitelů.     
      

32. Učitelé dodržují pravidla chování, která vyžadují od svých žáků.     
      

33. Vedení školy umí pochopit osobní situaci učitelů, pomáhá jim a podporuje je.      
      

34. Vedení školy umí dobře formulovat úkoly, které vyžaduje od učitelů.     
      

35. Učitelé se ostatním kolegům svěřují i se svými osobními problémy.      
      

36. Učitelé vyhledávají se svými kolegy kontakt i mimo školu.     
      

37. Vedení školy pracuje s plným nasazením a v zájmu školy.     
      

38. Vedení školy striktně vyžaduje od učitelů, aby respektovali své povinnosti a režim školy.      
      

39. Učitelé vítají a podporují iniciativu žáků.     
      

40. Učitelé uznávají své kolegy jako odborníky.     
      

 


