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1

ÚVOD

Když dítě zahajuje školní docházku, jeho život se v mnoha ohledech
proměňuje. To, jak v nové situaci obstojí, je determinováno mnoha faktory, jako je jeho
osobnost, genetická výbava, sociální prostředí ze kterého pochází, vztahy v rodině.
S tím vším již dítě do školy vstupuje.
Další faktory, ovlivňující nejen to, jak dítě ve škole obstojí, ale i to, jak se v ní
bude cítit, jaký bude mít к ní a ke vzdělávání obecně postoj a vztah, přicházejí také
spolu se školní docházkou. Mezi tyto faktory patří osobnost učitele, typ školy, počet"
žáků ve třídě, prostředí třídy a mnohé další, které vyúsťují v klima školy a třídy. Ve své
diplomové práci se chci zabývat především fenoménem klimatu třídy.
To, jak se žák ve třídě cítí, co si o ní myslí, vystihuje nejlépe jeho subjektivní
výpověď o vnímání klimatu v konkrétní třídě. My můžeme různými metodami uchopit
fenomén klimatu, respektive jeho subjektivní prožívání, tolik důležité pro bližší poznání
třídy a možné změny к lepšímu. Význam a rozsah působení školy na rozvoj osobnosti
žáka a jeho současný i budoucí život je tak velký, že je jistě třeba, aby školní docházka
byla pro žáka přínosem nejen z hlediska nově nabytých vědomostí, ale aby byla
přínosem i jako místo vhodného sociálního prostředí s různorodými podněty, četnými
interakcemi

s vrstevníky

i učitelem, místem aktivního spoluvytváření

výchovně

vzdělávacího procesu, což vše podmiňuje a zároveň vyúsťuje v příznivé třídní klima.
I vzhledem к výše popsaným významným dopadům na osobnost a život žáka
lze říci, že má význam pokusit se zmapovat a popsat to, co může život ve třídě (škole) a
žákův vztah к ní ovlivnit, a pomocí těchto zjištění se pokusit prostřednictvím zlepšování
třídního klimatu zkvalitňovat život žáka.
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2 CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE

Teoretická část diplomové práce je zaměřena na zmapování a popis faktorů,
které ovlivňují život žáka ve třídě a život celé třídy jako sociální skupiny se zaměřením
na klima školní třídy.
Dále na žáka jako osobnost, jeho postavení ve třídě, okolnosti, které toto
ovlivňují. To vše s ohledem na specifika mladšího školního věku a další jevy, které
z jeho charakteristik vyplývají. Jsou to především rozdíly mezi chlapci a dívkami
v psychickém a fyzickém vývoji, jejich odlišnosti v sociálním chování.

Ve výzkumné části diplomové je mým záměrem zmapovat, jak určitý vzorek
žáků mladšího školního věku vnímá aktuální klima ve své třídě, a porovnat tyto
výsledky s tím, jak klima v téže třídě vnímá třídní učitel. Další část porovnává vnímání
třídního klimatu u chlapců a dívek, kde očekávám rozdíly vzhledem к odlišnostem
typickým pro mladší školní věk.
Dále je výzkum zaměřen na zjišťování struktury vztahů mezi žáky těchto tříd
prvního stupně ZŠ a pozice jednotlivých žáků ve třídě. Také na to, zda učitelé dokážou
registrovat výskyt „sociometrických hvězd" ve svých třídách.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
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3

3.1

KLIMA

Klima v kontextu, terminologie
Jak přesně definovat klima třídy? V literatuře existuje mnoho charakteristik a

definicí třídního klimatu, a čím více autorů o klimatu píše, tím odlišnější definice
získáváme. Vhledem k tomu, že se jedná o jev velmi mnohovrstevnatý co do účinku na
jeho aktéry, co do množství faktorů, které jeho existenci a působení ovlivňují, je těžké
najít výstižnou a zároveň stručnou definici. Odlišují se i pojetí tohoto fenoménu, neboť
právě ona „mnohovrstevnatost" poskytuje prostor pro různá pojetí, s důrazem nakonkrétní aspekt klimatu.
Klima třídy lze popsat jako sociálně psychologický jev. Ten je ovlivňován
mnoha

faktory, jak

sociálními,

tak

emocionálními

a hmotnými.

Klima

třídy

spoluvytvářejí a spoluprožívají učitel i žáci. Důraz je kladen na jejich subjektivní
vnímání a hodnocení klimatu. Vzájemné reagování všech členů třídy na sebe navzájem,
jakož i na vztahy a interakce, ke kterým mezi nimi vzájemně dochází. Jedná se o jev
dlouhodobý.
Myslím si, že к lepšímu pochopení sociálního klimatu třídy, je třeba zasadit ho
do širších souvislostí, do kontextu veličin, které s ním úzce souvisí a které se s klimatem
vzájemně ovlivňují.
Například J. Lašek (1991, 2001) se podrobněji zabývá terminologií tematicky
související se sociálním klimatem třídy. Volí termíny obsahově neutrální (například na
rozdíl od pojetí Heluse, který vidí sociální klima jako pozitivně působící edukační
prostředí).
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Související pojmy, které je nejprve třeba vymezit, chceme-li se zabývat
třídním klimatem, jsou následující:

Prostředí
Prostředím je myšlen prostor, ve kterém se nachází budova školy a její okolí,
prostor třídy, její vybavení, prostorové uspořádání, akustické, světelné a jiné podmínky,
které prostředí třídy spoluvytvářejí.

Klima
„Klima třídy je pro nás pojmem užším (než prostředí, pozn. aut.) a představuje
trvalejší sociální a emocionální naladění žáků ve třídě, které tvoří a prožívají učitelé a
žáci v interakci. " (Lašek, 1991, str. 99)
„ Termín sociální klima třídy označuje jevy dlouhodobé,

typické pro danou třídu a

daného učitele po několik měsíců či let. Jejich tvůrci jsou: žáci celé třídy, skupinky žáků
v dané třídě, jednotliví žáci, dále všichni učitelé vyučující v dané třídě a konečně učitelé
jako jednotlivci.

Sociální

klima třídy je zprostředkovaně

ovlivněno

též

klimatem celé školy a učitelského sboru. Obsahově zahrnuje klima ustálené

sociálním
postupy

vnímání, hodnocení a reagování na to, co se ve třídě odehrává. " (Bacík, Kalous,
Svoboda, 1995, str. 126)

Atmosféra
Atmosféra představuje krátkodobé sociální a emoční naladění třídy. Její
proměnlivost je častá, určitý typ atmosféry může vydržet třeba jen pár minut a poté se
může zcela proměnit. Příkladem může být okamžitá změna atmosféry pohody ve chvíli,
kdy učitel oznámí neohlášené hloubkové zkoušení - ve třídě většinou nastane atmosféra
strachu a rozrušení. Po vyvolání konkrétního žáka atmosféra strachu opadne, vystřídá ji
atmosféra, ve které převládají pocity úlevy. V několika minutách se tak atmosféra
promění celkem třikrát.

Klima můžeme vnímat ve dvou rovinách jako klima preferované, tzn. klima,
jaké by si žáci ve třídě v ideálním případě přáli. Druhá rovina je reálná a odpovídá
reálnému stavu klimatu ve třídě, tak jak ho žáci vnímají, tzv. aktuální klima.
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3.2

Klima školy
Klima třídy lze vnímat v širším kontextu, můžeme zohlednit klima školy i

učitelského sboru. Klima školy je ovlivněno žáky, celými třídami, učiteli, učitelským
sborem, vedením školy i ostatními zaměstnanci školy. Opět jsou to všichni aktéři, kteří
se na vytváření klimatu podílejí a subjektivně ho prožívají. Ve škole, kde panuje
příznivé klima, se snadněji vytváří příznivé klima i v jednotlivých třídách.
„Sociální klima třídy je zprostředkovaně

ovlivněno též sociálním

klimatem

školy a klimatem učitelského sboru. " (Mareš, Křivohlavý, 1995, str. 147)

3.2.1 Základní typy školního klimatu
H. Grecmanová (Grecmanová, 2004) uvádí, že i když má každá škola své
specifické klima, některé školy se mohou klimaticky velmi podobat, a školní klima tak
dělí na několik základních typů. Pro přehlednost předkládám jejich charakteristiky
zpracované do tabulek.

1. Funkčně orientovaný klimatický typ
LIDÉ PODÍLEJÍCÍ SE NA KLIMATU

JEJICH VZAJEMNE VZTAHY

ŠKOLY
žáci - učitel

špatně fungující

žáci mezi sebou

špatně fungující

učitelé mezi sebou

dobré

učitelé - ředitel

průměrné

LIDÉ PODÍLEJÍCÍ SE NA KLIMATU

JAK VNÍMAJÍ KLIMA

ŠKOLY
děti

strach ze školy, pociťují tlak na výkon

učitelé

stres, negativní

rodiče

negativní
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2. Distanční klimatický typ

LIDÉ P O D Í L E J Í C Í SE NA K L I M A T U

J E J I C H VZAJEMNE VZTAHY

ŠKOLY
žáci - učitel

negativní

žáci mezi sebou

dobré

učitelé mezi sebou

negativní

učitelé - ředitel

negativní

LIDE P O D Í L E J Í C Í SE NA K L I M A T U

JAK VNÍMAJÍ KLIMA

ŠKOLY
děti

nechuť ke škole a učení, nízká motivace

učitelé

stres, negativní

rodiče

jednoznačně negativní

3. Osobnostně orientovaný klimatický typ:

LIDÉ P O D Í L E J Í C Í SE NA KLIMATU

J E J I C H V Z A J E M N E VZTAHY

ŠKOLY
žáci - učitel

pozitivní

žáci mezi sebou

pozitivní

učitelé mezi sebou

pozitivní

učitelé - ředitel

pozitivní

L I D E P O D Í L E J I C I SE NA K L I M A T U

JAK VNÍMAJÍ KLIMA

ŠKOLY
děti

vysoká motivace, radost

učitelé

pozitivní, spokojenost

rodiče

pozitivní

3.3

Klima učitelského sboru
Klima učitelského sboru je ovlivněno a subjektivně prožíváno všemi učiteli a

vedením, ředitelem školy, a do určité míry i rodiči žáků. Autoři Mareš a Křivohlavý
(1995, str. 157) uvádějí rozdělení klimatu učitelského sboru dle A. W. Halpina a D. B.
Crofta na klima uzavřené a otevřené.

„Otevřené klima se vyznačuje živostí, energičností. Ředitel řídí sbor tak, aby
pracovní úkoly a sociální potřeby učitelů korespondovaly
příkladem,

ve styku

či byly vyvážené. Ředitel jde

podřízeným

osobním

s učiteli

strukturování

úkolů, pomoc, odměny. Učitelé uznávají zvolený způsob řízení, prokazují''

vysokou pracovní morálku, navzájem spolupracují.

vhodně

kombinuje

Ve sboru se nevyskytuje

lidí, důraz je kladen na osobní styk, autentičnost jednání,

příkazy,

přetěžování

nepředstírají

se činnosti,

panuje rozumný nadhled. "
Lze říci, že otevřené klima je předobrazem ideálního klimatu učitelského
sboru. Na snaze přiblížit se tomuto stavu musí spolupracovat jak učitelé, tak vedení
školy. Výsledky tohoto snažení mají vliv nejen na klima učitelského sboru, ale i na
klima celé školy, zprostředkovaně i na klima tříd. Učiteli, který se v učitelském sboru a
celé škole cítí dobře, má chuť к práci a tvořivosti, se lépe přenáší toto nadšení i do tříd.

„ Uzavřené klima tvoří opačný pól. Vyznačuje se frustrací lidí, apatií. Ředitel i
učitelé vykonávají předepsané

činnosti pouze formálně.

Pracovní

úkoly a sociální

potřeby lidí nejsou vyvážené. Řediteli chybí schopnost včas a dynamicky
Zavaluje
kontroluje,

své podřízené

byrokratickou

lpí na formálním

S podřízenými jedná

neosobně.

rutinou,

dodržování

přetěžuje

směrnic

je

úkoly,

a předpisů,

zasahovat.

detailně

nedomýšlí

V této situaci se učitelé stahují do sebe,

vše
věci.

předstírají

činnost, staví se lhostejně к úkolům (Kottkamp et al., 1987). " (In Mareš, Křivohlavý,
1995, str. 157)
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3.4

Determinanty třídního (školního) klimatu
Klima třídy (školy) ovlivňuje mnoho originálních faktorů. Dá se říci, že se

jedná o takové faktory, jejichž kombinace jsou v každé třídě neopakovatelné, i když se
často typově podobají. „Za determinanty považujeme

ty skutečnosti

v životě školy a

třídy, které mají svou originální kompozici, jsou relativně svébytné, ovlivňují

vznik,

podobu a účinky klimatu. " (Lašek, 1991, str. 100)
Lašek dále uvádí výčet zvláštností, které determinují klima ve třídě (škole).
Patří sem „zvláštnosti jednotlivých žáků, zvláštnosti školních tříd, zvláštnosti
učitelů, zvláštnosti vyučovacích předmětů a pedagogických situací, zvláštnosti
školy." (Lašek, 1991, str. 100)
Jednotliví žáci mohou klima ovlivňovat svou osobností, genetickou výbavou,
sociálním prostředím, ve kterém žijí apod. Dále klima ovlivňují žáci jako členové
podskupin ve třídě a jako členové celé třídy.
Klima determinují i zvláštnosti školních tříd jako celku, jejích podskupin a
třídy ve vztahu s učitelem.
Učitelé determinují klima, stejně jako jednotliví žáci, svou osobností, stylem
vyučování, způsobem komunikace apod.
Specifika vyučovacích předmětů a pedagogických situací mohou spočívat
v rozdílném prostředí, požadavcích, v rozdílnosti typu učení. Například co se týče
rozdílného typu učení, tělesná výchova klade důraz na motoriku, pohybovou paměť,
ohebnost, koordinaci pohybů apod., tedy zejména na fyzické schopnosti a dovednosti.
Oproti tomu například matematika zapojuje především logické myšlení, paměť,
schopnost kombinovat, odvozovat apod. Zaměřuje se tedy hlavně na psychické
schopnosti a intelekt.
Na úrovni školního klimatu determinují klima specifická pravidla jednotlivých
škol. Ta mohou být dána školním řádem, různými nařízeními ředitele školy, režimem
školy apod. Zvláštnosti školy spočívají v různých stupních školy (mateřská škola,
základní škola), nebo v zaměření školy (střední odborné učiliště, gymnázium atd).
V rámci tohoto dělení můžeme hledat ještě jemnější nuance.
U výše uvedených příkladů (gymnázií, středních odborných učilišť) můžeme rozlišovat
podle zaměření; gymnázia například na humanitní, přírodovědné atd. Existenci vlivu
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těchto odlišností na třídní klima dokládají například výzkumy D. Miezgové (1994)
„(...) státních a církevních škol. Pokud jde o aktuální klima, jsou na církevních
gymnáziích (podle názoru žáků) významně lepší vztahy mezi žáky navzájem,

pravidla

výuky jsou jasnější (...) Ve srovnání s žáky ze státních gymnázií si výrazně méně přejí
zajímat se o školní práci, mít klid na práci a orientovat se na úkoly, zlepšit
organizovanost výuky. " (Mareš, Křivohlavý, 1995, str. 154)
Zjednodušeně řečeno při utváření, proměnách a ovlivňování klimatu vše souvisí
se vším a k tomu, aby ve škole (třídě) panovalo příznivé sociální klima, je zapotřebí
aktivní spolupráce všech zúčastněných. A je na učitelích a řediteli, aby se aktivně ubírali
směrem, který vede к příznivému školnímu (třídnímu) klimatu.
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4 KLIMA TŘÍDY
Klima třídy je jev, který působí na své aktéry v mnoha rovinách. Helena
Grecmanová cituje autory Piťhu, Heluse, Sergiovanniho a přidává vlastní poznatky, jak
výrazně může klima třídy ovlivnit jeho aktéry.
„ V některých třídách se můžeme setkat s pozitivním

klimatem, které žáky a

učitele sbližuje a vytváří podmínky pro úspěšné plnění školních úkolů a povinností,

jinde

pociťujeme

může

negativní

klima, které nepříznivě

ovlivňuje

dění ve třídě, které

v konečných důsledcích vést až ke ztrátě motivace, ke špatným učebním výsledkům, nebo
dokonce к neurózám či jiným zdravotním obtížím (Piťha a Helus, 1993). Zjišťujeme, že "
klima třídy má velký vliv například

na sociální chování žáků, na jejich

к výkonu (s klimatem souvisí také výkonnostní
úspěšných ve srovnání s žáky neúspěšnými),
Podle Sergiovanniho

motivaci

status třídy, to znamená počet

na průběh učení i na učební

žáků

výsledky.

(Aurin, 1965) se zvýšení efektivity školní práce neobejde

bez

příznivého klimatu. (...) Klimatem ve třídě je také ovlivněna psychická situace učitelů,
jejich pracovní spokojenost a motivace. Proto je důležité, aby se učitelé s klimatem třídy
seznamovali (nejen ho prožívali) - to znamená, aby ho uměli diagnostikovat,
a odhalovat

jeho

příčiny

-

a v případě

potřeby

ho promyšleně

analyzovat
ovlivňovali. "

(Grecmanová, 2002, str. 233-234)
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4.1

Nástin historie pojetí a výzkumu třídního klimatu
Počátky výzkumu sociálního klimatu sahají do r. 1929 a jsou spjaty se jménem

sociální psycholožky D. Thomasové, která začala s výzkumem klimatu v mateřských
školách, (blíže Bacík, Kalous, Svoboda et al., 1995, str. 127)
„ Termín sociálně

psychologické

klima třídy

užil, jako jeden

z prvních,

pedagogický psycholog G. Withall v USA na konci 40. let při studiu interakce učitel žáci

a žáci

-

standardizované

žáci

ve vyučovací

pozorování

hodině.

(...)

Základem

směru

bylo

hodiny, kódování a vyhodnocování jejího průběhu.

(...)

Společné pro všechny tyto přístupy byly tři předpoklady:
vnější, nezávislý pozorovatel;
vyučovacích

hodiny;

prvního

klima třídy by měl posuzovat

měl by vycházet z pozorování průběhu vybraného vzorku "

měl by se opírat o jevy,

které jsou

snadno

pozorovatelné,

měřitelné, hodnotitelé, nevyžadují příliš dedukce.
Na začátku50. let se souběžně rodil jiný výzkumný směr, který nakonec převzal
iniciativu. (...) Základem druhého směru jsou nepřímé metody - dotazníky a posuzovací
škály. Uvedený přístup ke zkoumání klimatu se opírá o jiné tři předpoklady
předchozí:

než směr

klima třídy by měli posuzovat sami jeho aktéři, sami jeho spolutvůrci

žáci, učitelé); měli by vycházet ze svých pocitů, zážitků, postojů, zkušeností

(tj.

odvozených

ze všech situací, které se ve třídě odehrály (a to nejen ve vyučovací hodině); měli by při
hodnocení

klimatu vycházet zjevů,

které nejsou přístupné

přímému

pozorování

a

měření, vyžadují od posuzovatele osobní zkušenost a značnou míru dedukce.
V nedávné době se u nás objevil ještě třetí směr zkoumání klimatu školní třídy.
Vychází z metod školní etnografie a poskytuje další, jinými metodami těžko získatelné
údaje o klimatu třídy i školy (Klusák, Škaloudová
nestandardizované
pobývá

pozorování, především zúčastněné pozorování.

v dané škole, zúčastňuje

„zevnitř".

1992, Klusák 1994). Základem je

se jejího života, seznamuje

Uvedený směr se opírá o tyto předpoklady:

zúčastněný pozorovatel,
nezúčastněného,

Badatel

dlouhodobě

se s jeho

zvláštnostmi

klima třídy by měl

který důvěrně zná prostředí instituce i aktéry, ale liší se jak od

„cizího"

pozorovatele,

tak od samotných

aktérů,

bezprostředně

„ponořených " do dění ve třídě; výroky o klimatu třídy by měly být
posuzovatelova

posuzovat

osobního pozorování

a prožívání

událostí,

rozhovorem

průsečíkem
zjištěných

subjektivních názorů a interpretací událostí v podání učitelů a žáků; posuzovatel

by se

19

měl zajímat o to, co je pro aktéry и klimatu důležité, jak oni vidí jeho vznik, jeho změny,
jeho účinky; posuzovatel

by se měl opírat o údaje, které nejsou přímo

mají sociokulturní a sociálněpsychologickou
myšlenkové

(re)konstruování

pozorovatelné,

povahu, vyžadují nejen dedukci, ale přímo

daného jevu; výsledkem je etnografická

„teorie

daného

jevu " - klimatu dané školní třídy. " (Bacík, Kalous, Svoboda et al., 1995, str. 127-128)

4.2

Nástin historie a pojetí výzkumu třídního klimatu u nás
Vývoj výzkumu klimatu u nás nemá příliš dlouhou historii. Ta začíná na

přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století, kdy někteří autoři začínají mluvit o
pojmech jako je „sociálně psychologická atmosféra školy" -

(Hvozdík,

1986),

„psychické klima" (Ďurič, Grác a Štefanovič, 1988), „učební klima a učební prostředí"
(blíže Sborník příspěvků, 1991, str. 98).
Nejdříve byla pozornost upřena na učitele, jakožto hlavního tvůrce atmosféry
či klimatu ve třídě. Až později vystupují do popředí i žáci, jako rovnocenní spolutvůrci
a proživatelé klimatu.
Až v devadesátých letech se začíná i u nás s výzkumy klimatu, a to
v souvislosti s novými překlady dotazníků, které zkoumají klima třídy. Například
Klusák a Škaloudová přeložili dotazník ICEQ (Individualized Classroom Enviroment
Q., určený pro 2. stupeň základní školy a střední školu, 1992) a v témže roce provedli
výzkum na druhém stupni ZŠ.
K vývoji výzkumu klimatu u nás přispěl zejména Jan Lašek, který v roce 1991
přeložil dotazník My class inventory - Naše třída, prostřednictvím něhož realizoval
rozsáhlý výzkum na základních školách s 863 žáky 4.-6. ročníků. S Janem Laškem na
výzkumech spolupracoval také Jiří Mareš. Dalším autorem, zabývajícím se sociálně
psychologickým pojetím prostředí, je Vladimír Hrabal.
V současné době se na klima třídy nahlíží jako na sociálně psychologický jev,
který spoluvytvářejí, subjektivně prožívají a hodnotí jak žáci, tak učitelé. К výzkumu
klimatu ve třídě se používají především nepřímé metody - dotazníky a posuzovací škály
pro žáky a učitele.
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4.3

Současné přístupy ke zkoumání klimatu
Autoři J. Mareš a J. Křivohlavý (1995, str. 144) uvádějí sedm různých přístupů,

kterými lze klima třídy zkoumat:

1. Sociometrický přístup
„ Objektem studia je školní třída jako sociální skupina, nikoli učitel. Badatele
zajímá strukturování

a restrukturování

třídy, vývoj sociálních vztahů a jejich vliv na

rozvoj dispozic žáků. Diagnostickou metodou je např. sociometricko-ratingový
(zkráceně
sympatie

SORAD). Nezávisle

proměnnou

dotazník

bývá koheze třídy, integrovanost

mezi žáky ve třídě a vliv žáků ve třídě. Závisle proměnnou

úspěšnost žáků, školní výkonnost jednotlivců

třídy,

bývá školní ''

i třídy jako celku, chování žáků i chování

celé třídy. Představitelem tohoto přístupu je např. VI. Hrabal st. (1989 aj.).

2. Organizačně-sociologický přístup
Objektem studia je školní třída jako organizační jednotka a učitel jako

řídící

pracovník. Badatele zajímá rozvoj týmové práce v hodině, redukování nejistoty žáků při
plnění

úkolů.

Diagnostickou

metodou

je

pedagogické

interakce. Nezávisle proměnnou

vyučovacích

postupů,

míra delegování

standardizované

pozorování

bývá šíře používaných

pedagogické

autority

průběhu

technologických

na žáky, prostor

pro

komunikaci mezi žáky navzájem (tzv. laterální, postranní komunikace v hodině). Závisle
proměnnou bývá výkonnost třídy jako celku, přírůstek žákovských výkonů v konkrétních
vyučovacích předmětech.
spolupracovníky

Představitelkou

tohoto přístupu je např. E. G. Cohenová se

(1989).

3. Interakční přístup
Objektem studia je školní třída a učitel. Badatele zajímá
učitelem

a

žáky

standardizované

v průběhu

pozorování,

metody počítačové,

vyučovací

metody

audiovizuální

hodiny.

interakční

Diagnostickou

analýzy

interakce

mezi

metodou

typu tužka-papír,

nahrávky interakce, jejich popis a rozbor.

je

později
Nezávisle

proměnnou bývá přímé a nepřímé působení učitele. Závisle proměnnou bývá výkonnost
třídy,

výkonnost

jednotlivých

žáků,

postoje

žáků,

efektivita

učitelovy

práce.
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Představitelem tohoto přístupu je N. A. Flanders (1970), jeho žáci a následovníci. U nás
má tradici též linie, která vychází od Flandersova předchůdce H. H. Andersona,
zkoumal, jak se na klimatu třídy podílí učitelovo dominantní nebo sociálně
jednání

se žáky. Připomeňme

Samuhelové

zde výzkumy

J. Pelikána

a J. Lukše

který

integrativní
(1973),

M.

(1993).

4. Pedagogicko-psychologický přístup
Objektem studia je školní třída a učitel. Badatele zajímá spolupráce ve třídě,
kooperativní

učení v malých skupinách. Diagnostickou

škála Classroom Life Instrument

metodou je např.

(zkráceně CLI). Nezávisle proměnnou je vzájemná ..

sociální závislost žáků, sociální podpora žáků, žákovské sebepojetí. Závisle
bývají výkonnost

posuzovací

celé třídy a jednotlivých

žáků, postoje

proměnnou

žáků к učivu,

žákovské

připisování příčin v případě úspěchu a neúspěchu. Představitelem tohoto přístupu je P.
C. Abrami se spolupracovníky

(1994).

5. Skolně-etnografický přístup
Objektem studia je školní třída, učitelé a celý přirozený život školy. Badatele
zajímá, jak klima funguje, jak jej vnímají, hodnotí a svými slovy popisují jeho
Zajímá ho sociokulturní

konstruování

klimatu. Diagnostickou

metodou je

aktéři.

zúčastněné

pozorování, kdy badatel pobývá ve škole řadu měsíců či roků. Vede rozhovory s učiteli a
žáky, nahrává si jejich formulace, přepisuje do protokolů a analyzuje je. U tohoto typu
výzkumů se z principu nedá uvažovat o závisle a nezávisle proměnných,
nevstupuje do výzkumu s předem definovanými proměnnými,

neboť etnograf

s rigorózním

výzkumným

projektem, a přesto bývají jeho výsledky zajímavé a inspirující.
Např. M. Klusák (1994) analyzoval názory učitelů na práci s klimatem školní třídy a
vyčlenil dva typy: strategii povinného závazku (zabezpečit plánovaný průběh hodiny) a
strategii pedagogického

ideálu (zabezpečit

hodiny, mj. motivaci žáků pro učení, jejich

širší cíle, přesahující

rámec

vyučovací

výchovu).

C. Pierceová (1994) studovala vznik a vývoj sociálního klimatu ve třídě, kde naprosto
dominovali

"problémoví žáci". Zajímala se o způsob, jímž učitelka organizovala

práci

třídy, škálu rolí, které dokázala zastávat a její nadšení pro práci s rizikovými žáky. U
žáků si všímala míry saturování jejich emocionálních potřeb (včetně potřeby bezpečí a
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jistoty), sledovala změny ve školní úspěšnosti žáků, změny v jejich postojích ke škole, к
učení i sobě samým.

6. Vývojově psychologický přístup
Objektem studia je žák jako osobnost a školní třída jako sociální prostředí, v
němž se má osobnost rozvíjet. Badatel se zajímá o ontogenezi žáků v období prepuberty
a puberty, zejména v údobí 5.-8. ročníku školní docházky. Používá soubor různorodých
diagnostických metod. Nezávisle proměnnou bývá učitelovo řízení vyučovací hodiny,
postupy ukázňující žáky, individuální přístup к žákům, učitelův způsob hodnocení žáků,
vzájemné vztahy učitel-žáci, prostor pro žákovu autoregulaci, žákovská potřeba..
autonomie a seberozvíjení, morální a konvenční autorita dospělých. Závisle proměnnou
bývá školní neúspěšnost, nezájem žáků o školu, negativní vnitřní motivace pro učení,
žákovo

snížené

sebepojetí,

naučená

bezmocnost,

zhoršené

mentální

zdraví.

Představitelkou tohoto přistupuje např. J. S. Ecclesová se spolupracovníky (1993).

7. Sociálně psychologický a environmentalistický přístup
Nechali jsme si jej nakonec, neboť je dnes nejrozšířenější.

Objektem studia je

školní třída chápaná jako prostředí pro učení (angl. se prostředí řekne

environment),

žáci dané třídy a vyučující, kteří v této třídě působí. Badatelé se zajímají o kvalitu
klimatu, jeho strukturní složky, aktuální podobu klimatu i podobu, která sice není, ale
aktéři by si přáli, aby taková byla (preferovaná

podoba

klimatu).

Diagnostickou

metodou jsou posuzovací škály, které vyplňují sami aktéři. Zachycují v nich své vidění
klimatu,

své postoje,

proměnné

subjektivně

zabarvené

se dají s určitým zjednodušením

názory,

svá

očekávání...

Nezávisle

shrnout dle R. H. Moose (1974) do tří

skupin: vzájemné vztahy mezi aktéry, možnost osobního rozvoje, udržování i měnění
daného systému. Závisle proměnné obvykle tvoří: školní výkonnost třídy jako celku i
jednotlivých žáků, postoje žáků к učení apod. Představiteli tohoto přístupu jsou např. H.
J. Walberg a G. J. Anderson (1968), E. J. Trickett a R. H. Moos (1973), В. J. Fraser
(1989) aj."
(Mareš, Křivohlavý, 1995, str. 144-146)
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4.4
4.4.1

Metody zkoumání klimatu ve třídě
Pozorování
Pozorování by mělo být v prvé řadě objektivní. Měli bychom si tedy

к pozorování zvolit jevy, které jsou jasně definovatelné a dobře pozorovatelné. Takové,
které nevyžadují příliš subjektivního domýšlení. Dlouhodobým a systematickým
pozorováním se zvyšuje jeho validita.
Před samotným pozorováním si pozorovatel určí jevy, které bude sledovat,
dále určí způsob jejich zaznamenávání a vyhodnocování.

4.4.2 Rozhovor
Rozhovor je založen na přímé verbální komunikaci. Může být strukturovaný,
tzn. tazatel má připraveny konkrétní otázky, které respondentovi

klade, nebo

nestrukturovaný, tzn. rozhovor je veden na určité téma a jeho průběh není přesně
předem dán. Rozhovor může být i polostrukturovaný, ten kombinuje obě předchozí
varianty.
Tento typ zkoumání je vhodný i u malých dětí. Tazatel má zpětnou vazbu,
díky které ihned pozná, zda respondent otázce rozumí. Přepis a zpracování odpovědí
však bývá časově náročné.

4.4.3 Posuzovací škály
Posuzovací škála je metoda, při které respondent vybírá z možností uvedených
na dané škále, a tím vyjadřuje svůj subjektivní názor na intenzitu určitého jevu. Škály,
na kterých volí svůj postoj к danému jevu, mohou být různě rozsáhlé.

4.4.4 Dotazníky
Dotazníky mohou být standardizované, tzn. jsou sestaveny odborníky
psychology a zpravidla zkoumají obecnější jevy. V praxi se ale také používají
nestandardizované dotazníky, které sestavuje vedení školy nebo učitel a většinou se
zaměřují na konkrétní problémy či jevy dané školy/třídy, které chce pedagog blíže
prozkoumat.
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V současné době se výzkum klimatu uskutečňuje ve větší míře pomocí
nepřímých metod - dotazníků a posuzovacích škál, které na rozdíl například od
pozorování zachycují subjektivní vnímání klimatu ve třídě.
„ ...klima třídy by měli posuzovat sami jeho aktéři, sami jeho spolutvůrci (tj.
žáci, učitelé); měli by vycházet ze svých pocitů, zážitků, postojů, zkušeností

odvozených

ze všech situací, které se ve třídě odehrály (a to nejen ve vyučovací hodině); měli by při
hodnocení

klimatu vycházet zjevů,

měření, vyžadují od pozorovatele

které nejsou přístupné

přímému

pozorování

a

osobní zkušenost a značnou míru dedukce. " (Mareš,

Křivohlavý, 1995, str. 148)
V centru zkoumání totiž stojí žák (učitel) a jeho subjektivní prožívání klimatu, ..
které nejlépe dokáže popsat on sám vlastní výpovědí. К metodám výzkumu školního (a
obdobně se dá v tomto ohledu postupovat i při výzkumu klimatu třídního) Grecmanová
(2004) dodává: „Doporučuje se jejich kombinování, protože to zvyšuje objektivizaci. "

4.4.4.1

Standardizované dotazníky, vhodné pro měření klimatu ve třídě na
prvním stupni základní školy

MCI MY CLASS INVENTOR Y
Dotazník je určen pro žáky 3.-6. ročníku základní školy a je tvořen 45 výroky,
se kterými žáci vyjadřují souhlas (ANO), nebo nesouhlas (NE).
Existuje verze dotazníku, která zjišťuje klima preferované, tzn. klima, jaké by si žáci
ve třídě přáli. Druhá verze zjišťuje klima aktuální, které odpovídá reálnému stavu
klimatu ve třídě, tak jak ho žáci vnímají. Dotazníky zjišťují spokojenost ve třídě, třenice
ve třídě, soutěživost ve třídě, obtížnost učení a soudržnost třídy.

MCI MY CLASS INVENTOR Y-ZKRÁCENÁ

VERZE

Jedná se o zkrácenou verzi výše popsaného dotazníku. Obsahuje pouze 25
výroků.
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CAS CLASSROOM ATTITUDE

SCALE

Dotazník je určen pro žáky základní školy, obsahuje 32 výroků, ke kterým žáci
opět vyjadřují souhlas, či nesouhlas. Dotazník zjišťuje sympatie-podporu od spolužáků,
sympatie-podporu směřující ke spolužákům, radost ze skupinové práce, pomoc
chybějícím žákům, radost z pobytu ve škole, radost z pobytu ve třídě, radost z učení ve
škole.

4.5 Výsledky měření sociálního klimatu ve třídě (škole)
Výsledky měření nemusí sloužit pouze к popisu aktuálního či preferovaného
klimatu ve třídě, aktuální a preferované klima můžeme vzájemně porovnat a zjistit tak,
do jaké míry a v čem se ve třídě liší představa „ideálního" klimatu s reálným stavem.
Porovnat stav aktuálního sociálního klimatu lze v jednotlivých třídách v rámci
jedné školy nebo i v rámci několika škol. Výsledky tříd (škol) můžeme porovnat podle
zvolených kritérií, tzn. například porovnat výsledky u státních a soukromých škol, u tříd
s menším počtem žáků ve třídách a naopak s větším počtem žáků apod.

S reprezentativním zkoumaným souborem se dá zjistit, zda určitý typ školy,
výukových metod apod., zkrátka zda určitý druh specifických podmínek má, nebo nemá
vliv na klima, a pokud ano, tak jaký.
Výsledky zkoumání lze použít к cílené změně klimatu.

Vhodné je porovnat klima ve třídě před a po zařazení nové experimentální
metody ve výuce. Stejně tak před a po řízeném pedagogickém zásahu. Ten může
představovat snahu o cílenou změnu klimatu ve třídě. V obou případech lze porovnáním
výsledků výzkumu zjistit, zda se záměr zdařil a použité metody měly takový účinek,
jaký od nich učitel očekával.
Porovnat můžeme také výsledky dotazování učitelů a žáků a zjistit tak, jak se liší jejich
vnímání klimatu v téže třídě.
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4.5.1 Jak žáci posuzují klima ve třídě
Názor žáků na klima ve třídě přehledně vyjadřují například proměnné,
zkoumané dotazníkem MCI.
„ Pozitivně se posuzují vysoké hodnoty и kvalit spokojenosti a soudržnosti (čím
vyšší hodnoty, tím lépe). Za nepříznivé se považují vysoké hodnoty и kvalit

třenice,

soutěživosti, obtížnosti učení (čím vyšší hodnoty, tím hůře). To platí jak и jednotlivých
žáků, tak pro celou třídu. Pozitivní

třídní klima signalizuje

velká spokojenost

a

soudržnost a nízké hodnoty и třenic, soutěživosti a obtížnosti učení. " (Kalous, Obst a
kol, 2002, str. 238)
Vnímání klimatu samotnými žáky můžeme porovnávat s výsledky z do té doby nej rozsáhlejšího zveřejněného výzkumu J. Laška. z roku 1991, který realizoval s
863 žáky (408 chlapců a 455 dívek) 4.-6. tříd českých základních škol na venkově, ve
velkých i malých městech.
M. Linková uskutečnila rozsáhlejší výzkum třídního klimatu na základních
školách, který byl realizován v pražských školách v průběhu školního roku 1999/2000
se souborem 1456 dotazovaných žáků (729 chlapců a 727 dívek). Dále pak realizovala
výzkum v mimopražských školách ve školním roce 2000/2001 se souborem 1397 žáků
(696 chlapců a 701 dívek), (blíže Linková, 2002).

4.5.2 Rozdíly ve vnímání třídního klimatu u dívek a chlapců
Vzhledem к tomu, že existuje mnoho rozdílů mezi chlapci a dívkami, (viz.
podkapitola Převažující tendence sociálního chování u chlapců a u dívek), očekávám, že
se vliv těchto rozdílů promítne i do vnímání třídního klimatu a ve výsledcích mého
výzkumu se objeví rozdíly ve vnímání klimatu třídy podle příslušnosti к pohlaví, což
potvrzují i výsledky výzkumu J. Laška:
„ Rozdíly v prožívání (a zřejmě i tvorbě) klimatu jsou patrné i mezi chlapci a
dívkami: přesto, že dívky obecně vstupují do školy s více rozvinutou sociabilitou a snáze
plní učiteli požadavky na roli žáka, v průběhu školy jsou více závislé na klimatu třídy,
především z hlediska své sociální úspěšnosti ve třídě. Tu spojují se sociální

úspěšností

vůbec - daleko více než chlapci, kteří mají spíše tendenci к sociální nivelizaci

a

nekladou při hledání kamaráda takový důraz na obdržené známky, jako „známky ,ж
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sociální.

Uvedená

skutečnost

se objevuje

i и dalšího

prvku

klimatu

třídy,

и

soutěživosti. " (Sborník příspěvků z 3. celostátního semináře, Lašek, 1991, str. 103)

4.6

Vytváření a změna třídního klimatu
Klima třídy není na samém počátku školní docházky ve třídě „přítomno"

automaticky. Vzniká až na základě sociálních interakcí mezi členy třídy (v tomto
smyslu považuji za „člena" třídy i učitele) a spolu s vytvářením a rozvíjením
vzájemných vztahů. Neboť jak jsem již několikrát zmínila, jsou to především tito lidé,
kteří klima vytvářejí.
Na vytváření příznivého klimatu může učitel pracovat mimo jiné i pomocí
dramatické výchovy. Jsem přesvědčena o tom, že dramatická výchova může velkou
měrou přispět

к příznivému

třídnímu klimatu. Dramatická výchova

se

zabývá

osobnostně sociálním učením, rozvíjí schopnosti poznávání sebe sama, sebe navzájem,
spolupráci s druhými lidmi, chápání motivů jejich činů, kritické myšlení, zkrátka
posiluje sociální dovednosti a osobnostní kvality dětí (i učitele), jejichž vysoká úroveň
může přispět к příznivému třídnímu klimatu.
Proces změny sociálního klimatu je jistě náročný. Vyžaduje provedení
výchozího výzkumu aktuálního stavu sociálního klimatu ve třídě, správné zpracování a
interpretaci výsledků výzkumu, porovnání s vnímáním klimatu učitelem. V neposlední
řadě je třeba vypracovat závěr, ve kterém pedagog specifikuje co chce změnit, к čemu
chce změnami dospět a jaké pedagogické prostředky к tomuto účelu použije. Práce na
změně klimatu je dlouhodobá a vyžaduje důslednost, ale zároveň citlivý přístup, který i
v průběhu

procesu

dokáže

zohlednit

možné

nežádoucí

jevy,

které

pedagog

nepředpokládal, a na základě těchto zjištění případně svůj plán pozměnit.
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5

5.1

ŠKOLNÍ TŘÍDA

Třída mladšího školního věku a její učitel
Zejména v období 1. a 2. ročníku má školní třída svá nezaměnitelná specifika.

Žáci spontánně přijímají autoritu učitele, který má na děti velký vliv. U dětí se v tomto
období projevuje velká míra sugestibility ve vztahu к učiteli. Děti přijímají pravidla,
která jsou určována „shora" učitelem, bez problémů. Velmi jim záleží na tom, jak je
učitel hodnotí, zohledňují také to, jak učitel hodnotí ostatní spolužáky, a podle toho je
posuzují a přijímají. Děti mají sklon к „hromadným" reakcím, neboť nejen učitel, ale i
třídní kolektiv je pro ně následováníhodný. Na konci tohoto období se děti začínají
osamostatňovat a nepodléhají tolik „vnějším vlivům". Začínají být schopné více
rozhodovat samy za sebe a prezentovat své názory a postřehy bez ohledu na ty „správné
celoskupinové", které jsou totožné pro celou skupinu.

„ ...je zřejmé, že to není jen učitel, který vytváří psychologické

klima vyučovací

hodiny. Výraznější vliv má učitel v nižších ročnících, и mladších žáků. Později se mu už
třída stává vyrovnanějším partnerem.

Právě proto, že učitel a žáci na sebe působí

vzájemně, vytvářejí klima společně. Nejsou vzácné případy, kdy třída či skupina žáků ve
třídě ovlivní klima hodiny více než učitel, ze spoluhráče se občas stane protihráč. "
(Mareš, Křivohlavý, 1995, str. 144)

Dětský kolektiv dokáže být velmi tvrdý к jedincům, kteří se podle něj (nebo i
podle učitelky, která se nevhodně zmiňuje o nějaké výrazné vlastnosti žáka) něčím
odlišují. Odchylky mohou být fyzické (velký nos), psychické (větší emoční labilita),
intelektuální (pomalejší chápání), sociální (nemajetná rodina-nemoderní vybavení). Děti
často vycítí i drobné odchylky od průměru, podle jejich mínění od „normálu". Je to sice
náročný úkol, a l e j e na učiteli, aby takové tendence třídy či konkrétních jedinců zvládl
tak, aby se ve třídě nerozbujely, a dítě, které se stává terčem útoků spolužáků, tímto
neutrpělo psychickou újmu, která se dále může projevit sníženým sebevědomím,
negativním vztahem

ke škole či obtížným

navazováním

kamarádských

vztahů

s vrstevníky.
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Učitel by se měl také vystříhat preferování určitého typu žáků. Zvýhodňovány
většinou bývají děti, které nemají kázeňské problémy a jsou „vzornými" žáky.
V takovém případě nastávají problémy u dětí, které do té „správné" kategorie nespadají,
a učitel jim to dává najevo. Takové děti se přestávají ve třídě cítit dobře, vztah к učiteli
a zejména vzorným spolužákům se stává negativním a děti svůj negativizmus přenášejí
do většiny svých projevů ve škole, případně zájem o školu a dobré vztahy s učitelem a
spolužáky ztratí úplně a stávají se apatickými.

Haló efekt
Jedná se o efekt, při kterém učitel posuzuje žáka a jedná s ním podle prvního ..
dojmu, podle určitého očekávání nebo podle neúplných či zkreslených informací.
Přisuzuje mu obecně takové vlastnosti a dovednosti, pro které se na začátku
rozhodl, a nedokáže změnit své mínění ani na základě bližšího poznání žáka. Toto
jednání učitele má na žáky většinou takový vliv, že se začnou podle mínění učitele o
nich samých chovat.

Golem efekt
Jedná se o negativní efekt, který je důsledkem učitelova negativního mínění o
žákovi. Učitel dává žákovi najevo svou nedůvěru a špatné mínění o něm, až se žák
podle tohoto předpokladu začne skutečně chovat. Dítě rezignuje na své zbytečné snahy
vymanit se z určité kategorie, a učiteli se tak jeho předpoklad vyplní. To ho utvrdí
v tom, že měl pravdu a jeho mínění o žákovi bylo správné. Žáka toto jednání může
demotivovat v učení či snaze o lepší chování a komplikovat jeho vztahy к učiteli a ke
spolužákům.
Může tak třeba nastat situace, kdy žák, který dostane dvakrát za sebou pětku
z matematiky (a mohou na tom mít podíl problémy v rodině či zdravotní problémy
apod., nebo jen prosté nepochopení konkrétní látky), je učitelem považován za žáka,
který matematice absolutně nerozumí a chybí mu logické myšlení, nebo je „lajdák",
který se na testy zásadně nepřipravuje.
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Pygmalion efekt
V definicích Pygmalion

efektu

se často

používá

termín

sebesplňující

předpověď, který přesně vystihuje podstatu tohoto efektu. Učitel „předpoví" určité
výsledky (nejčastěji v učení), kterých žák nakonec opravdu dosáhne. Učitel je
přesvědčen o tom, že určitý žák dosáhne dobrých výsledků a dělá vše pro to (mnohdy
podvědomě) aby se toto jeho přesvědčení stalo skutečností. Neúspěchy přehlíží nebo
pro ně má vždy racionální vysvětlení, úspěchy jsou důkazem naplňování jeho
přesvědčení. Žáci se ve výsledku učí tak a dosahují tak dobrých výsledků, jaké od nich
učitel očekává. Znamená to, že do určité míry je chování učitele podle tohoto principu
pro žáky motivující.

5.2

Třída jako sociální skupina

5.2.1 Formální a neformální skupina
Třída je malou formální skupinou, v rámci níž se spontánně vytvářejí
neformální skupiny.
Formální skupina je taková skupina, jejíž členové jsou vybíráni na základě
určitých kritérií. Skupina nevzniká spontánně, ale je utvořena záměrně a s určitým
cílem. V případě počátku školní docházky jsou členové třídy vybíráni podle věku,
školní zralosti, ev. podle spádové oblasti, nicméně výběr konkrétních žáků je víceméně
náhodný. Později se často setkáváme s vybíráním členů třídy podle studijního zaměření
na humanitní, přírodovědné, sportovní, jazykové a jiné třídy.
Neformální podskupiny vznikají spontánně, když žáci hledají vztah ke
spolužákům, jejichž okruh je vymezen danou formální skupinou. Zejména na začátku
školní docházky podskupiny vznikají na základě blízkosti v zasedacím pořádku, děti,
které к sobě mají prostorově blízko, nebo se znají z mimoškolního života, se častěji
stávají kamarády. Dyadické vztahy jsou v naprosté většině případů vytvářeny podle
příslušnosti к pohlaví. Chlapci kamarádí s chlapci a děvčata s děvčaty. Až později
začínají podskupiny vznikat hlavně na základě společných zájmů a názorů, dyadické
vztahy se prohlubují, ale stále se většinou dělí dle příslušnosti к pohlaví.
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„Nejčastější
označovány jako
V počátečním

sociální útvary, které vytvářejí osmi až desetileté děti, bývají

„gangy",

party. Nejsou ještě

skupinami

v pravém

slova

školním období je členství v nich ještě většinou přechodné,

zpravidla přicházejí

smyslu.
účastníci

tehdy, když je to pro ně výhodné, a právě tak snadno a bez

komplikací odcházejí, když je činnost omrzí. "
(Hrabal, 2002, str. 48)
Znamená to, že vztahy v takových skupinách nebývají příliš hluboké a trvalé.
Charakter skupin se může měnit, jejich členové se střídají, mohou se i vracet. Skupina
se také může rozpadnout.

Snad každý žák je členem více skupin zároveň. Je členem rodiny, skupiny
kamarádů, zájmové skupiny atd. U jednotlivých žáků ale najdeme mnoho rozdílů.
Ne každý patří do tolika skupin, toto závisí i na sociabilitě jedince, jinak
řečeno na sociální inteligenci: „Myslí se tím prostě inteligentní myšlení a chování,
které nás vede do společnosti

a činí nás v ní vítanými, ba oblíbenými. " (Matějček,

Pokorná, 1998, str. 139). Ta je u každého jedince odlišná, ovšem dá se vhodným
působením rozvíjet. Matějček radí: (...) rozvíjet, pěstovat,
inteligenci

dítěte,

rozvíjet,

pěstovat,

kultivovat,

kultivovat

pro-sociální

cítění

pro-sociální
a jednání. "

(Matějček, Pokorná, 1998, str. 140)
Hlavní odpovědnost leží na rodině, ale i škola má velký potenciál na tomto
zapracovat. Jako základ vidím pěstování vzájemné komunikace, lásky, fungujících
vztahů, pozitivních vzorů, kooperace s ostatními členy svého sociálního prostředí,
pocitu sociální ukotvenosti, otevřenosti к přijímání světa a životních zkušeností.
V rámci neformální struktury třídy může být žák členem více podskupin, nebo se
naopak může objevit žák, který nebyl přijat ani do jedné z podskupin ve třídě a stává
se izolovaným jedincem (viz kapitola Diagnosticky významné kombinace pozic u
jednotlivých žáků podle Vladimíra Hrabala).
Podskupiny mohou tvořit opozici ke skupině, mohou se naopak ztotožňovat
s cíli skupiny, nebo k nim být zcela neutrální, (blíže podkapitola Struktura skupiny)
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5.2.2 Struktura skupiny
Třída je výchovnou skupinou, jejímž hlavním cílem je vzdělávání. Její
hodnoty se shodují s hodnotami celospolečenskými. „Např. и jednotlivých

žáků je

vzdělání v rodinné hierarchii hodnot na různém místě, což ovlivňuje jejich postoje a
motivaci ke školní práci. " (Hrabal, 2002, str. 12) Jako sociální skupina má své normy,
které vycházejí z hodnot a cílů skupiny. Každý člen skupiny má svou roli a pozici.
Vzájemnou interakcí členů skupiny se naplňují cíle skupiny a potřeby jejích členů, jako
jsou kognitivní a sociální potřeby.
Normy skupiny jsou pravidla chování, psaná či nepsaná, kterými se členové
skupiny řídí a jejichž dodržování je

sledováno ostatními

členy

skupiny. Při -

nedodržování norem obvykle přichází trest či odmítnutí ostatními členy skupiny.
„ Dětský školní kolektiv, jehož je dítě nyní členem, má totiž své normy a nevraživě stíhá
každého, kdo je nechce nebo není schopen přijmout a plnit. Přitom ovšem tento dětský
kolektiv nedovede ještě dobře rozlišit právě mezi „nechce" a „není schopen",

takže

nemůžeme od něho čekat ani nějakou vyšší spravedlnost. Je věcí vychovatele, v tomto
případě

učitele ve třídě, aby pro dítě, které v něčem vskutku „ nemůže ", navodil

atmosféru přijetí a porozumění

(a ne odmítání a diskriminace). " (Matějček, Pokorná,

1998, str. 85)
Ve chvíli, kdy se normy formální skupiny - třídy - a neformální skupiny či
jedince ve třídě významnou měrou rozcházejí, nastává problematická situace. Takoví
žáci jsou v opozici proti třídě jako formální skupině či proti jiné neformální skupině
v rámci třídy a snaží se svým jednáním dávat najevo nesouhlas či pohrdání normami
jiné skupiny či celé třídy. „Nadměrná nezávislost podskupin může signalizovat

vnitřní

nebo vnější rozklad základní skupiny. Ve výchovných skupinách působí tendence k tzv.
hemofílii, která může vést к tomu, že se vytvářejí „ elitní" podskupiny

a

podskupiny

„slabých" z hlediska výkonnosti a někdy i kliky nahrazující výchovné cíle jinými,

někdy

až asociálními. Za určitých podmínek je naopak vznik podskupin funkční a podporuje
kohezi a efektivitu

skupiny

(úspěšně

organizované

skupinové

vyučování,

pracovní

skupiny ve třídě) (...) Existenci a složení, případně vzájemný vztah podskupin, je možno
zjistit podle vzájemných pozitivních sociometrických

voleb jejich členů. " (Hrabal 2002,

str. 17-18)
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5.2.3 Velikost třídy
Přehledné dělení tříd podle velikosti uvádí Marie Linková ve Sborníku
příspěvků z 11. Konference ČPdS takto:
Třídy méně početné: do 17 žáků
Třídy střední velikosti: 18-25 žáků
Třídy velké: nad 25 žáků

Velikost třídy je dalším z faktorů, výrazně ovlivňující klima třídy.
„ V. Košťálová (et al. 1994) zkoumala sociální klima и žáků 1. a 2. stupně
škol. (...) Nejvýraznější

determinantou

základních

byla velikost třídy. V početně menších

třídách

bylo klima příznivější než ve třídách s velkým počtem žáků. " (Mareš, Křivohlavý, 1995,
str. 154)
Méně početné třídy mají nespornou výhodu vtom, že učiteli vytvářejí větší
prostor pro individuální přístup к žákům. V takové třídě se jedinec může ve třídě cítit
intimněji a blíže ostatním spolužákům, interpersonální interakce probíhající ve třídě jsou
intenzivnější.
„S růstem počtu členů roste v zásadě počet všech druhů vztahů žáka ke
spolužákům,

ale rychleji se zvyšuje počet ambivalentních

a emocionálně

neutrálních

vztahů. " (Hrabal, 2002, str. 35)
Třídy s malým počtem žáků jsou potřebné zejména tehdy, kdy se jedná o třídy
žáků se specifickými potřebami. V takových případech je možnost individuálního
působení nezbytná, což umožňuje právě menší počet žáků ve třídě.

5.2.4 Převažující tendence sociálního chování ve skupině u chlapců a u
dívek
Rozdíly v sociálním chování ve skupině mezi dívkami a chlapci existují
v několika rovinách. Vznikají na základě různého stupně psychického i pohlavního
vývoje, ale domnívám se, že mohou být způsobeny také historicky a celospolečensky
zažitým a přijímaným pojetím mužské a ženské „role" a chování. Už v mladším
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školním věku může tento fakt sehrát svou roli s ohledem na nastupující identifikaci s
příslušností к pohlaví.

Neformální skupina:
„ Rozdíly se prohlubují a stávají se evidentními zvláště v pubertálním

období.

Pokud jde o vztahy ke skupině a skupinové tendence, prosazují se silněji и chlapců; и
děvčat vznikají častěji intenzivnější interpersonální přátelské vztahy - dívčí skupiny a
třídy mají tendenci rozpadat se do dyád a triád. Interindividuální
úrovni neformální skupiny bývají pevnější, integrovanější,

vztahy chlapců na

chlapecké skupiny ve třídě

mívají vyšší průměrný index vlivu, a to podle hodnocení chlapců samých i děvčat. Vliv .,
se и chlapců opírá více o „sociální sílu", zdatnost psychickou i fyzickou - podle hodnot
a norem skupiny; někdy se však moc a vedení realizují otevřenou fyzickou agresivitou,
která se může v jednotlivých

případech

zvrhnout

v šikanování

slabých.

„Ženská"

agresivita je častěji verbální, někdy nepřímá a má např. formu pomluv. " (Hrabal, 2002,
str. 36-37)

Formální skupina:
„Ve formální struktuře třídy - ve vztazích к učiteli a z hlediska dodržování i
interiorizace

školních norem jsou děvčata vyspělejší, méně konfliktní,

Jsou také pracovně

ukázněnější, což se projevuje v lepším prospěchu,

konformnější.
méně často se

objevují poruchy chování. " (Hrabal, 2002, str. 37)
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6

ŽÁK
„Nejde tolik o to, vpravit do dítěte vědomosti stůj co stůj, ale o to, zajistit mu

harmonický vývoj osobnosti, tak aby byl pro ně i tento úsek života radostný a šťastný. "
(Matějček, Pokorná, 1998, str. 84)

6.1

Charakteristika žáka mladšího školního věku
Mladší školní věk je období přibližně mezi šestým a jedenáctým rokem věku

dítěte. Jedním z nej důležitějších okamžiků tohoto období je vstup dítěte do školy. Ten"
s sebou přináší nové povinnosti, hlavní dětskou činnost - hru, nahrazuje učení. Dítě si
zvyká na nový kolektiv i novou sociální roli - roli žáka. Na dítě jsou kladeny velké
nároky, к jejichž úspěšnému zvládnutí
mohou přispět vhodnou spoluprací a vedením jak

rodiče, tak učitelé.

Dalším

předpokladem toho, aby dítě nástup do školy zvládlo bez obtíží, je, aby bylo dostatečně
zralé (viz podkapitola Školní zralost).

6.1.1 Tělesný vývoj
Dítě v tomto věku roste o šest až osm centimetrů ročně, což představuje
velkou zátěž pro organizmus. Je proto třeba, aby mělo podmínky ke správnému vývoji a
růstu. To předpokládá dodržování správné životosprávy: dostatek spánku, zdravý
pohyb, správnou výživu. Protože dítě ještě nemá dovyvinutou kostru, je nutné dbát na
to, aby nebylo přetěžováno-například nošením těžké aktovky, špatně vedenými
hodinami tělesné výchovy či nesprávným sezením, neboť toto může mít za následek
deformace páteře. U dítěte v tomto věku stále probíhá diferenciace korových buněk
mozku, proto se rychleji unaví, což je třeba mít na mysli i při výuce, a dítě nepřetěžovat.
Další větší fyzickou změnu představuje výměna mléčného chrupu za chrup trvalý.
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6.1.2 Vývoj motoriky
Motorika se zlepšuje spolu s vývojem svalů, kostí, nervové soustavy a
součinností všech těchto složek. Dítě se stává obratnějším a své pohyby se učí lépe
koordinovat. Ve škole se zlepšování motorických schopností cvičí hlavně při tělesné
výchově. Jemná motorika se rozvíjí při výtvarné výchově, pracovních činnostech a při
nácviku psaní. To se automatizuje až kolem dvanáctého roku, neboť se jedná o
motoricky a koordinačně náročnou činnost.

6.1.3 Vývoj poznávacích procesů
Správný vývoj poznávacích procesů je nezbytným předpokladem pro úspěšné
zvládnutí školní docházky. Poznávání se zpřesňuje v průběhu školní docházky a
postupně se stává ucelenějším, zejména zásluhou mnoha rozličných podnětů, kterých se
dítěti ve škole dostává.

Vnímání
„ Vnímání se opírá o stále dokonalejší a přesnější činnost všech analyzátorů a i
o bohatší zkušenost dítěte, vnímání je základem pro školní vyučování - škola je činí
systematičtějším,

začíná se vněm stále více uplatňovat analýza."

(Trpišovská, 1998,

str.46)
Pozornost
Škola klade velké nároky na udržení pozornosti dítěte. Vzhledem k tomu, že
pozornost dítěte je částečně ovlivňována citovými stavy a není ještě tak stálá jako u
dospělého člověka, je třeba tento fakt zohlednit a střídat činnosti ve výuce v poměrně
krátkých časových intervalech. Na počátku školní docházky uvádí D. Trpišovská
intervaly 5-10 minut. Přestože dítě začíná rozlišovat, které podněty jsou důležité, a které
ne, není schopno v tomto věku svou pozornost dělit. Je tedy vhodné eliminovat rušivé
vlivy (hluk, nevyvážené prostředí třídy, doma při učení vypnout televizor apod.) a dát
dítěti možnost soustředit se v klidu na jednu věc. „Jedna z nejčastějších stížností, s níž
přicházejí rodiče do psychologických

poraden nebo kam je posílají učitelé, není, že by

se dítě nedovedlo něčemu naučit, ale že se „nedovede soustředit".
příznak nezralosti nervového systému, který neodstraníme

To je ovšem typický

žádnými tresty,

nátlakem,

37

uklidňujícími
vychovatelskou

prášky

ani

důmyslnými

výchovnými

praktikami.

(...)

Největší

ctností je v tomto případě, ostatně jako v mnoha jiných - trpělivost! "

(Matějček, Pokorná, 1998, str. 79-80)
Představy jsou velmi živé a převážně konkrétní.
Fantazie, která pro děti i v tomto období hraje významnou roli, podporuje tvořivost.
К jejímu rozvoji přispívá i učitel, který fantazii dokáže zhodnotit jako kvalitu a dokáže
ji vhodnými podněty aktivizovat.
Paměť
Paměť je velmi konkrétní, převládá mechanická paměť nad logickou. Děti často
užívají mechanickou paměť při učení i proto, že ještě nemají dostatečnou slovní zásobu ..
na to, aby látku dokázaly interpretovat pomocí vlastních slov. Trénováním paměti a
s přibývajícím věkem se schopnost zapamatovat si zlepšuje, což umožňuje užívat více
paměť logickou.
Myšlení
„Podle J. Piageta začíná školní věk názorným myšlením (4-7 let), mezi osmým
a jedenáctým

rokem prochází

žák

stádiem

konkrétních

operací.

К abstraktním

(formálním) operacím, které charakterizují logické myšlení dospělých, se dostává až po
dvanáctém roce. " (Trpišovská, 1998, str. 47)
Chápání času a prostoru
Zpočátku dítě chápe lépe ty časoprostorové pojmy, se kterými má osobní
zkušenost (hodina, týden, doma, venku), postupem času si osvojuje i pro něj abstraktní
pojmy (století, velehory), což koreluje s nástupem abstraktního myšlení

kolem

dvanáctého roku.
Řeč
„Vyšší logické formy myšlení mohou vzniknout jen na základě řeči, proto je řeč
nevyhnutelnou podmínkou pro vývoj abstraktního myšlení. " (Trpišovská, 1998, str. 47)
Velký vliv na vývoj řeči má to, že se dítě učí číst a psát. Obohacuje svou slovní zásobu
a učí se zlepšovat verbální vyjadřování. Škola mu v tomto ohledu poskytuje mnoho
stimulů. Děti se učí formulovat odpovědi, otázky, příspěvky do diskusí. Velký vliv na
rozvoj řeči a vyjadřovacích schopností má i samotný učitel, neboť většinu času, který
s dětmi tráví, na ně hovoří. Vzhledem k tomu, že je pro ně výrazným mluvním vzorem,
měl by každý učitel dbát na svůj hlasový projev. Inspiraci a rady, jak děti vést
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ke správnému mluvnímu projevu můžeme najít například v knize Radky Svobodové:
Základy techniky řeči pro budoucí učitele, Pedf UK, Praha, 1998.

6.1.4 Citový vývoj
Dítě začíná ustupovat od afektivního chování a projevy svých citů se snaží
více kontrolovat. Rozvíjí se i vyšší city, estetické, intelektuální a mravní. Velkou roli ve
formování všech těchto citů hraje škola. Podle
J. Piageta (Trpišovská 1998, str. 48) má dítě na začátku školní docházky autonomní
morálku. Ví tedy, co je správné a co nikoli, ale pokud se má
rozhodovat, raději upřednostní řešení, které mu přinese uspokojení. Je proto důležité
věnovat tomuto faktu pozornost a dítěti dávat jasně najevo, pokud překročí určité
normy, neboť se jeho morálka teprve formuje a zejména rodina a pedagogové mohou
к jejímu vývoji správným vedením přispět.

6.1.5 Vývoj vůle
Schopnost volního jednání je předpokladem úspěšného zvládnutí školní
docházky. Ke zvládnutí volního jednání přispívá i škola. Vede dítě к plnění úkolů,
překonávání těžkostí.

6.1.6 Vývoj sociálních vztahů
Na počátku školní docházky hraje důležitou roli pevně stanovená hierarchie.
Učitel je na jejím vrcholu, dále se umisťují žáci, a to většinou podle hodnocení učitele.
Zatímco na počátku školní docházky je učitel pro dítě jednoznačnou autoritou a dítěti
velmi záleží na tom, jak ho učitel vnímá a hodnotí, postupem času více nabývají na
významu vztahy se spolužáky a dítě potřebuje nabýt uspokojující sociální roli mezi
spolužáky ve třídě (viz následující kapitola), к učiteli se stává kritičtějším.
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6.1.7 Prepuberta - střední školní věk
Koncem období mladšího školního věku, tedy asi kolem jedenáctého roku,
nastupuje

období

prepuberty,

charakteristické

hlavně

začínajícím

pohlavním

dospíváním. Vztahy s vrstevníky nabývají na významu, myšlení se stává abstraktnějším.
Jsou zde výrazné rozdíly mezi vývojem dívek a chlapců. Co se týče psychického a
pohlavního vývoje, bývají děvčata ve srovnání s chlapci ve vývoji až o dva roky napřed.

Zdeněk Matějček rozděluje mladší školní věk na dvě fáze - na mladší školní a
střední školní věk. Jako období mladšího školního věku uvádí rozmezí přibližně mezi
šestým a osmým až devátým rokem a střední školní věk jako období asi mezi devátým "
až dvanáctým rokem věku dítěte. Do období středního školního věku Matějček zasazuje
zajímavé a pro další vývoj dětí významné změny:
„ (...) období středního školního věku je velmi významné, ba patrně

rozhodující

pro vytvoření tzv. mužské a ženské identity. Identita znamená vědomí vlastního já, čili
sebe-vědomí,

ale současně i poznání vlastní společenské

hodnoty ve svém

okruhu. (...) Identita se vytváří už od kojeneckého věku (...), avšak ve středním

sociálním
školním

věku se její vývoj posunuje na novou kvalitativní rovinu. Přistupuje к ní složka pohlavní
příslušnosti.

Z dívek se stávají mladé ženy a z chlapců mladí muži. Tedy ještě

před

nástupem puberty! Můžeme pozorovat, že chlapecké a dívčí skupiny jsou nyní nejvíce
oddáleny a žijí svými zájmy. " (Matějček, Pokorná, 1998, str. 100)
К tomuto faktu má Matějček zajímavý poznatek, který se týká návaznosti
fyziologického a psychického zrání dítěte:
„Jestliže děvče přijímá vědomí svého ženství a chlapec vědomí svého mužství
ještě před svým fyziologickým pohlavním dozráváním, znamená to, že funkce
předchází funkci

fyziologickou.

psychická

Mám za to, že je to jen další svědectví o určitém

obecněji platném vývojovém principu. " (Matějček, 1994, str. 63)
Dá se tedy říci, že na některé fyziologické změny jsme již předem připraveni
díky rychlejšímu psychickému vyzrání v určitém směru, což nám umožňuje následné
fyziologické změny přijmout a využít ve svůj prospěch. Abychom na ně ale psychicky
byli připravení, musíme mít dostatek podnětů, žít ve společnosti ostatních lidí a získávat
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zkušenosti z okolního světa, žít v podmínkách, které jsou podnětné úměrně věku a fázi
vývoje člověka, (blíže Matějček, 1994)

v

6.2

Školní zralost
Školní zralost je základní podmínkou zahájení školní docházky. Tyto

kompetence jsou závislé na zrání organizmu. Ještě před vstupem dítěte do školy se dá
zralost testovat. Lze tak předejít tomu, aby do školy nastoupilo dítě nezralé. Existuje
několik způsobů, jak zjistit, z d a j e dítě pro vstup do školy zralé. Zralost se také posuzuje
v několika rovinách:

Fyzická rovina
Zjišťujeme tzv. Kapalínský index. Jedná se o poměr výšky a váhy, který by
měl být přibližně 120 cm/20 kg. Dále je to Filipínská míra, při které by dítě mělo
zvládnout sáhnout si pravou rukou na levé ucho přes hlavu (zahrnuje nejen fyzickou
úroveň, ale také psychickou zralost). Dítě by mělo mít dostatečně zralou CNS. Dále by
mělo mít fungující imunitu, jejíž špatný stav signalizuje zvýšená nemocnost, která by
mohla dítěti zkomplikovat pravidelnou školní docházku. U dítěte by měla nastupovat
výměna mléčného chrupu. Lékař může zjistit i to, zda je v odpovídajícím stavu
osifikace kostí.

Psychická rovina
Dítě by mělo být schopno cíleně napřít svou pozornost,

srozumitelně

vyjadřovat své myšlenky, rozumět verbálním pokynům.

Sociálně-kulturní rovina
Dítě by mělo být schopno přijmout novou sociální roli žáka, komunikovat
s učitelem i spolužáky, respektovat pravidla a normy dané školou, ovládat přiměřeně
své afektivní chování (souvisí i s psychickou rovinou).
Detailní diagnostika muže pomoci zejména u dětí, u kterých existuje
(například už v mateřské škole) podezření, že nebudou pro školní docházku dostatečně
zralé. Takové děti mohou absolvovat vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně,
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kde odborníci zjistí úroveň školní zralosti. Obvykle probíhá diagnostika školní zralosti u
zápisu do první třídy, mnohé se dá vysledovat již během docházky v mateřské škole.

v

6.3 Zák v rodině
Rodina dítě zásadním způsobem ovlivňuje od narození po mnoho dalších let,
takřka ve všech směrech. Život v rodině formuje celou osobnost dítěte. Získává zde
první sociální role - roli dítěte nebo sourozence, vnuka a mnoho dalších. V rodině se
dítě učí komunikaci, mateřskému jazyku, uchopování světa kolem sebe. Navazuje úzké
vztahy s ostatními lidmi. Získává tu základy učení i toho, jak žít a přežít ve společnosti
a v dalším životě.
Výrazně negativní vliv na sociální, emoční i osobnostní vývoj dítěte má život
v nefunkční rodině či ústavu. Ustav sice může dítě na život dobře připravit, ale
problematičtější je absence úzkých rodinných citových vazeb a nenahraditelné intimní
interakce v rodině. Žádný ústav nemůže dokonale nahradit rodinné vazby a pocit dítěte,
že je chtěné a že má okruh blízkých lidí, do kterého bezpodmínečně patří a se kterým
má společnou minulost i budoucnost. Zde představuje velké nebezpečí deprivace
jedince, která má dalekosáhlé důsledky na jeho vývoj a celý další život. Podobným
problémem je vyrůstání dětí v nefunkčních rodinách, kde rodiče neplní takovou funkci,
jakou by měli. A jak moc tyto faktory ovlivňují i pozdější sociální chování dítěte je
nasnadě:
„(...) pocit jistoty a tlumení takových duševních nepříjemností jako je úzkost
jsou se vší pravděpodobností

těmi rozhodujícími

činiteli citového vztahu dítěte k jeho

prvotním vychovatelům. Ze tento citový vztah vytváří základ pro vztah dítěte к širšímu
sociálnímu okolí a ze tu jde o životní princip důvěry či nedůvěry v druhé lidi (...) je
myslím dosti zřejmé. " (Matějček, 1994, str. 15)
Klima ve školní třídě je nepřímo ovlivněno i rodinou žáka. Její vliv se promítá
do žákova chování ve škole, přijímání sociálních rolí, vnímání autorit, přístupu к práci a
povinnostem apod. „Ještě bezprostředněji
psychologických

charakteristikách

závisí vývoj žáka a třídy na

rodiny jako skupiny, na její struktuře,

sociálně
atmosféře,

vzájemných vztazích členů, na výchovném stylu rodičů. Prokazatelný je např. vliv počtu
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sourozenců a postavení dítěte v sourozenecké řadě na pozici ve třídě. " (Hrabal, 2002,
str. 42)
Znalost rodinných poměrů proto může učiteli leccos pomoci pochopit, ale je
nutné vyvarovat se zjednodušenému zobecňování typu: „ Žák XY je jedináček, proto na
sebe pořád strhává pozornost." Nejen u informací o rodinných poměrech platí, že je
nutné vše posuzovat v kontextu, uvážlivě a s co největším množstvím relevantních
informací.

6.4 Žák a jeho role
„Role (např. role vedoucího, jednatele,

brankáře, ale také role muže a ženy,

dítěte, starce, otce) je souborem specifického, skupinou očekávaného chování,
zvláštními normami a souvisejícího
souborem

věcně

interpersonálních

se specifickými
vztahů

úkoly jedince.

jedince

к ostatním

Role je zároveň i
členům

vyplývajícím z úkolů daných rolí. Role se ve skupině vytváří pro splnění
úkolů, které jsou výrazně diferencované,

zvláště ve formálních

skupině je třeba odlišit očekávanou, předepsanou

určeného

skupinách.

skupiny,
specifických
(...) I ve

a realizovanou roli. " (Hrabal, 2002,

str. 14-15)

Role žáka ve formální skupině:
Předepsaná role je například role učitele a žáka, očekávaná role tvoří tu část,
pro kterou platí určité ustálené očekávání a charakteristiky typické pro danou roli (v
našem případě žáky) obecně. Realizovaná role je role v takové podobě, jak ji „uvádí
v život" každý jedinec. To znamená, že způsob, jakým svou roli zrealizují, je
determinováno rozličnými faktory, které podobu její konkrétní realizace ovlivňují.
Přestože jsou všechny děti ve třídě v roli žáka, každý má jinou osobnost, jiné genetické
předpoklady, pochází z jiného sociálního prostředí, dostalo se mu jiné výchovy apod.

Role žáka v neformální skupině:
Role v neformální skupině mohou být například role vůdce, mluvčího skupiny,
„usmiřovatele" apod.
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6.5

Pozice žáka ve třídě
„ Do jaké pozice a role se jednotlivec

jako celku, ale také na jeho individuálních

dostane, to závisí na spolužácích a třídě

charakteristikách

a dispozicích. " (Hrabal,

2002, str. 56)
„Důležité jsou zejména tři kategorie pozic a to: status podle kompetence a dvě
ryze sociálně psychologické

podle podílu na řízení a podle intenzity

interindividuální

komunikace, tj. pozice podle vlivu a pozice podle „obliby" (popularity). " (Hrabal, 2002,
str. 16)
Pozici žáka ve třídě je možno vnímat za prvé jako pozici v rámci formální
skupiny a za druhé jako pozici v rámci neformální skupiny.

6.5.1

Pozice podle vlivu - status:
Pozice ve formální skupině - třídě - je podřízena autoritě učitele, jehož

vedoucí pozice plyne z pověření vedení skupiny a odpovědnosti za plnění cílů skupiny.
Vyšší status podle vlivu může mít žák, který zastává nějakou třídně významnou funkci.
Pozice v neformální skupině se odvíjí od toho, jaké má žák charakteristiky,
které jsou pro skupinu významné a které mohou přispět к uskutečňování cílů a
naplňování hodnot skupiny. Pokud ve třídě např. existuje neformální skupina žáků,
která si zakládá na dobrém školním prospěchu, vedoucí pozici bude mít ten žák, který
má nejlepší prospěch. Vzhledem к tomu, že skupina může mít více cílů, může mít
vysoký status ve skupině více členů v rámci většího počtu zájmů skupiny.
Obecně je významná pozice podle vlivu ve třídě taková, ve které má žák velký
podíl na moci a rozhodování o skupině.

6.5.2

Pozice podle obliby:
„ Přes všechnu složitost a do určité míry i protikladnost

činitelů,

ovlivňujících

oblibu - emocionální přijetí - žáka ve třídě či jiné výchovné skupině, zůstává
základem

úroveň rozvoje jeho

vztahů. " (Hrabal, 2002, str. 68)

dispozic pro utváření pozitivních

jejím

interpersonálních

Pozice podle obliby je závislá na tom, jak se člen skupiny staví k celé skupině
a hlavně к jejím členům, potažmo jak se skupina staví ke svému členovi. Obliba je
závislá na emocionálním přijetí či nepřijetí spolužáky. V případě mladší školní třídy se
často pozice podle vlivu a obliby shoduje, oblíbení jsou ti jedinci, kteří jsou zároveň
vlivní.

6.5.3

Pozice podle kompetence:
Kompetence je „ ...způsobilost

v poznávacích

praktických

situacích."

žáků demonstrovat

kvalitu získaného

vzdělání

(Průcha, Walterová, Mareš, 2003, str. 104)

Kompetence, zvláště na prvním stupni základní školy, se nejčastěji hodnotí podle školní
úspěšnosti a výkonnosti. Později nabývají na významu i kompetence vztahující se
к mimoškolnímu životu.

6.5.4

Diagnosticky významné kombinace

pozic u jednotlivých žáků

podle

Vladimíra Hrabala
Vladimír Hrabal se zabýval různými kombinacemi pozic podle obliby, vlivu i
kompetence u jednotlivých žáků. Tyto kombinace mohou být velice různorodé - pozice
jednoho žáka z různých hledisek se totiž nemusí nutně shodovat.

Hrabal uvádí některé nejčastěji se vyskytující kombinace:
1. Neoblíbený, nevlivný a školsky málo úspěšný žák
2. Izolovaný žák
3. Žák ve vedoucí pozici
4.

Vlivný, méně oblíbený žák

5. Oblíbený, méně vlivný žák
6. Žák v nevýrazné pozici
(Hrabal, 2002, str.69-81)

ad 1) Tento žák je v nevýhodné pozici ve všech ohledech. Kombinace těchto
pozic „...často

souvisí s hlubší sociální maladaptací

a vývojovou opožděností,

která

bývá vlastním pramenem odmítání třídou a zároveň nežádoucí vývoj dále podporuje. "
(Hrabal, 2002, str. 71)
Pokud jedinec nerezignuje, nestane se apatickým či nezačne trpět úzkostí,
projevuje se nejčastěji jeho snaha o vylepšení neutěšené pozice agresivitou namířenou
proti ostatním spolužákům. Takto vedené snahy nevedou ke kýženému zlepšení pozice.

ad 2) Izolace žáka se projevuje formou ignorace - nepřijetí či ostrého
vyčlenění jedince ze skupiny. Může se jednat o žáka, který se od ostatních spolužáků ..
něčím odlišuje, nezapadá - „fenomén bílé vrány". Dále se může jednat o introvertního
žáka, který nenavazuje interpersonální vztahy ve třídě s lehkostí svých vrstevníků, čímž
trpí. V jiném případě může jít o žáka, který má sníženou potřebu interpersonálních
vztahů a sociální interakce a svou „izolací" nemusí nutně trpět. Další možností může
být nepřijetí žáka z rozhodnutí skupiny bez ohledu na to, jaký izolovaný žák je. Taková
situace může nastat třeba v případě nového žáka ve třídě. Skupina ho může izolovat bez
ohledu na jeho vlastnosti a sociální dovednosti - tento způsob izolace ale bývá dost
často přechodný.

ad 3) „ Vlivní a oblíbení žáci s různým stupněm školní úspěšnosti

představují

jádro třídy jako neformální skupiny. Jejich vedoucí pozice - jak již bylo řečeno - je
dána tím, že u nich osobní charakteristiky

do značné míry odpovídají

představám

skupiny, jejím hodnotám a normám. Jakmile zaujmou pevně vedoucí postavení jsou to
právě oni, kdo spoluurčují

cíle, hodnoty a normy skupiny: jejich postoje

к učení,

к učitelům a spolužákům ovlivňují postoje ostatních a tím i skupiny. " (Hrabal, 2002, str.
74)
Znamená to, že pokud má žák ve vedoucí pozici dobrý vztah ke škole a učení,
může к němu motivovat i ostatní žáky. Žáci ve vedoucí pozici totiž tvoří hybnou sílu
skupiny a jsou „vzorem" pro ostatní členy. Se svou pozicí bývají spokojeni. Vysoké
sebevědomí a sebehodnocení však může u některých jedinců v případě dlouhodobé
výrazné vedoucí pozice přerůst zdravou mez, což ostatní spolužáci hodnotí negativně.
To se může projevit poklesem pozice podle obliby takových žáků.
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ad 4) „ Žáci s vysokou či vedoucí pozicí ve vlivu patří bez ohledu na úroveň
obliby к těm, na nichž více než na ostatních závisí stav a vývoj třídy jako celku i
interpersonální

vztahy. (...) Důležitou informaci o vlivných žácích představuje

rozdíl mezi oblibou
sociálního

a vlivem, protože

má prověřenou

hodnotu pro

diagnostiku

aspektu osobnosti žáka na všech stupních statusové hierarchie.

diagnostickém

hodnocení

sociability

vlivného

žáka je

zřetelný

třeba brát v úvahu

(...) Při
jednak

intenzitu vlivu, jednak velikost rozdílu mezi oběma pozicemi. " (Hrabal, 2002, str. 76)
Pokud velikost rozdílu mezi oběma pozicemi není velká, znamená to, že
vlivný žák ve třídě svůj vliv neprosazuje násilím, ale některé požadavky vedoucího se
nemusejí shodovat s míněním třídy. Může se jednat také o prosazování a uplatňování
jistých principů, které třídě nejsou příliš příjemné, ale jsou nutné, což všichni členové
vědí. Nositelem této nepříjemné nutnosti může být vlivný žák, což může jeho oblibu
částečně snižovat.

Pokud je rozdíl mezi vlivem a oblibou velký, znamená to, že jedinec získává
vliv způsobem, který ostatním členům nevyhovuje, ale z určitých důvodů ho tolerují.
Nejčastěji se tak děje ze strachu z násilného jednání. Vlivný jedinec může psychickým
nebo i fyzickým nátlakem a převahou získávat vliv nad ostatními, kteří se tomuto
nátlaku neumějí účinně bránit. Dalším negativním efektem je to, že к násilnému jednání
vlivného jedince se často ze strachu, aby se sami nestali oběťmi šikany, přidávají i slabí
jedinci. Ti tak svému „vůdci" vytvářejí pevnou základnu podpory, což logicky posiluje
strach případných obětí.

ad 5) Takoví jedinci jsou oblíbení pro své vlastnosti a chování к ostatním.
Většinou nemají potřebu prosazovat výrazně svůj vliv. Vzhledem k tomu, že je vůči nim
třída pozitivně naladěná, mají tito jedinci určitý vliv, dalo by se říci, pomocí „bočního
vedení" - jako vzor sympatického vystupování a jednání s lidmi, i když je ostatní
nemusí nutně vnímat jako někoho, kdo třídu vede.
Hrabal uvádí také případy žáků, kteří své obliby dosahují tak, že se do role
altruistického spolužáka pouze stylizují.
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Dalším případem může být žák, jehož prosociální chování s výraznou orientací
na druhé přesahuje zdravou mez a žák upřednostňuje zájmy druhých nad své či
společenské.

ad 6) Žáci v této pozici tvoří nejpočetnější skupinu ve třídě. Jsou to žáci, kteří
výrazně nevybočují ani v jedné kategorii pozic. „ Determinanty zaujaté střední pozice
mohou být tak různorodé a odlišné, že nelze odpovědně vyslovovat hypotézy o hlubších
vrstvách osobnosti, není-li aspoň jedna dimenze pozice odlišná, nebo neobjeví-li se ve
slovních charakteristikách

spolužáků diagnosticky podnětné výroky. " (Hrabal, 2002, str.

81)

6.5.5

Zkoumání pozice žáka ve třídě

Sociometrický dotazník
Používá se к měření vztahů v malé sociální skupině. Jedná se
o dotazník, ve kterém každý člen skupiny na základě otázky zvolí (pokud se jedná o
pozitivní volbu) či odmítne (pokud se jedná o negativní volbu) jiného člena skupiny.
Otázky se soustřeďují na volbu podle určitého sociometrického kritéria. Volí se partner
pro činnost nebo situaci uvedenou v otázce. Může se jednat o situaci reálnou: „S kým
bys chtěl/a sedět v lavici?" nebo fiktivní: „Kdybys ztroskotal/a
mohl/a

si s sebou

vzít jednoho

spolužáka/spolužačku,

koho

na pustém ostrově a
by sis

vybral/a?".

Respondent vybírá jednu nebo více osob, podle toho, zda je počet voleb omezen, či
nikoli. Výsledky se zpracovávají podle počtu voleb/odmítnutí, čímž se určí pořadí žáků
podle oblíbenosti. Ze seznamu žáků „vystoupí sociometrické hvězdy", ale také
izolovaní jedinci či jedinci na okraji zájmu třídy. Výsledky se nejčastěji zpracovávají
v podobě sociometrické matice nebo sociogramů (kruhový, strukturální, osový).

Ratingový dotazník
Autorem tohoto dotazníku je Vladimír Hrabal (1979). Jedná se
o sociometricko ratingový dotazník

(kombinuje v sobě sociometrický

dotazník,

ratingový dotazník a anketu), pro nějž se používá se zkratka SO-RA-D. Je zaměřen
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přímo na školní třídu a je vhodný pro žáky od 5. ročníku ZŠ až po maturanty. Žáci se
vzájemně hodnotí na pětistupňové škále podle vlivu ve třídě, poté podle sympatií. Dále
může následovat prostor pro vysvětlení, proč jsou žákovi zvolení spolužáci sympatičtí,
či nikoli.

II. VÝZKUMNÁ ČÁST

СП

7

7.1

VÝZKUM

Cíle výzkumu, hypotézy - část první
První část výzkumu zjišťuje, jak daný soubor žáků prvního stupně vnímá

aktuální klima ve svých třídách. Následuje porovnání s výsledky výzkumu vnímání
aktuálního třídního klimatu J. Laška z roku 1991, který realizoval s 863 žáky českých
základních škol. Zároveň výzkum zjišťuje schopnost třídních učitelů vystihnout, jak
klima ve třídě vnímají jeho žáci, další částí výzkumu je komparace vnímání klimatu ve
třídě z pohledu dívek a chlapců.
Hypotéza č. 1 :
Panuje shoda ve vyjádření vnímání třídního klimatu třídním učitelem/učitelkou a žáky.
Hypotéza č. 2:
Existují rozdíly ve vyjádření vnímání klimatu dívkami a chlapci.

7.2

Metody výzkumu - část první
První část výzkumu je zaměřena na vnímání aktuálního klimatu školní třídy

jeho aktéry. Při sběru dat pro výzkum jsem použila dotazník australských autorů B. J.
Frasera a D. L. Fishera (1986) My Class Inventory - MCI. Českou verzi tohoto
dotazníku vypracoval PhDr. Jan Lašek pod názvem Naše třída (1988). Dotazník je určen
pro žáky 3.-6. ročníku ZŠ. Tento dotazník zkoumá klima třídy pomocí pěti různých
hledisek.
Jsou to:
1. Spokojenost ve třídě - otázky č. 1, 6, 11, 16, 21
2. Třenice ve třídě - otázky č. 2, 7, 12, 17, 22
3. Soutěživost ve třídě - otázky č. 3, 8, 13, 18, 23
4. Obtížnost učení - otázky č. 4, 9, 14, 19, 24
5. Soudržnost třídy - otázky č. 5, 10, 15, 20, 25
Dotazník

je

vyhodnocen

pomocí

výpočtu

aritmetického

průměru

jednotlivých

proměnných.
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7.3

Popis zkoumaného souboru
Výzkum byl realizován na pražské sídlištní základní škole běžného typu. Škola

má celkem 37 tříd. Sběr dat proběhl ve školním roce 2006/2007 ve dvou čtvrtých a
dvou pátých ročnících této školy. Výzkumu se účastnilo celkem 73 žáků (34 dívek a 39
chlapců).

Třída 4.A
Počet žáků ve třídě: 24

Výzkumu se zúčastnilo žáků: 19

Dívek: 12

Dívek: 10

Chlapců: 12

Chlapců:9

Třída 4.B
Počet žáků ve třídě: 22

Výzkumu se zúčastnilo žáků: 17

Dívek: 11

Dívek: 9

Chlapců: 11

Chlapců: 8

Třída 5.A
Počet žáků ve třídě: 21

Výzkumu se zúčastnilo žáků: 18

Dívek: 8

Dívek: 7

Chlapců: 13

Chlapců: 11

Třída 5,B
Počet žáků ve třídě: 26

Výzkumu se zúčastnilo žáků: 19

Dívek: 12

Dívek: 8

Chlapců: 14

Chlapců: 11
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7.4 Výsledky výzkumu - část první

Tabulka č. U.a:
Přehled všech hodnot naměřených pomocí dotazníku MCI
Zvýrazněny jsou odchylky od pásma běžných hodnot.

MCI 4.A
Spokojenost
Třenice
Soutěživost
Obtížnost
Soudržnost

Pásmo běžných hodnot
10,0-14,4
6,9-13,1
9,7-14,8
6,2-11,1
6,4-12,9

Průměr
třídy
12,3
9,5
11,8
7,6
8,0

Dívky

Chlapci

Učitelka

12,2
9,2
11,8
7,8
7,7

12,3
9,8
11,9
7,4
8,2

5,0
11,0
9,0
11,0
7,0

Tabulka č. 24.a'
Porovnání výsledků hodnocení žáků s pásmem běžných hodnot
Všechny naměřené hodnoty se pohybují v pásmu běžných hodnot.

MCI 4.A
Spokojenost
Třenice
Soutěživost
Obtížnost
Soudržnost

Pásmo běžných hodnot
10,0-14,4
6,9-13,1
9,7-14,8
6,2-11,1
6,4-12,9

Průměr
třídy
12,3
9,5
11,8
7,6
8,0

Nejvyšším kladným indexem je spokojenost, nejvyšším záporným indexem je obtížnost.
Soudržnost je vnímána jako nízká. Třenice a soutěživost jsou vnímány jako průměrné,
obtížnost jako nízká až průměrná.
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Tabulka č. 3$.в:
Porovnánívýsledkůhodnocení žáků a učitelky
Zvýrazněno je obdobné hodnocení proměnných žáky a učitelkou.
MCI 4.A
Spokojenost
Třenice
Soutěživost
Obtížnost
Soudržnost

Průměr třídy
12,3
9,5
11,8
7,6
8,0

Učitelka
5,0
11,0
9,0
11,0
7,0

V hodnocení některých proměnných učitelky a žáků existují rozdíly. Největší rozdíl se.,
projevil ve vnímání spokojenosti, kterou učitelka ohodnotila jako extrémně nízkou, na
rozdíl od žáků, kteří ji vnímají jako průměrnou. Nejlépe učitelka vystihla, jak žáci
vnímají soudržnost ve třídě.

Tabulka č. 4 4 . л :
Porovnání hodnocení dívek a chlapců
Zvýrazněno j e obdobné hodnocení proměnných dívkami a chlapci.

MCI 4.A
Spokojenost
Třenice
Soutěživost
Obtížnost
Soudržnost

Dívky
12,2
9,2
11,8
7,8
7,7

Chlapci
12,3
9,8
11,9
7,4
8,2

Prožívání klimatu chlapců a dívek se shoduje, neobjevují se zde žádné odchylky od
pásma běžných hodnot, děti jsou ve třídě spokojené, soudržnost pociťují jako nízkou,
ostatní hodnoty vnímají jako průměrné.

Třída 4.A - shrnutí:
Ve třídě 4.A panuje ze všech zkoumaných tříd největší shoda ve vnímání klimatu z
pohledu chlapců a dívek. Celkově se dá hodnocení klimatu v této třídě označit jako
průměrné. Rozdíly ale panují ve vnímání klimatu žáků a učitelky. Kladné indexy
učitelka hodnotila hůře než děti, a negativní (až na soutěživost) zase hodnotila o něco
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lépe než žáci. Největší rozdíl se objevil u spokojenosti. Učitelka ji ohodnotila jako
velice nízkou (dokonce pod spodní hranicí pásma běžných hodnot), žáci ji hodnotí
dobře.

Tabulka, č. Ь.в:
Přehled všech hodnot naměřených pomocí dotazníku MCI
Zvýrazněny j s o u odchylky od p á s m a běžných hodnot.

MCI 4.B
Spokojenost
Třenice
Soutěživost
Obtížnost
Soudržnost

Pásmo běžných
hodnot
10,0-14,4
6,9-13,1
9,7-14,8
6,2-11,1
6,4-12,9

Průměr
třídy
8,7
14,5
13,6
10,0
6,5

Dívky

Chlapci

Učitel

8,3
14,6
13,0
9,3
6,8

9,1
14,5
14,3
10,8
6,1

9,0
15,0
11,0
11,0
5,0

Tabulka č. 24.B=
Porovnání výsledků hodnocení žáků s pásmem běžných hodnot
Zvýrazněny j s o u odchylky od pásma běžných hodnot.

MCI 4.B
Spokojenost
Třenice
Soutěživost
Obtížnost
Soudržnost

Pásmo běžných
hodnot
10,0-14,4
6,9-13,1
9,7-14,8
6,2-11,1
6,4-12,9

Průměr
třídy
8,7
14,5
13,6
10,0
6,5

Ve třídě 4.B je nejvyšším kladným indexem spokojenost, která je ovšem pod spodní
hranicí běžných hodnot. Z negativních indexů vykazují nej vyšší hodnoty třenice, které
dokonce přesahují horní hranici pásma běžných hodnot. Soudržnost se blíží ke spodní
hranici pásma běžných hodnot. Obtížnost je vnímána jako vyšší, stejně tak soutěživost.
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Tabulka č. 3$.в:
Porovnánívýsledkůhodnocení žáků a učitelky
Zvýrazněno je obdobné hodnocení proměnných žáky a učitelkou.
MCI 4.B
Spokojenost
Třenice
Soutěživost
Obtížnost
Soudržnost

Průměr třídy
8,7
14,5
13,6
10,0
6,5

Učitel
9,0
15,0
11,0
11,0
5,0

Učitel hodnotí spokojenost ve třídě stejně s žáky jako velmi nízkou, pod hranicí pásma
běžných hodnot. Třenice hodnotí také podobně jako žáci jako velmi vysoké (hodnota
přesahuje horní hranici pásma běžných hodnot). Soutěživost žáci vidí jako vysokou, na
rozdíl od učitele, který ji vnímá jako průměrnou. Obtížnost učitel vidí jako o něco vyšší
než žáci. Dále učitel vnímá velmi nízkou soudržnost (dokonce pod pásmem běžných
hodnot), zatímco žáci ji hodnotí jako nízkou.

Tabulka ě. 44 B:
Porovnání hodnocení dívek a chlapců
Zvýrazněno je obdobné hodnocení proměnných dívkami a chlapci.
MCI 4.B
Spokojenost
Třenice
Soutěživost
Obtížnost
Soudržnost

Dívky
8,3
14,6
13,0
9,3
6,8

Chlapci
9,1
14,5
14,3
10,8
6,1

Spokojenost hodnotí dívky jako velmi nízkou, chlapci o něco lépe, přesto také jako
velmi nízkou. Obě hodnoty se dokonce pohybují pod spodní hranicí pásma běžných
hodnot. Soudržnost hodnotí dívky jako velmi nízkou (pod pásmem běžných hodnot),
chlapci jako nízkou. Třenice jsou zástupci obou pohlaví hodnoceny stejně, a to jako
velmi vysoké, nad pásmem běžných hodnot. Soutěživost i obtížnost jsou hodnoceny
jako vysoké, u chlapců o něco vyšší. Neprojevily se větší rozdíly ve vnímání klimatu
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mezi děvčaty a chlapci, pouze chlapci pociťují o něco vyšší obtížnost učení a vyšší míru
soutěživosti než děvčata.

4.B - shrnutí:
Ve třídě 4.В jsou všichni dotazovaní vysoce nespokojeni a pociťují velmi vysokou míru
třenic. Prožívání, resp. číselně vyjádřené hodnoty těchto proměnných jsou velmi
neuspokojivé.
Ve třídě 4.В panuje shoda ve vnímání proměnných spokojenosti, třenic a soudržnosti
z pohledu chlapců a dívek. Soutěživost a obtížnost učení chlapci hodnotí jako vyšší než
dívky. V této třídě se objevily v hodnocení klimatu žáky odchylky od pásma běžných
hodnot - žáci v této třídě pociťují velmi nízkou spokojenost a velmi vysokou míru
třenic. Vzhledem k tomu, že také soutěživost je hodnocena jako vysoká a soudržnost
jako nízká, dá se říci, že v této třídě panuje velmi nepříznivé klima. Učitel v této třídě
hodnotí klima také jako nepříznivé.

Tabulka č. Ь.\:
Přehled všech naměřených hodnot pomocí dotazníku MCI
Zvýrazněny jsou odchylky od pásma běžných hodnot.
MCI 5.A
Spokojenost
Třenice
Soutěživost
Obtížnost
Soudržnost

Pásmo běžných hodnot
10,0-14,4
6,9-13,1
9,7-14,8
6,2-11,1
6,4-12,9

Průměr
třídy
12,3
8,1
10,9
6,9
9,9

Dívky

Chlapci

Učitelka

13,0
8,1
11,3
6,7
9,3

11,9
8,1
10,6
7,0
10,3

15,0
9,0
11,0
5,0
11,0

57

Tabulka č. 2$.,\:
Porovnání výsledků hodnocení žáků s pásmem běžných hodnot
Všechny naměřené hodnoty se pohybují v pásmu běžných hodnot.
MCI 5.A
Spokojenost
Třenice
Soutěživost
Obtížnost
Soudržnost

Pásmo běžných
hodnot
10,0-14,4
6,9-13,1
9,7-14,8
6,2-11,1
6,4-12,9

Průměr
třídy
12,3
8,1
10,9
6,9
9,9

Ve třídě 5.A je nejvyšším kladným indexem spokojenost, nejvyšším záporným indexem
je soutěživost. Soudržnost žáci hodnotí jako průměrnou, výskyt třenic jako nízký a
obtížnost učení také jako nízkou.

Tabulka č. 3s.a:
Porovnání výsledků hodnocení žáků a učitelky
Zvýrazněno j e obdobné hodnocení proměnných žáky a učitelkou.

MCI 5.A
Spokojenost
Třenice
Soutěživost
Obtížnost
Soudržnost

Průměr třídy
12,3
8,1
10,9
6,9
9,9

Učitelka
15,0
9,0
11,0
5,0
11,0

Z pásma běžných hodnot vybočuje hodnocení spokojenosti a obtížnosti učitelkou.
Spokojenost označila jako velmi vysokou, a obtížnost jako velmi nízkou. Toto
hodnocení se liší od hodnocení žáků, kteří spokojenost vnímají jako průměrnou, a
obtížnost jako nízkou. Nejvíce se učitelka a žáci shodli na hodnocení výskytu třenic a
soutěživosti (obojí spíše nízké).
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Tabulka č. 4$.а:
Porovnání výsledků hodnocení dívek a chlapců
Zvýrazněno je obdobné hodnocení proměnných dívkami a chlapci.
MCI 5.A
Spokojenost
Třenice
Soutěživost
Obtížnost
Soudržnost

Dívky
13,0
8,1
11,3
6,7
9,3

Chlapci
11,9
8,1
10,6
7,0
10,3

Hodnocení chlapců a dívek se velmi podobá, dívky pociťují vyšší spokojenost ve třídě ••
než chlapci.

5.A - shrnutí:
Ve třídě 5.A panuje nej příznivější klima ze všech zkoumaných tříd. Dívky pociťují
vyšší spokojenost, ale i soutěživost než chlapci. Chlapci naopak pociťují vyšší
soudržnost než dívky. Učitelka nadhodnotila spokojenost žáků (nad pásmo běžných
hodnot), a naopak podhodnotila vnímání obtížnosti učení (pod pásmo běžných hodnot).
Žáci vnímají klima ve své třídě jako příznivé.
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Tabulka č.
Přehled všech naměřených hodnot pomocí dotazníku MCI
Zvýrazněny jsou odchylky od pásma běžných hodnot.
MCI 5.B
Spokojenost
Třenice
Soutěživost
Obtížnost
Soudržnost

Pásmo běžných
hodnot
10,0-14,4
6,9-13,1
9,7-14,8
6,2-11,1
6,4-12,9

Průměr
třídy
11,2
12,6
12,5
8,5
8,3

Dívky

Chlapci

Učitelka

10,8
12,3
13,4
8,8
9,3

11,6
12,8
11,9
8,3
7,6

15,0
11,0
15,0
9,0
13,0

Tabulka č. 2$. в:
Porovnání výsledků hodnocení žáků s pásmem běžných hodnot
Všechny naměřené hodnoty se pohybují v pásmu běžných hodnot.
MCI 5.B
Spokojenost
Třenice
Soutěživost
Obtížnost
Soudržnost

Pásmo běžných
hodnot
10,0-14,4
6,9-13,1
9,7-14,8
6,2-11,1
6,4-12,9

Průměr
třídy
11,2
12,6
12,5
8,5
8,3

Ve třídě 5.B je nejvyšším kladným indexem spokojenost, nejvyšším záporným indexem
třenice. Soudržnost je vnímána jako nízká. Soutěživost je vnímána jako průměrná a
obtížnost jako spíše nízká až průměrná.
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Tabulka č. 3$.в:
Porovnání výsledků hodnocení žáků a učitelky
Zvýrazněno je obdobné hodnocení proměnných žáky a učitelkou.
MCI 5.B
Spokojenost
Třenice
Soutěživost
Obtížnost
Soudržnost

Průměr třídy
11,2
12,6
12,5
8,5
8,3

Učitelka
15,0
11,0
15,0
9,0
13,0

Učitelka nejpřesněji zhodnotila vnímání obtížnosti učení. V hodnocení

ostatních.,

proměnných se již objevují větší rozdíly. Spokojenost učitelka nadhodnotila jako velice
vysokou (nad horní hranicí pásma běžných hodnot), na rozdíl od žáků, kteří ji hodnotí
spíše jako nízkou. Velký rozdíl se objevil také při porovnání vnímání soudržnosti.
Učitelka ji opět ohodnotila jako velmi vysokou, oproti tomu žáci ji ohodnotili jako
nízkou až průměrnou.

Tabulka č. 4$.в:
Porovnání výsledků hodnocení dívek a chlapců
Zvýrazněno je obdobné hodnocení proměnných dívkami a chlapci.
MCI 5.B
Spokojenost
Třenice
Soutěživost
Obtížnost
Soudržnost

Dívky
10,8
12,3
13,4
8,8
9,3

Chlapci
11,6
12,8
11,9
8,3
7,6

Dívky a chlapci se shodují v hodnocení obtížnosti, která je vnímána jako průměrná.
Dále v hodnocení třenic, které jsou vnímány jako vysoké a spokojenosti, která je
vnímána jako nízká, u chlapců přece jen o něco lépe. Dívky pociťují vyšší soudržnost.
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5.B - shrnutí:
Ve třídě 5.B dívky vnímají soudržnost příznivěji než chlapci. Dívky pociťují vyšší míru
soutěživosti, a o něco nižší spokojenost než chlapci. Ve vnímání ostatních proměnných
panuje shoda. Učitelka v této třídě nadhodnotila spokojenost žáků, stejně tak soudržnost.
Třenice učitelka ohodnotila jako o něco nižší, než jak je vnímají děti, a soutěživost
ohodnotila jako mnohem vyšší, než jak ji vnímají děti. Klima v této třídě žáci vnímají
jako průměrné až nepříznivé.
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7.5

Cíle výzkumu - část druhá
Druhá část výzkumu je zaměřena na zjišťování sociálního statusu žáků v daných

třídách prvního stupně.
Výsledky sociometrického dotazníku jsou porovnány s volbou učitele, který vybral
jednoho až dva žáky, o kterých si myslí, že budou ostatními žáky zvoleni jako
„sociometrické" hvězdy.
Výzkum tedy komparuje výsledky volby žáků a učitele.

7.6

Metody výzkumu - část druhá
Výzkum byl realizován pomocí sociometrického dotazníku, který obsahuje tři

otázky s pozitivní volbou, vztahující se к reálným situacím.

1. Koho bys požádal/a o radu?
2. Komu bys svěřil/a své tajemství?
3. S kým bys chtěl/a sedět v lavici?

Data získaná pomocí sociometrického dotazníku jsou zpracována formou sociometrické
matice.
Za autora sociometrie je považován americký psychiatr J. L. Moreno, poprvé svou
metodu popsal v knize Who shall survive?, která byla vydána v roce 1934. J. L. Moreno
také stanovil základní pravidla, podle kterých se sociometrický test zadává.

1. Musí být vymezeny hranice skupiny, ve které se test provádí.
2. Počet výběrů, které dotazovaná osoba může učinit, je neomezený.
3. Osoby mají být požádány, aby provedly výběr nebo odmítnutí podle specifikovaného
kritéria nebo myšlené aktivity.
4. Výsledky testu mají být použity k restrukturaci skupiny.
5. Výběry mají být prováděny tak, aby o nich ostatní členové skupiny nevěděli.
6. Otázky je nutno pokládat tak, aby jim všichni dotazovaní rozuměli.
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Z výše uvedených pravidel se v současné době dodržují hlavně pravidla č. 3, 5 a 6. Tento
výzkum byl realizován za respektování pravidel č. 1, 3, 5 a 6 se stejným souborem žáků
jako první část výzkumu.
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7.7

Výsledky v ý z k u m u - část druhá

Volha učitelky 4.A:
Třídní učitelka jmenovala dvě „sociometrické hvězdy", a to: A.Vi. a J.Ja.
A.Vi. obdržela od spolužáků celkem pět hlasů, J.Ja. taktéž. Patří tedy mezi oblíbené
žáky, nejsou však nej oblíbenější.
Nejvyšší počet preferenčních hlasů získala žákyně L.V. Celkem obdržela sedm hlasů.
Shrnutí:
Učitelka jmenovala oblíbené žáky, žákyni s největším počtem preferenčních hlasů však
nejmenovala.

Volba učitele 4.B:
Třídní učitel jmenoval dvě „třídní hvězdy", a to: K.N. a H.D.
K.N. obdržela od spolužáků pouze jeden hlas, žákyně H.D. získala nejvyšší počet
preferenčních hlasů, celkem sedm.
Shrnutí: Učitel jmenoval žákyni, která obdržela nejvíce preferenčních hlasů, ale také
žákyni, která získala pouze jeden hlas.

Volba učitelky 5.A:
Třídní učitelka jmenovala dvě „sociometrické hvězdy", a to A.B. a A.R.
A.B. obdržela šest hlasů, A.R. obdržela od spolužáků pouze jeden hlas.
Nejvyšší počet preferenčních hlasů obdržela žákyně A.N. Celkem obdržela sedm hlasů.
Shrnutí:
Učitelka jmenovala dvě žákyně, z nichž jedna získala velký počet preferenčních hlasů a
druhá obdržela pouze jeden preferenční hlas.

Volba učitelky 5.B:
Třídní učitelka jmenovala jednu „sociometrickou hvězdu", žáka V.M.
Tento žák opravdu získal od svých spolužáků nejvíce preferenčních hlasů, a to šest.
Shrnutí:
Učitelka určila „sociometrickou hvězdu" stejně jako žáci.
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Celkové shrnutí:
Ve třech třídách ze čtyř se stala sociometrickou hvězdou dívka.
Pouze učitelka třídy 5.В jmenovala jednoho žáka, a to přímo sociometrickou hvězdu.
V ostatních třídách učitelé jmenovali vždy dvě děti. Ve třídě 5.A učitelka jmenovala dvě
děti, z nichž jedno získalo vysoký počet hlasů, druhé však získalo pouze jeden hlas.
Podobně učitel 4.В jmenoval dvě děti, z nichž jedno je skutečně „sociometrickou
hvězdou", a druhé získalo pouze jeden hlas. Učitelka 4.A jmenovala děti s vysokým
počtem preferenčních hlasů, tedy děti velmi oblíbené, nikoli však s nejvyšším počtem
hlasů.
V každé třídě učitel byl schopen jmenovat alespoň jedno velmi oblíbené dítě.
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8

ZÁVĚR

Hypotézu č. 1, předpokládající shodu ve vyjádření vnímání třídního klimatu třídním
učitelem/učitelkou a žáky, můžeme zamítnout.
Hypotézu č. 2, předpokládající rozdíly ve vyjádření vnímání klimatu dívkami a chlapci,
můžeme podpořit.

Teoretická část diplomové práce mapuje fenomén klimatu třídy se zaměřením
na třídu mladšího školního věku. К tomuto tématu se následně vztahuje výzkum, jež
mapuje aktuální klima ve čtyřech třídách prvního stupně s důrazem na porovnání
vnímání klimatu z pohledu všech jeho účastníků. V každé třídě dokázal učitel podobně
jako žáci zhodnotit alespoň jednu proměnnou. Ve schopnosti reálně zhodnotit klima ve
své třídě panují mezi jednotlivými učiteli rozdíly. I proto jsem se rozhodla výsledky
výzkumu všem učitelům poskytnout, neboť se domnívám, že získané informace o tom,
jak se děti ve třídě cítí, jak prožívají třídní klima, mohou přispět к výstižnějšímu
pohledu na klima ve vlastní třídě.

Rozdíly ve vnímání třídního klimatu z pohledu chlapců a dívek jsou v každé ze
zkoumaných tříd jedinečné. Rozdíly se nejčastěji týkají vnímání míry soudržnosti a
soutěživosti. Jedině ve třídě 4.A dívky a chlapci hodnotili všechny proměnné stejně.
Rozdíly mezi jednotlivými třídami ve vnímání klimatu byly natolik různorodé, že se
jejich výsledky zřejmě nedají vztahovat na odlišnosti mezi dívkami a chlapci, ale spíše
poukazují na rozdílné klima v jednotlivých třídách. Při zpracovávání výsledků výzkumu
tak pro mě vyvstaly nové otázky, ověření této domněnky by mohl poskytnout odpovědi
spíše další výzkum.

Diplomová práce se dále zabývá charakteristikami žáka mladšího školního
věku, zejména z pohledu vývojové a sociální psychologie. Na toto téma navazuje další
část

výzkumu,

která

pomocí

sociometrického

dotazování

zjišťuje

výskyt

„sociometrických hvězd" ve třídě a schopnost učitele jejich výskyt registrovat. Učitel
sice dokáže jmenovat jednoho oblíbeného žáka ve třídě, zároveň však učitelé ve třech
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třídách zároveň s velmi oblíbeným žákem jmenovali i žáka s nízkým počtem
preferenčních hlasů. Tak pro mč vyvstává další otázka. Čím to může být způsobeno? Do
jaké míry je výzkum ovlivněn chybějícími žáky?

Jsem si vědoma toho, že výsledky výše popsaného výzkumu jsou platné pouze
pro zkoumaný soubor. Myslím si, že mohou být hodnotné zejména pro učitele
zkoumaných tříd.
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PŘÍLOHY
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sociometrické matice.
Příloha č. 3: Výsledky sociometrického dotazníku ve třídě 5.A, zpracované formou
sociometrické matice.
Příloha ě. 4: Výsledky sociometrického dotazníku ve třídě 5.B, zpracované formou
sociometrické matice.
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