
Posudek na diplomovou práci 

Evy Loblové: Faktory ovlivňující klima třídy 

Posuzovaná práce se zabývá poměrně dosti frekventovaným problémem. Přínosem 

autorčina pohledu je zasazení zkoumané problematiky do širšího kontextu společnosti i školy. 

Tím také svoji práci uvádí. Zajímavé jsou pohledy na změnu postavení školy v novém 

společenském kontextu. Autorka naznačuje pozitiva i negativa (boj o žáka jako zdroj příjmů 

školy). 

Poněkud rozpornější je pasáž týkající se klimatu školy. Z jedné strany autorka 

konstatuje, že se v současné škole klima změnilo z prostředí strachu a napětí v klima 

partnerské a vzápětí říká, že se změnou klimatu došlo i ke změně chování žáků, takže školy 

musí řešit problémy s nekázní žáků, s projevy šikany, agresivity a násilí. (str. 12) Souvisí snad 

změna klimatu, kterou autorka ovšem nijak nedokládá, se změnami chování žáků? Není také 

zcela jasné pojmové vymezení tzv. otevřeného a uzavřeného klimatu. Stejně tak by si 

zasloužilo objasnění tzv.organizační klima. 

Autorka dále charakterizuje na základě literatury rysy pozitivního klimatu školy ajeho 

dopad na žáky, učitele i na vnímání školy rodiči .. 

Rozebírány jsou i jednotlivé faktory působící na klima školy: lokální prostředí,školní 

budova,učebny,typ školy,sociální klima učitelského sboru a vliv managementu, zejména 

ředitele školy. 

Poté přechází k hlavnímu tématu, totiž ke klimatu ve třídě. Uvádí jej charakteristikou 

školní třídy jako sociální skupiny. Používá k tomu vymezení J.Mareše (odkaz ale není nikde 

zakotven v bibliografii)-str.28 .. Výklad dále pokračuje charakteristikou klimatu třídy a 

zejména jeho dopadem na psychiku žáka.Tato část je přehledná a věcná. Podobně lze 

charakterizovat i pasáž o diagnostickém uchopení klimatu třídy. Zajímavé je vymezení tzv. 

vyučovacího klimatu. 

Vliv na klima ve třídě má nesporně i složení žáků, kteří třídu navštěvují. Lze ale 

jednoznačně a obecně tvrdit, že čím více je ve třídě dívek, tím bývají osobní vztahy mezi žáky 

lepší, jak tvrdí autorka na str. 37.? O co se ve svém tvrzení opírá? Pozornosti autorky neušel 

ani vliv výkonú žáků a sociodemografické specifikum složení třídy na celkové klima ve třídě. 

Významná část výkladu je věnována vlivu pedagogické komunikace a zejména 

preferenčních postojů učitelú k žákům na zkoumaný fenomén. Zajímavý je i autorkou 

vzpomenutý faktor komunikační zóny ajejího vlivu na klima ve třídě. Pozornost je věnována 

i učiteli, jeho stylu pedagogického působení Opomenut byl ale vliv rovin pedagogického 



působení na vnímání adekvátnosti učitelova vlivu. Takto to vypadá, že je naprosto 

jednoznačně nejadekvátnější tzv. demokratický styl interakce, ale je známo z výzkumů, že 

právě kombinace rúzných stylú adekvátně rovině pedagogického púsobení je nejen 

nejúčinnější, ale i žáky nejlépe přijímaná. Zmínka je i o vlivu školního hodnocení na celkové 

klima ve třídě. 

Poněkud bez souvislosti je zařazena tzv. Sokratova přísaha učitele podle Grecmanové. 

Ta mohla být maximálně jako osvěžující prvek v přílohách, ne v textu. 

Výkladová část je doplněna výzkumnou sondou, která zkoumala na dvou školách 

(soukromé a státní). Autorka na vymezeném vzorku použila jako výzkumné techniky SORAD 

a dotazník. Jinak mělo šetření v podstatě odpovídající dimenze i výsledky, částečně doložené i 

v přílohách. 

Hodnotím-li souhrnně posuzovanou práci, mohu konstatovat, že jak po stránce obsahové, 

tak i formální, splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a proto ji doporučuji 

k obhajobě. Hodnocení navrhuji velmi dobré. 

V Praze dne 24.8.2007 

Doc.PhDr.Jiří Pelikán, CSc 

Vedoucí práce 


