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Faktory ovlivňující klima třídy 
84 stran textu, literatura, přílohy 

Téma klimatu třídy je téma důležité, a tato důležitost se projevila zájmem o 
problematiku i v odborné literatuře. Avšak zatímco v odborné literatuře je toto téma již 
etablované, učitelé, jichž se tato problematika dotýká bezprostředně, mají podle mého názoru 
o ní zatím jen velmi povšechné vědění. Proto jsem byla velmi zvědavá na koncepci práce, 
která hned v úvodu nabízí zaměření slovy" Z pohledu učitele se domnívám .. " Vzhledem 
k poměrně dobře teoreticky zpracované tematice jsem předpokládala, že těžiště diplomové 
práce bude v empirické části, práce však obsahuje jen malou empirickou sondu. 

Autorka formulovala svůj 9jj takto: podat charakteristiku působení hlavních faktorů na 
klima třídy i výuky a porovnat třídí klima ve vybraných základních školách. Které faktory 
považuje autorka za hlavní? Které jsou tedy ty další? Které jsou dostatečně v současné 
literatuře popsány, kde máme zatím méně jasno?Z které charakteristiky (definice) klimatu 
tNdy a školy autorka vychází? Je pojem vyučovací klima termínem jen české pedagogiky, 
nebo zaužívaným pojmem obecně? Jaký je vztah sociálního klimatu a vyučovacího klimatu? 
To jsou otázky, které mě napadaly při čtení textu, který místo analýzy současného stavu 
poznání v dané oblasti, na který pak nasedá záměr empirického zkoumání, nabízí obecné texty 
o tom. že existuje makroprostředí, které má vliv na klima atp. , navíc bez spojujících textů, 
které by faktory propojily (např. přiřazení kapitoly o pedagogické komunikaci, školním 
hodnocení atp.). Autorce se tak ztížil výklad problematiky, protože je pak těžké vyhnout se 
opakováným tvrzení (v textu velmi četně) a obecným formulacím. Navíc toto zobecnění vede 
k naprostým nepravdám typu: "učitelé a žáci se stali partnery, kteří se navzájem uznávají a 
respektují" (opět v textu velmi četně), autorka také zůstává mnohdy dlužna čtenáři odkaz 
k předloženým informacím (př. městské děti j sou méně sebekritické - s.17, učitelé 
humanitních předmětů bývají k žákům vstřícnější - s.32, větší spokojenost ve třídách, kde je 
více dívek - s.37 aj.). Kladu si tedy otázku kvality odborného textu, který také nadužívá 
formulací jako je např. Investici do kvalitního ... nábytku ocení nejen žáci, ale i učitelé. 

Další poznámky k teoretické části: 
• Co je kritérium pro dělení typů školy na s.19n? Proč je zde charakteristika 

školy, s kterou se pracuje až v empirické části? 
• Uvažovala autorka i faktoru barev ve škole ve vztahu ke klimatu? Případně 

dalšíchfaktorech vztahujících se k architektuře? 
• Co to je struktura vyučovacího klimatu? (s.32) Co to znamená, že musí být 

posuzována žáky i ti::ídami? 
• Odkud má autorka definici vyučovacího klimatu? 
• Uvažovala autorka jako faktor i učební styly žáků? 
• U charakteristiky žáků (kap. 2.3) bych vzhledem k volbě terénu pro empirický 

výzkum očekávala alespoň jednoduché rozlišení žáci soukromých škol - žáci 
státních škol 

• Rozumím tomu,že klima vytváN i hodnotící procesy, nerozumím však, proč text 
s touto problematikou není spíše součástí kapitoly o výukovém klimatu 



Poznámky k empirické části 
• Za základní problém empirické části považuji nesoulad mezi teoretickými 

východisky a empirickým zkoumáním. Pokud je práce zaměřena na faktory, 
které ovlivňují klima, potom bych očekávala, že autorka jasně pojmenuje 
zkoumaný faktor. A pokud to měla být specifika školy v polaritě státní -
soukromá, potom naopak v teoretických východiscích měl být věnován větší 
prostor analýze tohoto faktoru. Obdobně je to i s problematikou jednotlivých 
stupňů (1. a 2.stupeň) či klimatem menších či větších skupin. 

• Není mi jasný vztah mezi úkoly výzkumu a hypotézami (s. 72) 
• Charakteristiky vybraných tříd jsou velmi zkratkovité (s. 73) 
• Vzhledem k tomu, že byly dotazníky byly zpracovány jen pro dvě třídy, byly 

bych opatrnější v závěrech o potvrzení hypotéz 
• Není mi jasné zařazení charakteristik škol vybraných pro sondu až 

v závěrečném textu 
• Upozorňuji autorku na ne zcela zdařilou podobu resumé. 

Diplomovou práci Evy Lablové doporučuji k obhajobě. Při obhajobě nechť se autorka 
soustředí na otázky a poznámky psané kurzívou. Předložený text navrhuji klasifikovat 
známkou dob ř e. 
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