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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je popsat základní psychologické poznatky, které souvisí 

s problematikou klimatu školní třídy a vnímané akademické účinností středoškolských 

studentů. Dále navrhnout výzkum, který by sledoval, zda existuje vztah mezi klimatem ve 

školní třídě a vnímanou akademickou účinností studentů na střední škole. 

Teoretická část bakalářské práce je členěna na dvě hlavní části. První část se zabývá 

klimatem školní třídy a druhá vnímanou akademickou účinností studentů.  

Část věnována klimatu ve školní třídě obsahuje vymezení pojmu klima školní třídy, 

znaky klimatu a související pojmy. Dále charakterizuje tvůrce třídního klimatu, tedy učitele, 

studenty a rodiče. Pojednává o přístupech a metodách zjišťování klimatu třídy. 

V části zabývající se vnímanou akademickou účinností je vymezena vnímaná osobní 

účinnost, pojmy s ní související a její zdroje. Dále je popsán koncept vnímané akademické 

účinnosti, faktory, které na ni působí a problematika jejího měření. 

Empirická část bakalářské práce se věnuje návrhu výzkumu, jehož cílem je hledání 

souvislosti mezi klimatem třídy a vnímané akademické účinnosti středoškoláků. Dále se 

věnuje srovnání výsledků vnímané akademické účinnosti s výsledky J. Draberové (2018). 

Jedná se o návrh kvantitativního výzkumu, data jsou získávána pomocí Dotazníku CES a 

Dotazníku studijních zkušeností. Vzorek zahrnuje žáky z gymnázií, středních odborných škol 

a středních odborných učilišť i lyceí. 

Klíčová slova 

Vnímaná akademická účinnost; vnímaná osobní účinnost; třídní klima; student; učitel; škola; 

rodič; pedagog; Dotazník sociálního klimatu školní třídy; Dotazník studijních zkušeností 

  



 

 

Abstract 

The aim of the bachelor' s thesis is to describe the basic psychological knowledge 

related to the issue of the classroom climate and the perceived academic self-efficacy of high 

school students. Furthermore, to propose research that would monitor whether there is a 

relationship between the classrooom climate and the perceived self-efficacy of high school 

students. 

The theoretical part of the bachelor thesis is divided into two main parts. The first part 

deals with the classroom climate and the second with the perceived academic self-efficacy of 

students. 

The section devoted to classroom climate contains a definition of the term climate of 

the school classroom, features of the climate and related terms. It also characterizes the 

creators of the classroom climate - teachers, students and parents and discusses approaches 

and methods of classroom climate detection. 

The part dealing with perceived academic self-efficacy defines perceived self-efficacy, 

concepts related to it and its sources. Furthermore, the concept of perceived academic self-

effiacy, factors that affect it and the issue of its measurement are described. 

The empirical part of this bachelor thesis deals with research design. Aims to find a 

link between the classroom climate and the perceived academic self-efficacy of high school 

students. It also compares the results of perceived academic self-efficacy with the results of J. 

Draberová (2018). This is a proposal for quantitative research, in which data are obtained 

using two questionnaires, namely the CES guestionnaire and the Study experience 

questionnaire. The sample includes students from grammar schools, secondary vocational 

schools and lyceums. 

Keywords 

Academic self-efficacy; Self-efficacy; Classroom climate; Student; Teacher; School; Parent; 

Pedagogue, Classroom Environment Scale; The Study Experience Questionnaire



 

5 

Obsah 

Úvod ...................................................................................................................................... 7 

Literárně přehledová část..................................................................................................... 10 

1. Klima školní třídy ........................................................................................................ 10 

1.1 Vymezení klimatu školní třídy ............................................................................. 10 

1.2 Faktory ovlivňující klima školní třídy ....................................................................... 11 

1.3 Související pojmy ...................................................................................................... 12 

1.3.1 Prostředí školní třídy .......................................................................................... 12 

1.3.2 Atmosféra školní třídy ........................................................................................ 13 

1.3.3 Klima školy ........................................................................................................ 13 

1.4 Aktéři třídního klimatu .............................................................................................. 14 

1.4.1 Učitel .................................................................................................................. 14 

1.4.2 Student ................................................................................................................ 16 

1.4.3 Rodič ................................................................................................................... 18 

1.5 Zkoumání třídního klimatu ........................................................................................ 19 

1.5.1 Přístupy ke zkoumání třídního klimatu .............................................................. 19 

1.5.2 Metody zkoumání třídního klimatu .................................................................... 19 

2. Vnímaná akademická účinnost ........................................................................................ 21 

2.1. Vnímaná osobní účinnost ......................................................................................... 21 

2.1.1 Vymezení vnímané osobní účinnost ................................................................... 21 

2.1.2 Související pojmy ............................................................................................... 22 

2.1.3 Zdroje vnímané osobní účinnost ........................................................................ 24 

2.2. Vnímaná akademická účinnost ................................................................................. 25 

2.2.1 Vymezení vnímané akademické účinnosti ......................................................... 25 

2.2.3 Faktory ovlivňující vnímanou akademickou účinnost........................................ 26 

2.2.4 Učitelská vnímaná účinnost ................................................................................ 27 

2.2.5 Měření vnímané akademické účinnosti .............................................................. 27 



 

6 

3. Vnímaná akademická účinnost a klima školní třídy .................................................... 29 

Návrh výzkumného projektu ............................................................................................... 30 

4. Výzkumný problém, cíle výzkumu a hypotézy ............................................................... 30 

5. Design výzkumného projektu .......................................................................................... 32 

5.1 Typ výzkumu ............................................................................................................. 32 

5.2 Metody získávání dat ................................................................................................. 32 

5.3 Metody zpracování a analýzy dat .............................................................................. 35 

5.4 Etika výzkumu ........................................................................................................... 35 

6. Výzkumný soubor ........................................................................................................... 36 

7. Diskuse ............................................................................................................................ 37 

7.1 Předpokládané výsledky ............................................................................................ 37 

7.2 Limity návrhu výzkumu ............................................................................................ 37 

7.3 Specifika online výuky .............................................................................................. 38 

7.4 Návrhy dalšího zkoumání .......................................................................................... 39 

Závěr .................................................................................................................................... 40 

Seznam použité literatury .................................................................................................... 42 

 

  



 

7 

Úvod 

Bakalářská práce pojednává o konceptu klimatu školní třídy a vnímané akademické 

účinnosti studentů středních škol. Oba koncepty považuji za velmi důležité pro správný 

vývoj a vzdělání studentů i pro pracovní výkon a spokojenost učitelů. Význam třídního a 

školního klimatu jsem sama pociťovala jako studentka při přechodu ze základní školy na 

gymnázium. Poté jsem se s vlivem třídního klimatu na fungování a spokojenost žáků 

znovu setkávala jako lektorka programů dlouhodobé primární prevence na základních 

školách, což mě inspirovala k výběru tématu bakalářské práce. Důležitost vnímané 

akademické účinnosti na výkon studentů je mi také blízká z dob studií na gymnáziu. 

Domnívám se, že na oba koncepty při vzdělávání není kladen dostatečný důraz i přesto, že 

podmínky vzdělávání se neustále zlepšují. Důvodem, proč jsem si jako cílovou skupinu 

vybrala studenty středních škol, je, že je jim v závěrečných pracích věnováno méně 

prostoru než studentům jiných typů škol.  

 Cílem bakalářské práce je shrnout poznatky a výzkumné nálezy o třídním klimatu a 

vnímané akademické účinnosti. V praktické části je představen návrh výzkumu, který si 

klade za cíl zkoumat souvislost třídního klimatu a vnímané akademické účinnosti 

středoškoláků. 

 První část se zabývá klimatem školní třídy. V první kapitole je vymezen pojem 

školní klima, jeho pojetí a znaky z pohledu různých autorů. Další kapitola se zabývá 

faktory, které školní klima ovlivňují, kam patří zvláštnosti školy i jednotlivých studentů a 

pedagogů. Třetí kapitola vymezuje příbuzné pojmy, které se liší v obsahu, stálosti a trvání. 

Tyto pojmy jsou prostředí školní třídy, atmosféra školní třídy a klima školy. Následující 

kapitola se zabývá aktéry třídního klimatu. Je zde věnován prostor učitelům, studentům a 

rodičům. Tato kapitola popisuje, jak jednotliví aktéři klima ovlivňují i tím, jak klima 

ovlivňuje je. Pátá kapitola vymezuje přístupy ke zkoumání klimatu, a to sociometrický, 

organizačně sociologický, interakční, pedagogicko-psychologický, školně etnografický, 

vývojově psychologický a environmentalistický. Závěr první části se věnuje metodám 

zkoumání třídního klimatu.  

 Druhá část bakalářské práce pojednává o vnímané akademické účinnosti studentů. 

První kapitola popisuje koncept vnímané osobní účinnosti, ze kterého vnímaná akademická 

účinnost vychází. Zabývá se definováním pojmu, jeho aspekty, čtyřmi hlavními procesy. 

Ve druhé kapitole jsou vymezeny pojmy vnímaná kolektivní účinnost, locus of control, a 



 

8 

další. Následující kapitola představuje zdroje vnímané osobní účinnosti– přímé zkušenosti, 

zástupné zkušenosti, verbální hodnocení a změny fyziologických a afektivních stavů. 

V další kapitole je vymezen koncept vnímané akademické účinnosti. Další kapitola se 

věnují otázce, jaké faktory ovlivňují vnímanou akademickou účinnost. Dvě závěrečné 

kapitoly popisují učitelskou vnímanou osobní účinnost a způsoby měření vnímané 

akademické účinnosti. 

 Třetí část se zaobírá výzkumnými poznatky o souvislosti vnímané akademické 

účinnosti a třídního klimatu. Popisuje problematiku ve vztahu ke studentům i učitelům.  

 Praktická část bakalářské práce popisuje návrh výzkumu, který se zabývá vnímanou 

akademickou účinností a třídním klimatem. Nejprve popisuje cíle výzkumného projektu. 

Prvním cílem je najít vztah mezi vnímanou akademickou účinností měřenou Dotazníkem 

studijních zkušeností a prvky klimatu, které měří dotazník Classroom Environment Scale 

neboli Dotazník sociálního klimatu školní třídy, a to Angažovaností žáka, jeho zaujetím 

školní prací; Vztahy mezi žáky ve třídě; Učitelovu pomocí a podporu; Orientací žáků na 

úkoly; Pořádkem a organizovaností; Jasností pravidel.  

Druhým cílem je ověřit námi naměřené výsledky s výsledky, které naměřila PhDr. 

Jana Draberová, Ph.D. v rámci své Disertační práce. Zajímá nás, zda existuje rozdíl ve 

vnímané akademické účinnosti v matematice a v českém jazyce, zda existuje rozdíl ve 

vnímané akademické účinnosti mezi pohlavími, zda se vnímaná akademická účinnost liší u 

různých středoškolských oborů a zda vnímaná akademická účinnost souvisí se známkou 

v daném předmětu. 

Návrh výzkumného projektu dále popisuje typ výzkumu. Zabývá se metodami 

získávání dat, což je dotazník Classroom Environment Scale (Dotazník sociálního klimatu 

školní třídy) a Dotazník studijních zkušeností. Další kapitola popisuje metody zpracování a 

analýzy dat. Jsou zde také probrány etické otázky výzkumného projektu. V závěru je 

vymezen výzkumný soubor, který bude složen z žáků gymnázií, středních odborných škol, 

středních odborných učilišť a lyceí. V diskuzi jsou uvedeny předpokládané výsledky 

výzkumného šetření, prezentovány limity a úskalí práce. A popsány návrhy dalšího 

zkoumání.   

 Jedním z opatření vlády proti šíření onemocnění covid-19 bylo uzavření škol a 

přesunutí výuky a veškerých akademických aktivit do online prostředí. S tímto modelem 
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školy dostává koncept klimatu školní třídy i vnímané akademické účinnosti novou podobu. 

Online styl výuky proměňuje klima školy i učitelského sboru, mění fyzické prostředí 

vyučování, mění a omezuje metody výuky, způsob komunikace pedagogů se studenty i 

mezi studenty navzájem, omezují se sociální aktivity, ruší či omezuje mimoškolní aktivity.  

 Bakalářská práce čerpá z odborných knih, článků, závěrečných prací a dalších 

zdrojů. V práci je citováno dle citační normy APA. 
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Literárně přehledová část 

1. Klima školní třídy 

1.1 Vymezení klimatu školní třídy 

Klima školní třídy je dlouhodobý fenomén, který zahrnuje způsob vnímání, prožívání a 

reagování jeho tvůrců. Je typické pro určitou třídu a subjektivně vnímané. Aktéry třídní 

klimatu jsou žáci tvořící danou třídu, skupinky žáků ve třídě, žák jako jednotlivec, učitelé, 

kteří ve třídě vyučují. Třídní klima ovlivňuje jejich pocity, chování, motivaci i výsledky 

(Čapek, 2010; Čáp & Mareš, 2001; Mareš, 2013). 

Definice Mareše shrnuje problematiku třídního klimatu takto: „Klima školní třídy je 

jev dlouhodobý (trvající několik měsíců či let), je typický pro žáky dané třídy a pro ty 

učitele, kteří v této třídě vyučují. Zahrnuje sociálně-psychologické aspekty, tak jak je 

spoluvytvářejí, vnímají a hodnotí žáci i učitelé.“ (Mareš, 2013, s. 590). 

Klima školní třídy je vnímáno jako hlavní determinanta chování a učení, na které má 

pozitivní či negativní vliv (Lee, 2005). 

Prvky třídního klimatu ovlivňují fungování a činnost mozku studentů. Pro efektivní 

studium je důležité, aby bylo klima bezpečné, podporující a pečující (Gregory, 2016). 

Třídní klima vzniká na konkrétním školním předmětu, který je vyučován konkrétním 

pedagogem. Nejen výuka, ale i přestávka, výlet či ostatní události třídy mají specifické 

klima a ovlivňují klima jako takové (Grecmanová, 2008). 

Mareš (2013) uvádí, že mezi hlavní znaky třídního klimatu patří, že je skupinové, 

sociálně konstruované, sociálně sdílené a ovlivňované širším sociálním kontextem. 

Autoři Čáp a Mareš (2001) pohlíží na sociální klima školní třídy v pěti teoretických 

úrovních: První je ekologická, pod tu zařazují aspekty jako je budova školy, učebny. 

Druhá je úroveň jedinců - žáků a učitelů. Další úroveň je úroveň malých sociálních 

skupin, jak jsou školní třídy. Do úrovně větších sociálních skupin patří například škola. 

Úroveň velkých skupin představuje například školství v dané zemi. 

Na klima lze nahlížet pomocí estetických a fyzických aspektů, které zahrnují nábytek 

(počet, rozmístění, vzhled), osvětlení, využití barev ve třídě, výzdobu třídy, zvuky, pachy, 
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dostupnost pomůcek a další. Nebo z intelektuálního a emocionálního hlediska, které 

popisuje, míru formálnosti chování a projevovaných emocí ve třídním kolektivu. Sociální a 

politická rovina zahrnuje normy stanovené ve třídě, očekávání spojené s chodem třídy a 

míru individuálnosti či kolektivnosti (Scarlett, 2014). 

Součástí třídního klimatu je spokojenost žáků, míra konfliktnosti, soutěživost, 

pospolitost, dodržování pravidel a náročnost látky (Tematická metodická zpráva č. 6, 

RAMPS). 

1.2 Faktory ovlivňující klima školní třídy 

Klima školní třídy ovlivňují faktory fyzické, materiální, organizační a sociální. 

Odvíjí se od školní kultury, ta zahrnuje hodnoty, normy a tradice. Na samotnou školu 

působí kulturní, politické, sociální a ekonomické vlivy (Lee, 2005). 

Mezi determinanty klimatu řadí Lašek (2001) zvláštnosti školy (druh, zaměření 

školy a školní pravidla), jednotlivých tříd (třídy jako celku i skupin v rámci třídy), 

pedagogů (osobnost pedagoga a vedení výuky), žáků (jejich role ve třídě, osobnost 

jednotlivce) a předmětů.  

Petlák (2006) řadí mezi faktory způsob komunikačních a vyučovacích metod, 

množství žáků na jednoho pedagoga, zasedací pořádek a míra spravedlivého rozvržení 

pozornosti vůči žákům. 

Mareš a Ježek (2012) k již uvedenému přidávají poměr chlapců a dívek ve třídním 

kolektivu, věk a znalosti žáků.  

Efektivní management školní třídy přispívá k tvorbě pozitivního klimatu a motivace 

ke studiu. Důležitou součástí je nastavení rutin a pravidelných procedur, které přispívají 

k předvídatelnosti výuky. Příkladem je vždy stejný čas kontrolování docházky. Třídu 

pozitivně ovlivňuje stanovení pravidel, vytvořených pedagogem či celou třídou společně. 

Je doporučováno, aby bylo pravidel co nejmenší počet, aby byla formulována v pozitivním 

znění a odkazovala na konkrétní chování. 

Aktivity během výuky by na sebe měly plynule navazovat a odpovídat aktuálním 

schopnostem studentů. Požadavky na studenty by měly být formulovány jasně a konkrétně, 

ale zároveň s dostatečnou možností pro samostatné přemýšlení (Seifert, 2009). 
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Klima školní třídy pozitivně ovlivňuje celkově příjemná atmosféra školy, 

mechanismy sociální podpory pro studenty a zaměstnance, zapojování studentů a 

zaměstnanců do procesu rozhodování, možnosti pro seberealizaci a dosahování cílů, zdravé 

fyzické prostředí příznivé pro průběh učení a výuky, účinné strategie pro prevenci a řešení 

problémů a osobní přístup při řešení problémů (Lee, 2005). 

Klima školní třídy negativním způsobem narušuje sociální izolace a stres studentů. 

Pro prosperující klima je důležité naplnění potřeby fyzického pohybu, komunikace a 

interakce studentů. Klimatu prospívá předvídatelnost fungování třídy, kdy studenti ví, co 

v jaké situaci očekávat, což snižuje jeho úzkost. Pro studenty je významné, aby ve třídě 

měli někoho, na koho se mohou obrátit v případě potřeby pomoci při emočních či 

kognitivních potížích (Gregory, 2016). 

Grecmanová et al. (2020) zkoumali pomocí dotazníku faktory, které pozitivně 

ovlivňují klima na hodinách přírodovědných předmětů na vzorku 454 žáků základních a 

středních škol na Slovensku. Jako významné se pro tvorbu pozitivního klimatu ukázalo to, 

že učitel stanovuje a udržuje pravidla. Dalším významným vlivem se ukázal zápal učitele 

do práce a snaha o rozvoj žáků. Nebyl prokázán vliv sociálních aspektů výuky, vnímání 

autority ani pohlaví žáků. 

1.3 Související pojmy 

S pojmem klima školní třídy úzce souvisí termíny prostředí školní třídy a termín 

atmosféra školní třídy. Odlišují se rozpětím obsahu, stálostí a trváním (Mareš, 2013). 

1.3.1 Prostředí školní třídy 

Prostředí školní třídy má největší rozpětí a je objektivně popsatelné. Mareš (2013) 

rozlišuje jeho aspekty na hygienické, technické, ergonomické, akustické a estetické. 

Lašek (2001) s termínem prostředí spojuje prostředí školy. Do problematiky řadí 

polohu školy, druh školy, její architektonické, ergonomické a hygienické aspekty.  

Vhodné fyzické prostředí školní třídy napomáhá vytvoření co nejlepších školních 

podmínek, prevenci školních problémů a ovlivňuje náladu a pocity studentů. Pozitivnímu 

klimatu ve školní přispívá umístění nábytku, aby byl prostor co nejvíce otevřený a 

prostorný. Je důležité myslet na to, k čemu budou studenti místnost využívat (například 

svačení, uložení oblečení či pomůcek) a dle toho volit vybavení. Zdi, nástěnky a další 
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dekorace by měli být na začátku školního roku vyzdobeny pouze částečně, aby se další 

výzdoba odvíjela od nápadů studentů a potřeb osnov (Seifert, 2009). 

1.3.2 Atmosféra školní třídy 

Naproti tomu termín atmosféra školní třídy má rozpětí užší. Pro atmosféru školní třídy 

je typické kolísání, krátkodobost a ovlivnitelnost aktuální situací. Charakteristický je také 

silný emoční náboj. Obvykle trvá minuty až hodiny (Čáp & Mareš, 2001; Lašek, 2001). 

V souvislosti s atmosférou třídy uvádí Čáp a Mareš (2001) pojem kritická událost. 

Jedná se o událost, která ovlivní prožívání či chování žáků v reakci na dění ve třídě a má 

tedy vliv na atmosféru školní třídy. Tato kritická událost může mít i dlouhodobější 

důsledky a ovlivňovat i klima školní třídy. 

1.3.3 Klima školy 

Na klima školní třídy má vliv také to, jaké panuje klima v učitelském sboru i v celé 

škole. V tomto případě hovoříme o Klimatu školy. Tento pojem zahrnuje pojmy předešlé, 

které jsou mu podřazené (Čáp & Mareš, 2001; Petlák, 2003). 

Čáp a Mareš (2001, s. 583) se o klimatu školy vyjadřují takto: „Obsahově termín klima 

zahrnuje ustálené postupy vnímání, prožívání, hodnocení a reagování všech aktérů školy 

na to, co se ve škole odehrálo, právě odehrává nebo má v budoucnu odehrát.“ 

Klima školy tedy ovlivňuje prožitky, chování a motivaci každého jedince na půdě 

školy – žáky, učitele, ostatní pracovníky školy i rodiče. Na klima je nahlíženo z pohledu 

vzájemných vztahů učitelů mezi sebou, také je sledován jejich vytíženost či zájem o 

inovace a cíle školy. Je hodnocen duch školy, vztah školy k výkonu a povahy vedení školy. 

Lze na něj pohlížet dle různých kritérií, jako je stupeň školy, druh školy, styl výuky na 

škole a školních předmětů, fyzické prostředí výuky, charakter žáků a učitelů a jejich 

vzájemné komunikace (Petlák, 2006). 

Klima školy může být otevřené (pozitivní), které se vyznačuje důvěrou, zájmem o 

práci, spoluprací, transparentností, upřímností a srozumitelností pravidel. Ve škole s 

uzavřeným klimatem panuje nedůvěra, neaktivita, apatie, neosobnost a nezájem 

(Tematická metodická zpráva č. 6, RAMPS). 
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Pozitivní klima panuje na školách, které mají společného ducha školy. Lze jej budovat 

například pomocí akcí společnými pro celou školu, sportovních týmů, soutěží, rituálů či 

školních maskotů, barev a písní (Scarlett, 2014). 

S klimatem školy souvisí také prostředí školy a atmosféra školy. Prostředí školy je 

pojem nejširší, k němuž jsou řazena i jiná hlediska než sociálně psychologická. Je to 

například hledisko architektonické, ergonomické či hygienické. Oproti tomu atmosféra 

školy je vyvolávána aktuálními událostmi. Ve škole přetrvává v minutách až dnech (Čáp & 

Mareš, 2001). 

1.4 Aktéři třídního klimatu 

1.4.1 Učitel 

Lašek (2001, s. 45) uvádí, že „Učitel výuku řídí, organizuje, inovuje, navrhuje pravidla, 

kontroluje, je buď formální či nikoli, pracuje se žáky frontálně, individuálně či skupinově, 

diferencuje je podle schopností. Ale také je dezorganizuje.“ 

Čapek (2010) ve své publikaci uvádí, že by pedagog ve výuce měl využívat podporující 

metody výuky, které zásadně ovlivňují třídní klima. Pro podporující způsob výuky je 

typická aktivita ve výuce, pozitivní přístup k žákům, svoboda žáků, individualizace 

každého člena třídy, kooperace, decentralizace postavení učitele, zaměřenost na život a 

praxi. Součástí výuky by měly být didaktické hry, např. zábavné úlohy nebo projekty, které 

pozitivně ovlivňují vzdělávací proces i psychickou pohodu žáků. Pro správný účinek 

výukových metod je velmi významná jejich závěrečná fáze, tedy zhodnocení aktivity, 

reflexe či zpětná vazba. 

Na druhé straně může vznikat klima defenzivní, jehož součástí je nezájem, soutěživost 

a nejistota (Tematická metodická zpráva č. 6, RAMPS). 

Významným prvkem klimatu třídy je komunikace a učitel je tím, kdo ji může různými 

cestami ovlivňovat. Žáky v odborné komunikaci aktivizuje a motivuje především její 

obsah. Komunikace by se neměla omezovat pouze na předávání odborných informací. 

Jedná se o proces, který aktéry formuje, ovlivňuje jejich vztahy a dává prostor pro prožitek 

a trénink sociálních interakcí. Podporující komunikace je pro účastníky zajímavá, 

přátelská, zábavná, nestresující, svobodná, korigovaná pravidly, vyvážená, rovná, 

nepovýšená, nemanipulující a pravdivá. Pozitivně působí na klima školní třídy, žáci se učí 
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schopnosti komunikovat, zlepšuje výchovné a výukové schopnosti pedagoga (Čapek, 

2010). 

Šafránková (2019) popisuje, že klima školní třídy pozitivním způsobem ovlivňuje 

přirozená autorita učitele. Ta se odvíjí od jeho od jeho osobností a kompetencí. Pro klima 

školní třídy jsou důležité kompetence pedagogicko-psychologické, sociálně personální a 

diagnostické. 

Organizace času během vyučování je důležitou součástí procesu tvorby pozitivního 

klimatu. Významně žáky ovlivňuje, pokud se mohou na učitele obrátit a také pokud mají 

možnost prožít si školní úspěch. Učitel by měl podporovat i malé posuny žáků (Tematická 

metodická zpráva č. 6, RAMPS). 

Klima školní třídy devalvuje porovnávání jedinců ve třídě, nemístné a nepřátelské 

komentování neúspěchu žáků. Pedagog by měl k žákům přistupovat individuálně dle jejich 

možností a snížit důležitost známek. Žák by měl znát, podle jakých kritérií bude v daném 

předmětu hodnocen. Odměny a tresty modifikují klima školní třídy. Podstatné je, aby 

četnost odměn byla vyšší než četnost trestů. Trest má ve školním klimatu preventivní 

účinek, žák by měl vědět, co udělal špatně, proč je to špatné a jak příště postupovat lépe 

(Čapek, 2010). 

Učitelé se cítí pozitivně ve školách, pro které je typické tvůrčí a motivující klima, 

demokratická správa školy, vzájemný respekt a spolupráce mezi členy učitelského sboru, 

otevřenost školy vůči nápadům a inovacím učitelů (Petlák, 2006). 

Pro učitele může být při tvorbě klimatu školní třídy významným pomocníkem školní 

psycholog. Školní psycholog se může účastnit výuky a podílet se na vylepšování klimatu 

školní třídy a zároveň být učiteli kolegiální podporou učitele (Lee, 2005). 

Výsledky studie prováděné v Tenessee na vzorku 204 učitelů druhého stupně 

základních škol a středních škol ukazují, že učitelé mají vyšší vnitřní motivaci a self-

efficacy v bezpečném a podpůrném klimatu školy. Pro výzkum byl použit dotazník Safe 

and Supportive School Questionnaire a Attitude Teaching Survey (Reaves & Cozzens, 

2018). 

Výsledky studie celkem 581 učitelů z mateřské, základní i střední školy v Turecku 

ukázala signifikantně pozitivní vztah učitelovi resilience s organizačním klimatem školy. 
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Dále byla nalezena pozitivní souvislost s pracovní spokojeností a závazkem vůči 

organizaci. Se syndromem vyhoření má učitelova resilience negativní vztah. Data byla 

získána pomocí dotazníků: The Resilience Scale for Adults, Job Satisfaction Scale, The 

Bournout Measure Short Version, Organizational Commitment Scale for Teachers a The 

Organizational Climate Desription Questionnaire (Polat & İskender, 2018). 

1.4.2 Student 

Student hraje významnou roli spoluaktéra klimatu. Každý student je individuum a 

každého tedy klima ovlivňuje jinou měrou a odlišným způsobem. Společné je, že pozitivní 

klima na studenta působí pozitivním způsobem a negativní klima negativním způsobem 

(Petlák, 2006). 

Vágnerová (2014) období adolescence vymezuje jako etapu trvající od deseti do 

dvaceti let věku a dělí jej na dvě fáze. Raná adolescence zahrnuje zhruba období jedenáct 

až patnáct let. Pozdní adolescence trvá od patnáctého do dvacátého roku života. 

Nástupem na střední školu začíná období pozdní adolescence. Student se tak dostává 

do nové role a do neznámé třídy. Během tohoto období se mění celková osobnost jedince, 

a to po stránce fyzické, psychické a sociální. Výrazně se proměňují vztahy a společenské 

role člověka, vztahy s rodinou se uklidňují a dochází k emancipaci, rozvíjí se vztahy 

s vrstevníky a partnerské vztahy (Vágnerová, 2014). 

Klima významně působí na studentovu motivaci, zájem, emoce, myšlení, a celkový 

vztah ke škole a školní výuce. Také ovlivňuje podobu vztahů ke spolužákům, chuť 

spolupracovat a otevřenost, má tedy vliv na žáka jako člena skupiny (Lašek, 2001). 

Studenti ve třídě zaujímají určité pozice a získávají sociální status. Pro efektivní 

management třídy je důležité, aby pedagog znal strukturu školní třídy, protože ta má vliv 

na dynamiku, vývoj a chování studentů. Ve školní třídě panuje pozitivní klima, pokud je 

třída soudržná a studenti se v ní cítí spolužáky přijímáni. Naopak konflikty, negativní 

emoce, nespokojenost či významné změny (například kolektivu) studentů ovlivňují klima 

ve školní třídě negativně (Hyklová, 2019). 

Klima pozitivně ovlivňuje, pokud si studenti i pedagogové umí vzájemně projevovat 

uznání, aktivně naslouchat a používat pozitivně laděná slova. Naopak negativní pro klima 

jsou neslušné poznámky, urážlivá pojmenování a hrubá gesta (Gregory, 2016). 
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U 2122 studentů australských středních škol byl zkoumán vztah třídního klimatu 

s well-beingem, životní spokojeností, etickou a morální identitou a resiliencí. Pomocí 

dotazníku What´s Happening In This School (WHITS) bylo zkoumáno 6 aspektů třídního 

klimatu, a to podpora učitele, propojenost studentů, propojenost školy, potvrzování 

rozmanitosti, jasnost pravidel, poskytování a hledání pomoci. Well-being prokazoval 

pozitivní vztah se školní propojeností a negativní vztah s podporou učitele a s 

potvrzováním rozmanitosti. Životní spokojenost prokazovala také pozitivní vztah se školní 

propojeností a s poskytováním a hledáním pomoci. U resilience byl nalezen pozitivní vztah 

s podporou učitele, studentskou a školní propojeností a s hledáním pomoci. Etická a 

morální identita má dle studie pozitivní vztah s propojeností studentů, potvrzováním 

rozmanitosti, jasností pravidel i poskytováním a hledáním pomoci (Aldridge et al., 2015). 

Petlák (2006) píše, že názory žáků na podobu pozitivního klimatu se shodují v těchto 

znacích: žáci mají příležitost pro seberealizaci, pociťují zájem a přijetí od učitele, učitel je 

spravedlivý a zaujímá individuální přístup, mají možnost prožít při školních aktivitách 

úspěch a radost, ve třídě jsou jasně stanovená pravidla a požadavky a nevyskytují se 

stresové situace.  

Negativně klima třídy ovlivňují některé formy rizikového chování, jako jsou poruchy 

chování, které se můžou projevit např. šikanou. Dále užívání návykových látek, zneužívání 

dětí a mládeže či nesnášenlivost vůči vybraným jedincům jako například xenofobie či 

rasismus (Šafránková, 2019). 

Aldridge et al. (2018) zkoumali souvislost mezi třídním klimatem, šikanou a 

deviantním chováním u 6120 australských studentů ze 17 středních škol. Pro měření 

třídního klimatu byl použit dotazník What´s Happening In This School? (WHITS), škála 

pro měření šikany a škála delikventního chování. Třídní klima definovali šesti aspekty: 

podpora učitele, propojenost žáků, pospolitost školy, potvrzováním rozmanitosti, hlášení a 

hledání pomoci. Dle výsledků výzkumu souvisí s nižším výskytem šikany vyšší podpora 

učitele, pospolitost školy a jasnost pravidel. Ve školách, kde je více potvrzována 

rozmanitost a více hlášení a hledání pomoci se šikana vyskytuje častěji. Nebyla nalezena 

souvislost mezi propojeností žáků a výskytem šikany.  

Na vzorku 216 latinskoamerických a hispánských studentů byla zkoumána souvislost 

třídního klimatu se 6 subškálami duševního zdraví, a to somatickými potíži, sociální 

izolací, problémy s chováním, agresivitou, hyperaktivitou/nepozorností a depresí/úzkostí. 
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Byl použít dotazník Georgia Brief School Climate Inventory a Youth Outcome 

Questionnaire Self-Report Version 30.2. Respondenti, kteří uváděli problémy s agresivitou 

a problémy s chováním uváděli také nižší skóry třídního klimatu, byla tedy prokázána 

statisticky signifikantní souvislost klimatu s agresivitou a problematickým chování. U 

ostatních složek duševního zdraví nebyla prokázána signifikantní souvislost s třídním 

klimatem (Bledsoe et al., 2021). 

Studie prováděná ve Švédsku na vzorku 2266 studentů pátého až sedmého ročníku z 20 

různých škol. Byla nalezena souvislost mezi používáním chvály a pozitivním klimatem ve 

školní třídě. Byli srovnány třídy s vyšším výskytem problémového chování se třídami s 

nižším výskytem rizikového chování. Výsledky ukázaly, že studenti s nižším výskytem 

problémového chování měli lepší výsledky v oblasti třídního klimatu. Nebyla nalezena 

signifikantní souvislost mezi klimatem a jasností pravidel. Klima školní třídy bylo 

zjišťováno pomocí dotazníku Classroom Climate Scale. Dotazníkem byly měřeny i 

problémy v chování studentů, jasnost pravidel, výskyt chválení studentů (Ingemarson et 

al., 2020). 

Americká studie, jejíž vzorek zahrnoval 1399 studentů pátých a šestých tříd ukázala 

souvislost pozitivnějšího emočního klimatu školní třídy s vyšší angažovaností a lepšími 

známkami. Ke sběru dat byly použity sebeposuzovací dotazníky a analýza videonahrávek 

hodin (Reyes et al., 2012). 

1.4.3 Rodič 

Důležitou součástí třídního klimatu je také vliv rodičů studentů. Klima ovlivňují 

názory, preferencemi a požadavky. Pozitivní vliv má zájem rodiče o průběh studia svého 

potomka, spolupráce a komunikace s učiteli školou i ostatními rodiči. Naopak negativně jej 

ovlivňují rodinné problémy či lhostejnost a neúčast (Hyklová, 2019). 

Dle Čapka (2010) rodič není přímým tvůrcem klimatu, nýbrž spolutvrůrcem, který jej 

více či méně ovlivňuje a dozoruje nad ním. Pro rodiče je důležitý profesionální přístup 

pedagoga, tedy využití moderních způsobů výuky a novinek v oboru. Pro pozitivní třídní 

klima je vhodné zapojovat rodiče do třídních aktivit.  

Podstatný je pravidelný a oboustranný kontakt učitele s rodiči. Měl by je informovat je 

o studentovi i o aktualitách ve třídním kolektivu a ve škole. Může k tomu využít třídních 
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schůzek, telefonních hovorů či zasílání pravidelných newsletterů, například jedenkrát 

měsíčně (Seifert, 2009). 

1.5 Zkoumání třídního klimatu 

1.5.1 Přístupy ke zkoumání třídního klimatu 

Existuje několik možností, jak lze přistupovat k diagnostice klimatu třídy. V této práci 

je vybráno shrnutí Mareše a Křivohlavého (1995). Uvádí sociometrický přístup, kdy je na 

školní třídu pohlíženo jako na sociální skupinu. Organizačně sociologický přístup pojímá 

školní třídu jako organizační jednotku a učitele jako jejího organizátora. Interakční 

přístup sleduje interakci mezi učitelem a žáky. Pedagogicko-psychologický přístup se 

zaměřuje na školní třídu a učitele – na spolupráci, kooperativní učení apod. Školně-

etnografický přístup zajímá školní třídy, učitelé i celá škola. Vývojově psychologický 

přístup sleduje školní třídu jako prostředí pro rozvoj žáka. Dnes nejrozšířenější, sociálně 

psychologický a environmentalistický přístup pohlíží na školní třídu jako na prostředí 

pro učení (Čáp & Mareš, 2001). 

1.5.2 Metody zkoumání třídního klimatu 

Při zkoumání třídního klimatu převažuje kvantitativní přístup. Hojně využívanou 

metodou jsou dotazníky a posuzovací škály (Mareš & Ježek, 2012; Tematická metodická 

zpráva č. 6, RAMPS). 

Mezi nástroje používané ke zjišťování třídního klimatu patří například: Dotazník 

Classroom Environment Scale (Moose, Trickett 1974; Fraser, Fisher 1983), který 

obsahuje 23 položek a sleduje 6 proměnných. Dále My Class Inventory-Short Form 

(Fraser, Fisher, 1986), tvořený 25 položkami a zkoumající 5 proměnných. Dotazník What 

Is Happening In This Class Questionnaire (Fraser, McRobie, Fisher 1996) se skládá 

z 56-80 položek a sleduje 7 aspektů klimatu. Multicultural Classroom Environment 

Instrument (Carroll, 2006) je tvořen 64 položkami a zkoumá 9 proměnných. 

Dalšími dotazníkovými metodami jsou například Klima třídy (Lašek, Zemanová, 

2002), Klima školní třídy (Mareš, Ježek, 2012) a Classroom Climate Questionnaire 

(Mucherah, 2003) (Mareš, 2013). 
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 Čapek (2010) doporučuje zapojovat žáky do vyhodnocování dotazníku. Dále 

zdůrazňuje, že je při zjišťování klimatu důležité žákům prezentovat výsledky a diskutovat 

o nich. 

Ke zkoumání třídního klimatu se využívají také kvalitativní metody. Mezi ty lze 

zařadit rozhovor s učitelem, žákem či skupinový rozhovor několika žáků nebo učitelů. 

Rozhovor může být polostandardizovaný či standardizovaný. Klima lze zkoumat pomocí 

standardizovaného, nestandardizovaného či zúčastněného pozorování. Lze také použít 

analýzu deníku, nedokončených vět, napsaných názorů a oficiálních dokumentů. Zajímavá 

zjištění také lze získat analyzováním kresby, fotografií či videí (Mareš & Ježek, 2012; 

Tematická metodická zpráva č. 6, RAMPS). 
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2. Vnímaná akademická účinnost 

2.1. Vnímaná osobní účinnost 

2.1.1 Vymezení vnímané osobní účinnost 

Vnímaná osobní účinnost je důležitou součástí sebevnímání jedince. Vnímanou 

osobní účinnost Bandura (1977) definuje jako víru v schopnost jedince konat potřebné 

kroky k dosažení vytyčených cílů. Jedná se o názor na vlastní schopnosti v konkrétních 

situacích.  

Lidé se stejnými schopnostmi se tedy mohou lišit ve vnímání osobní účinnost. 

Například dva žáci mohou mít v matematice stejné schopnosti, ale mohou mít rozdílnou 

vnímanou osobní účinnost. Stejně tak se jedinec může lišit ve vnímání osobní účinnosti 

napříč různými situacemi. Žák může například mít vysokou vnímanou osobní účinnost 

v českém jazyce, ale nízkou v matematice. Přesvědčení spojená s vnímanou osobní 

účinností jsou výsledkem kognitivního zpracování informací o vlastních schopnostech 

z různých zdrojů. 

Vnímaná osobní účinnost ovlivňuje průběh života jedince, má vliv na jeho 

motivaci, myšlenky, emoce, chování. Na výkon má tedy vliv vnímaná osobní účinnost 

stejně jako jeho schopnostní předpoklady. Vysoká míra vnímané osobní účinnosti 

napomáhá lidem překonávat překážky a vytrvávat i v nesnázích a situacích neúspěchu 

(Bandura, 1997). 

Vnímaná osobní účinnost není neměnnou charakteristikou, v průběhu života se 

proměňuje a vyvíjí se spolu s okolním prostředím i jedincem samotným (Gavora et al., 

2020). 

Vnímaná osobní účinnost jedince se odvíjí od jeho schopnosti seberegulace, jak 

sám se sebe hodnotí, jaké si stanovuje cíle, jaké volí strategie a jak postupuje při výkonu. 

(Pajares & Urdan, 2006). 

Aspekty vnímané osobní účinnosti 

Vnímaná osobní účinnost se liší v několika aspektech, které mají vliv na výkon. 

Prvním aspektem je úroveň obtížnosti úkolu. Také se liší z hlediska obecnosti, tedy, že 

jedinec může mít v různých aktivitách různou vnímanou osobní účinnost. Třetím aspektem 
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je síla. Silnější vnímání vlastní účinnosti zvyšuje pravděpodobnost úspěchu (Bandura, 

1997). 

Jedinci s nízkou vnímanou osobní účinností mají nižší cíle a slabší závazek. Jsou 

méně schopni snášet stresové situace, vyhýbají se náročným úkolům, a pozornost věnují 

spíše na neúspěchu. Naproti tomu jedinci s vysokou vnímanou osobní účinností si vytyčují 

náročnější cíle a vytrvávají, vnímají náročné úkoly jako výzvy, neúspěch vnímají jako 

napravitelný a pociťují schopnost kontrolovat situaci. 

Procesy vnímané osobní účinnosti 

Vnímaná osobní účinnost působí pomocí čtyř hlavních procesů – kognitivní, 

motivační, afektivní a výběrový. Pomocí kognitivních procesů si lidé tvoří různé scénáře 

o úspěchu či neúspěchu. Ti, kteří mají vysokou vnímanou osobní účinnost, si tvoří 

optimistické scénáře o svých schopnostech. Lidé s nízkou vnímanou osobní účinností si 

naopak tvoří pesimistické scénáře. Motivační procesy ovlivňují vnímanou osobní účinnost 

v několika rovinách. Ovlivňují, jaké cíle si lidé vybírají, kolik úsilí věnují činnostem a jak 

dlouho při výkonu vydrží. Ti, kteří více věří svým schopnostem čelit obtížím, se pomaleji 

vzdávají než ti, kteří schopnostem věří méně. Vnímaná osobní účinnost spojená se 

schopností ovládat stresory významně souvisí s úzkostí. Ti, kteří věří, že mají kontrolu nad 

stresem, prožívají nižší úzkost a naopak (Bandura, 1993). 

2.1.2 Související pojmy 

Kolektivní účinnost 

Kolektivní účinnost ovlivňuje výkon organizace, skupiny, týmu či populace. Ve 

školním prostředí se pak jedná o školní třídu, učitelský sbor či školu jako celek. Má vliv na 

jejich volby a úsilí. Kolektivní účinnost je spojená s vnímanou osobní účinností. Na 

kolektivní účinnost lze pohlížet jako na vnímanou osobní účinnost každého člena týmu, 

jako na vnímanou kolektivní účinnost jednotlivcem nebo jako na souhrnnou vnímanou 

osobní účinnost celého kolektivu (Bandura, 1982; Gavora et al., 2020). 

Italská studie 390 středoškoláků ukázala souvislost kolektivní účinnost se vztahy ve 

třídě a se smyslem pro pospolitost. Byl také mimo jiné nalezen statisticky významný vliv 

kolektivní účinnosti na sociální well-being studentů. Pro získání dat byl použit dotazník 

Classroom Sense of Community Scale, Relationship with Classmates Scale, Relationship 
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with Teachers Scale, The Perceived School Justice Scale, School Collective Efficacy Scale 

a Social Wellbeing Scale (Capone et al., 2017). 

Studie prováděná na skupině 435 adolescentů v Indonésii ukázala, že 

významnějším prediktorem výkonu skupiny byla kolektivní účinnost než vnímaná osobní 

účinnost jednotlivých členů skupiny. Respondenti ve skupině zpracovávali výkonnostní 

úkoly – hádanky hledání rozdílů a matematické úkoly. Vnímaná osobní účinnost, vnímaná 

kolektivní účinnost a koheze skupiny byly měřeny dotazníky (Khong et al., 2017). 

Locus of control 

Koncept locus of control se zaobírá otázkou, kam směřuje jedinec příčiny svých 

úspěchů a jak vnímá jejich ovlivnitelnost. Úspěchy může považovat za důsledek svého 

okolí či za následek vnějších okolností. Tyto příčiny pak vnímá buď jako ovlivnitelné 

vlastním úsilím či jako nekontrolovatelné. Od toho se pak odvíjí vynakládané úsilí jedince 

při dosahování cílů (Gavora et al., 2020). 

V případě, že jedinec považuje příčiny úspěchu za osobní a ovlivnitelné, věří, že 

úspěch může způsobit právě on. Naopak pokud považuje příčiny za neosobní či vnější a 

neovlivnitelné, věří, že jeho jednání nemá pro výsledky žádný význam (Mareš, 2013). 

Sebepojetí 

 Sebepojetí zahrnuje souhrn logicky organizovaných představ a domněnek a 

současně emocionální vztah k sobě samému. Vzniká na základě osobních zkušeností a je 

tvořeno složkou kognitivní, afektivní i konativní (Blatný, 2010). 

 Vnímaná osobní účinnost je oproti sebepojetí orientována na užší a konkrétnější 

oblast zamění. Zároveň je více spojována s budoucností, oproti sebepojetí, které je 

zaměřeno do minulosti (Draberová, 2018). 

Resilience 

Resilience značí schopnost jedince postavit se a překonat nepříznivé okolnosti, 

které jej v životě potkají (Šolcová, 2009). 
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2.1.3 Zdroje vnímané osobní účinnost 

Víru jedince ve vlastní účinnost ovlivňují čtyři hlavní zdroje, které mu podávají obraz o 

vlastní osobní účinnosti. Mezi tyto zdroje patří přímé zkušenosti, zástupné zkušenosti, 

sociální hodnocení, změny fyziologických stavů (Bandura, 1997; Mareš, 2013). 

Přímé zkušenosti  

Přímé zkušenosti s úspěchy a neúspěchy, které jedinec sám prožil, jsou nejvíce 

vlivným zdrojem vnímané osobní účinnosti. Úspěchy vnímanou osobní účinnost posilují, 

opakované neúspěchy ji naopak oslabují – zvláště pokud se dějí v počátcích vykonávané 

aktivity (Bandura, 1997; Bandura, 1982; Mareš, 2013). 

Přímé zkušenosti jsou navozovány participačním napodobováním, snižováním obav 

z výkonu, převedením vlastního výkonu a instruováním sebe sama během výkonu. 

Výsledkem je, zda se jedinec zapojí, či nikoliv a volba chování (Gavora et al., 2020). 

Zástupné zkušenosti 

Vnímání osobní účinnosti také ovlivňují zástupné zkušenosti, kdy jsou jedinci 

zprostředkovány úspěchy modelovými situacemi. Jedinci sledují, jakých výsledků dosahují 

ve stejných aktivitách ve srovnání s druhými lidmi. Významné je pro ně především 

porovnání s vrstevníky. Modely učí jedince mimo jiné strategie, jak zvládat výzvy 

(Bandura, 1997; Bandura 1982; Mareš, 2013; Pajares & Urdan, 2006). 

Zástupné zkušenosti lze navodit pomocí reálného vzorového předvedení výkonu či 

symbolického vzorového předvedení výkonu jedinci. Důsledkem je pak jedincova snaha či 

vytrvalost (Gavora et al., 2020). 

Verbální hodnocení 

Verbální hodnocení sociálním okolím ovlivňuje self-efficacy. Verbální podpora 

důležitými druhými má pozitivní vliv na self-efficacy (Bandura, 1997). 

Mezi verbální hodnocení patří sugesce, povzbuzování, nácvik sebeinstruování, 

zpětnovazební zásah a interpretování výkonu. Výstupem je zvažování možných variant a 

následné rozhodnutí (Gavora et al., 2020). 
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Změny fyziologických stavů 

Vnímanou osobní účinnost také ovlivňují vnímané změny fyziologických stavů a 

afektivních stavů, kdy podstatnou roli nehraje intenzita a podoba těchto prožitků, ale spíše 

způsob, jakým jsou interpretovány (Bandura, 1997). 

Jedná se o vysvětlování příčin, relaxaci, biofeedback, symbolické snižování obav, 

symbolické exponování zátěže. Z těchto zkušeností vychází emoční reakce (Gavora et al., 

2020). 

Způsob, jakým lidé hodnotí vnímanou osobní účinnost, se odvíjí od způsobu, jakým 

jsou informace z těchto zdrojů kognitivně zpracovány. Do jejich zpracování vstupují 

kontextové a situační vlivy (Bandura, 1977). 

2.2. Vnímaná akademická účinnost 

2.2.1 Vymezení vnímané akademické účinnosti 

Mareš (2013, s. 561) pro vnímanou akademickou účinnost používá slovní spojení 

vnímaná školní zdatnost. Definuje ji jako „…žákovo přesvědčení o vlastní 

kompetentnosti učit se, plnit zadané úkoly na určité úrovni obtížnosti, a to v měnících se 

situacích učení a vyučování.“ 

Jedná se o subjektivní pohled na své akademické možnosti, které student vnímá na 

základě znalostí o sobě samém a vztahuje se ke konkrétním úkolům. Vnímaná akademická 

účinnost má vliv na volbu cílů, vynaložené úsilí a kvalitu výkonu, trpělivost a 

předpokládané výsledky (Mareš, 2013). 

Při přechodu na střední školu se proměňují studijní nároky, to může pro studenty 

představovat náročnou změnu. Motivace ke studijní práci je u adolescentů nízká. Většinou 

se snaží dosáhnout výkonu, který je pro ně i okolí dostačující a vyhnout se komplikacím. 

Mohou začínat konflikt mezi touhou po úspěchu a potřebou vyhnout se námaze. V tomto 

vývojovém období si jedinec určuje, zda nastoupí do zaměstnání či bude pokračovat ve 

studiu. Výsledek tohoto rozhodnutí jej opět staví do role nováčka a je zkouškou pro jeho 

sebejistotu (Vágnerová, 2014). 

Metaanalýza 187 studií, která sledovala vliv genderu na vnímanou akademickou 

účinnost, ukázala, že celková vnímaná akademická účinnost je vyšší u mužů. Dále ukázala, 
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že ženy mají vyšší vnímanou akademickou účinnost v oblasti jazyků. Naproti tomu muži 

mají vyšší vnímanou akademickou účinnost v oblasti matematiky, informačních 

technologií a v sociálních vědách (Huang, 2013). 

Vnímaná akademická účinnost determinuje školní aktivity studentů, ovlivňuje jejich 

cíle, motivaci a úspěchy. Dále ovlivňuje, jaké profesní směřování žáci volí a jak moc se 

věnují přípravě na budoucí kariéru (Bandura, 1993). 

2.2.3 Faktory ovlivňující vnímanou akademickou účinnost 

Pro adolescenta je velkým milníkem přechod ze základní školy na střední školu. 

Dochází k velké řadě změn. Mění se počet učitelů a jejich přístup k žákům, způsob výuky a 

hodnocení, také se proměňují vrstevnické vztahy se spolužáky. To má vliv na žákovu 

vnímanou akademickou účinnost. Důležitou determinantou je organizace docházky a 

výuky, náročnost probírané látky a způsob předávání zpětné vazby.  

Žákovu vnímanou akademickou účinnost lze rozvíjet pomocí třídních peer modelů či 

školních buddy programů při přechodu na střední školu. Důležité je učit žáky strategie pro 

úspěšné zvládání studia, jako je plánování času, organizace studia a učící techniky.  

Na vnímanou akademickou účinnost mají vliv také prožitky spojené s rodinou. 

Důležitou roli hrají modely, které žák v rodině měl, způsob, jakým byl motivován, a jaké 

copingové strategie se v rodině naučil. (Pajares & Urdan, 2006). 

Guinta et al. (2013) ukazuje ve studii zabývající se školním úspěchem důkazy pro vliv 

svědomitosti, otevřenosti a sebeúcty na akademickou vnímanou účinnost studentů. Bylo 

též nalezeno, že vnímaná akademická účinnost ovlivňuje známky studentů středních škol. 

Výzkumný soubor zahrnoval 426 studentů středních škol v Itálii. Byl zjišťován 

akademický úspěch formou známek studentů a dotazníkovou metodou svědomitost, 

otevřenost, sebevědomí a vnímaná akademická účinnost. 

Íránský výzkum zkoumal studenty a učitele středních škol a nalezl, že mezi učitelskou 

vnímanou osobní účinností a třemi aspekty motivace studentů (vnitřní motivace, přístup k 

angličtině, přístup k učiteli) existuje pozitivní vztah. Mezi učitelskou vnímanou osobní 

účinností a vnější motivací studentů byl nalezen negativní vztah. Výzkum dále ukázal 

signifikantní vztah vnímané osobní účinnosti učitele a akademického úspěchu studentů. 

Výzkumu se účastnilo 80 středoškolských učitelů a 150 studentů středních škol. Pro 
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získání dat byly použity dva dotazníky, konkrétně The teacher self-efficacy Questionnaire 

a Student´s Motivation questionnaire (Mojavezi & Tamiz, 2012). 

V australské studii byly shrnuty výsledky celkem 59 studií provedených mezi lety 2003 

a 2015 týkající se souvislosti vnímané akademické účinnosti se studijním úspěchem u 

vysokoškoláků. Výsledky studie ukázaly středně silnou korelaci vnímané akademické 

účinnosti s akademickým úspěchem (Honicke & Broadbent, 2016). 

2.2.4 Učitelská vnímaná účinnost 

Výzkum 2249 norských učitelů základních škol ukázal, že pozitivní či negativní 

vztahy s rodiči žáků významně ovlivňují učitelskou vnímanou účinnost. Na kolektivní 

učitelskou účinnost má dle výzkumu významný vliv supervize. Dále byl nalezen negativní 

vztah mezi učiteli vnímanou účinnosti a syndromem vyhoření a pozitivní vztah vnímané 

osobní účinnosti s pracovní spokojeností. Externí locus of control učitelů prokazovalo 

negativní vztah s učitelskou vnímanou účinností i s kolektivní účinností. Kolektivní 

účinnost učitelů, míra externí kontroly, syndrom vyhoření, uspokojení z práce a vnímání 

třídního kontextu bylo zjišťováno pomocí dotazníků. Stejně tak vnímaná osobní účinnost 

učitele, kde byl konkrétně využit dotazník Norwegian Self-Efficacy Scale (Skaalvik & 

Skaalvik, 2010). 

Metanalýza 102 studií z padesáti zemí na vzorku 426 515 učitelů prokázala 

pozitivní vztah mezi učitelovou vnímanou účinností a pracovní spokojeností. Rok (2008, 

2013 a 2018), kdy byl výzkum prováděn, vztah ovlivňoval. Nebyl prokázán vliv 

kontinentu, kultury či země, kde byl výzkum prováděn (Kasalak & Dağyar, 2020). 

Norská studie ukázala, že vnímaná účinnost učitelů a jejich autonomie vykazují 

pozitivní vztah s učitelovou angažovaností a pracovní spokojeností učitelů a negativní 

vztah s emočním vyčerpáním učitelů. Vzorek byl složen z 2569 učitelů základních škol. 

K výzkumu byla použita metoda Norwegian Self-Efficacy Scale měřící vnímanou osobní 

účinnost učitelů a další dotazníky pro měření autonomie, angažovanosti, pracovní 

spokojenosti a emočního vyčerpání. (Skaalvik & Skaalvik, 2014). 

2.2.5 Měření vnímané akademické účinnosti 

Neexistuje univerzální nástroj pro měření vnímané osobní účinnosti. Bandura 

(2006) zdůrazňuje, že položky nástroje pro měření vnímané osobní účinnosti by měly 
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odrážet měřený koncept. Dále uvádí, že by měly být formulované jako „umím (can)“. 

Škály by měly být spojené s aktivitou a zhodnocovat, jak jedinec s aktivitami pracuje. 

V dotazníku jsou jedinci představeny různě náročné úkoly, respondent hodnotí na 

stostupňové škále, nakolik si v úkolech věří. Při zadávání se klade důraz, aby jedinec 

hodnotil, jak své schopnosti vnímá v současné situaci.  

Při měření vnímané akademické účinnosti ve školním prostředí převažují 

dotazníky. K využívaným dotazníkům patří například: Self-efficacy for reading (Schüller, 

et al. 2016), Computational Thinking Self-efficacy Scale (Kukul & Karatas, 2019), 

Teachers´ bullying intervention self-efficacy (Fischer & Bilz, 2018) a Crisis Self-

Efficacy Scale (Park, 2016). Dále bývá využívané například kognitivní interview, kdy 

proband při vyplňování dotazníku přemýšlí nahlas (Gavora et al., 2020). 
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3. Vnímaná akademická účinnost a klima školní třídy 

Dle výzkumu, který prováděl Wong et al. (2021) klima vyznačující se vysokou 

strukturou a podporou žáků je spojeno s lepším socio-emocionálním zdravím žáků. 

Studenti popisující klima ve své škole jako autoritativní měli větší vnímanou osobní 

účinnost, vyšší odolnost, nižší depresivitu, nižší bezradnost, méně stresu ve škole a méně 

obav z budoucnosti. Vnímání klimatu jako bezpečného bylo spojeno s nárůstem vnímané 

osobní účinnosti a snížením deprese. Studenti, kteří chovali vyšší respekt k učiteli, měli 

vyšší vnímanou osobní účinnost a odolnost a nižší bezradnost, stres ve škole a méně obav 

z budoucnosti. Výsledky byly získány analýzou longitudinální experimentální studie 

středoškoláků v Los Angeles, která probíhala od roku 2013 do roku 2018. Výzkum byl 

prováděn na vzorku 1114 žáků. 

Zysberg a Schwabsky (2020) testovali souvislost školního klimatu, vnímané 

akademické účinnost a školní úspěšnosti u 1641 studentů druhého stupně základní školy a 

střední školy v Izraeli. Školní klima bylo rozděleno na tři subškály: interpersonální vztahy, 

násilí a pocit sounáležitosti. Studie nalezla souvislost vnímané akademické účinnosti se 

škálou mezilidské vztahy a pocit sounáležitost. Nenalezla souvislost mezi třídním 

klimatem a školní úspěšností. Školní úspěšnost byla měřena pomocí průměrné známky v 

matematice a angličtině, školní klima dotazníkem Israeli Ministry of Educational school 

climate scale, vnímaná akademickou účinnost zjišťoval 7 bodový sebeposuzující dotazník. 

Mezi vnímanou akademickou účinností a školní úspěšností byla nalezena signifikantní 

souvislost. 

Australská studie 781 středoškolských učitelů ukázala, že učitelskou vnímanou osobní 

účinnost pozitivně ovlivňuje podpora ředitele, shoda v cílech a pocit příslušnosti ke 

skupině. Učitelská vnímaná osobní účinnost má pozitivní vliv na pracovní spokojenost 

učitelů. Ve výzkumu byly použity tři dotazníky, které měřily vnímanou osobní účinnost, 

školní klima a pracovní spokojenost (Aldridge & Fraser, 2016). 

Výsledky finské longitudinální studie ukázaly, že školní klima má pozitivní vliv na 

pracovní spokojenost učitelů, avšak nebyla nalezena souvislost se syndromem vyhoření. 

Učitelské self-efficacy ve vlivu na chování studentů mělo pozitivní vliv na pracovní 

spokojenost a negativní vliv na syndrom vyhoření. Měření bylo prováděno v září 2013, 

lednu 2014 a květnu 2014. Celkem 365 z původních 642 středoškolských učitelů se 

účastnilo všech tří měření (Malinen & Savolainen, 2016). 
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Návrh výzkumného projektu 

4. Výzkumný problém, cíle výzkumu a hypotézy 

Cílem výzkumného projektu je najít souvislost mezi vnímanou akademickou účinností 

středoškoláků a aspekty klimatu školní třídy. Pro zkoumání klimatu školní třídy bude 

použit dotazník Classroom Environment Scale. Mezi testované aspekty třídního klimatu 

patří Angažovanost studenta, jeho zaujetí školní prací; Vztahy mezi studenty ve třídě; 

Učitelova pomoc a podpora; Orientace studentů na úkoly; Pořádek a organizovanost; 

Jasnost pravidel. Vnímaná akademická účinnost studenta je zkoumána Dotazníkem 

studijních zkušeností. 

Druhým cílem je srovnat, zda se výsledky Dotazníku studijních zkušeností, které 

popsala PhDr. Jana Draberová, Ph.D v rámci své Disertační práce shodují s našimi 

výsledky. Tedy ověřit rozdíl ve vnímané akademické účinnosti v matematice a v českém 

jazyce, rozdíl vnímané akademické účinnosti u dívek a chlapců, odlišnost vnímané 

akademické účinnosti u různých středoškolských oborů a souvislost vnímané akademické 

účinnosti se známkou v daném předmětu. 

Pro praktickou část bakalářské práce jsem formulovala následující hypotézy: 

• Vnímaná akademická účinnost vykazuje signifikantně pozitivní korelaci 

s angažovaností studenta a jeho zaujetím školní prací. 

• Vnímaná akademická účinnost vykazuje signifikantně pozitivní korelaci 

se vztahy mezi studenty ve třídě. 

•  Vnímaná akademická účinnost vykazuje signifikantně pozitivní korelaci 

s učitelovou pomocí a podporou. 

• Vnímaná akademická účinnost vykazuje signifikantně pozitivní korelaci 

s orientací studentů na úkoly. 

• Vnímaná akademická účinnost vykazuje signifikantně pozitivní korelaci 

s pořádkem, organizovaností a jasností pravidel. 

• Mezi vnímanou akademickou účinností v matematice a vnímanou akademickou 

účinností v českém jazyce existuje statisticky signifikantní rozdíl. 



 

31 

• Mezi vnímanou akademickou účinností u dívek a vnímanou akademickou 

účinností u chlapců existuje statisticky signifikantní rozdíl. 

• Na vnímanou akademickou účinnost studenta má statisticky signifikantní vliv 

typ studované školy. 

• Na vnímanou akademickou účinnost studenta má statisticky signifikantní vliv 

školní známka v daném předmětu.  
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5. Design výzkumného projektu 

5.1 Typ výzkumu 

Výzkum bude mít kvantitativní design a bude proveden formou korelační studie, 

kdy budeme hledat asociaci mezi dvěma proměnnými, konkrétně mezi hodnotami vnímané 

akademické účinnosti naměřené Dotazníkem studijních zkušeností a prvky klimatu podle 

Dotazníku sociálního klimatu školní třídy (Hendl, 2006). 

5.2 Metody získávání dat 

Studenti budou vyplňovat dotazník Classroom Environment Scale neboli Dotazník 

sociálního klimatu školní třídy a Dotazník studijních zkušenosti. 

Dotazník sociálního klimatu školní třídy (CES) 

Pro měření třídního klimatu ve školní třídě bude použit dotazník Classroom 

Environment Scale neboli Dotazník sociálního klimatu školní třídy. Dotazník vytvořil v 

70. letech Trickett a Moose. Původní verze dotazníku sledovala 13 dimenzí klimatu školní 

třídy a obsahovala 242 otázek. Následně byla v roce 1974 provedena revize, po které 

dotazník zjišťoval 9 dimenzí a obsahovala 90 otázek. (Čapek, 2010; Lašek, 2001). 

V roce 1986 Fraser a Fisher publikovali redukovanou verzi dotazníku CES. Účelem 

byla větší časová ekonomičnost administrace dotazníku. Studie byla prováděna na 116 

třídách studentů středních přírodovědných škol v Tasmánii a Austrálii. Na základě analýzy 

dat bylo zjištěno, že korelace mezi dlouhou a zkrácenou formou dotazníku je vysoká a že 

vnitřní konzistence (aktuální forma α = 0,59 – 0,78; preferovaná forma α = 0,56 – 0, 74) a 

diskriminační validita jsou dostačující. Výsledná verze obsahuje 24 položek a měří 6 prvků 

klimatu třídy (Fraser & Fisher, 1983). 

 V České republice byl popsán Marešem v manuálu, kde jsou uvedeny i orientační 

normy pro žáky ve věku od 12 do 18 let (Čapek, 2010; Lašek, 2001). 

Dotazník Classroom Environment Scale je určen pro žáky sedmé až deváté třídy na 

základní škole a pro studenty prvního až čtvrtého ročníku na střední škole. Dotazník CES 

se skládá celkem z 24 položek. Respondenti na každou položku volí odpověď ano či ne. Za 

odpověď ano jsou přičteny 3 body, za ne 1 bod. 
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Měří šest prvků klimatu, a to  

• Angažovanost žáka, jeho zaujetí školní prací;  

• Vztahy mezi žáky ve třídě;  

• Učitelovu pomoc a podporu;  

• Orientaci žáků na úkoly;  

• Pořádek a organizovanost;  

• Jasnost pravidel.  

Každému prvku jsou věnovány 4 položky, žák tedy může získat nejvíce 12 bodů za 

každý aspekt klimatu. 

Dotazník má dvě části, aktuální a preferovanou. Aktuální část zjišťuje, jak žáci vnímají 

aktuální stav třídního klimatu. Preferovaná část zjišťuje jejich přání. Pro naše účely bude 

použit pouze dotazník pro zjišťování aktuální podoby.  

Aktuální forma dotazníku obsahuje tvrzení jako: 

• Většina studentů v naší třídě skutečně dává pozor na to, co učitelé říkají.  

• V naší třídě byla mezi studenty uzavřena řada přátelství. 

• Tento učitel stráví jen málo času povídáním se studenty ve třídě.  

• V naší třídě nemusí studenti mnoho pracovat.  

• V naší třídě jsou žáci téměř stále potichu.  

• V naší třídě se často a mnoho mění pravidla (v hodině, při zkoušení, 

písemkách). 

Dotazník se vždy vyplňuje ve vztahu k jednomu předmětu. Vyplnění dotazníků žákům 

zabere zhruba 20 minut (Čapek, 2010). 

Dotazník studijních zkušeností 

Druhým použitým dotazníkem bude Dotazník studijních zkušeností, který vytvořila 

PhDr. Jana Draberová, Ph.D v rámci své disertační práce. Dotazník administrovala na 

vzorku 1717 studentů středních škol ve všech krajích České republiky. Data byla sbírána 

zvlášť pro matematiku a zvlášť pro český jazyk. Reliabilita byla zjišťována zvlášť pro 

jednotlivé předměty. Dotazník je vnitřně konzistentní. Cronbachovo alfa pro český jazyk 
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vyšlo α = 0,948 a pro matematiku α = 0,979. Guttmanův split-half koeficinet vyšel pro 

český jazyk r = 0,925 a pro matematiku r = 0,969. Výzkumný nástroj můžeme tedy 

považovat za reliabiliní. Validita byla zjišťována třemi kritérii, a to souvislosti vnímané 

akademické účinnosti se školní známkou ze zkoumaného předmětu, na základně hodnocení 

úspěšnosti zvládnutí náročné akademické situace ve zkoumaném předměty a na základě 

prožitků spojených náročnou situací. Všechna tři kritéria byla splněna a nástroj lze 

považovat za validní. Na základě faktorové analýzy byl dotazník určen jako 

jednodimenzionální.  

Dotazník studijních zkušeností je určený po žáky středních škol. Dotazník má 

vytvořené normy pro matematiku a český jazyk. Skládá se z 22 tvrzení, které respondenti 

hodnotí na šestibodové škále (1=vůbec neplatí; 2,3= spíše neplatí; 4,5=spíše platí, 6= platí 

úplně). Žádná položka není obrácená. Výsledného hrubého skóru dosáhneme sečtením 

bodů, respondent tedy může dosáhnout minimálně 22 a maximálně 132 bodů. Vyšší 

naměřený skór znamená vyšší vnímanou akademickou účinnost žáka. 

Dotazník obsahuje položky jako: 

• Když v tomto předmětu něčemu nerozumím, obvykle to nakonec pochopím.  

• Práci v tomto předmětu si dokážu zorganizovat.  

• Tomuto předmětu rozumím tak, že jsem schopný/a pomáhat v něm spolužákům. 

• Vím, jak získat informace, které mi pomohou vyřešit zadaný úkol. 

Doba vyplňování dotazníku zabere 15 minut (Draberová, 2018). 

Na závěr budou žáci požádáni, aby napsali, jaká známka jim z matematiky a 

českého jazyka aktuálně vychází. 

Oba dotazníky budou administrovány pro matematiku a český jazyk. Bude možné 

je vyplňovat buď v papírové nebo online podobě. Mezi vyplňováním Dotazníku sociálního 

klimatu školní třídy a Dotazníku studijních zkušeností bude pauza trvající 20 minut. 



 

35 

5.3 Metody zpracování a analýzy dat 

Data budou zanesena do programu MS Excel. Respondentům bude přidělen 

anonymizující kód. Statistická analýza bude provedena pomocí programu SPSS a MS 

Excel.  

V první části budeme ověřovat souvislost vnímané akademické účinnosti 

s jednotlivými prvky klimatu, tedy s Angažovaností žáka; Vztahy mezi žáky; Učitelovou 

pomocí a podporou; Orientaci žáků na úkoly; Pořádkem a organizovaností; Jasností 

pravidel. Vztah vnímané akademické účinnosti a jednotlivých prvků klimatu bude 

ověřován pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. 

Ve druhé části budeme ověřovat hypotézy, které ověřovala ve své disertační práci 

PhDr. Jana Draberová, Ph.D. Pro porovnání vnímané akademické účinnosti v českém 

jazyce a matematice použijeme párový t-test. Pro porovnání rozdílu vnímané akademické 

účinnosti u dívek a chlapců použijeme dvouvýběrový t-test. Pro zjištění rozdílu mezi 

vnímané akademické účinností na různých typech škol použijeme analýzu rozptylu 

ANOVA. Pro ověření vlivu školní známky na věk použijeme také Spearmanův korelační 

koeficient.  

5.4 Etika výzkumu 

Ředitelům škol a výchovným poradcům bude zaslán email s žádostí o účast ve výzkumu 

a s informacemi o průběhu, účelu výzkumného šetření a odůvodnění výběru respondentů. 

V případě, že se škola rozhodne výzkumu účastnit budou tyto informace poskytnuty také 

studentům a jejich zákonným zástupcům. Informace o průběhu a účelu výzkumu budou 

poskytnuty také učitelům zkoumaných předmětů, tedy matematiky a českého jazyka. 

 Pro zařazení do studie bude potřeba informovaný souhlas s účastí ve studii od 

zákonného zástupce či studenta, který dosáhl plnoletosti. Před začátkem výzkumu budou 

účastníci informováni o průběhu a účelu výzkumu. Bude jim sděleno, že výzkum je 

anonymní, že jejich výsledky budou pod anonymním kódem a nikdo se je nedozví. Také 

budou ujištěni, že jejich účast ve výzkumu je zcela dobrovolná a mají možnost kdykoliv 

odstoupit. Všem zainteresovaným bude sděleno, že se mohou před konáním i po konání 

výzkumu v případě jakýchkoliv otázek či připomínek obrátit na výzkumníka.  
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6. Výzkumný soubor 

Do výzkumu budou zařazeni studenti 2. a 3. ročníku středních škol. Důvodem je 

relativní nestabilita 1. ročníku, kdy se Vnímaná akademická účinnost i Klima školní třídy 

tvoří a pro 4. ročník je také příznačné mnoho změn v souvislosti s ukončením studia. 

Výzkumný soubor bude zahrnovat studenty gymnázií, středních odborných škol, středních 

odborných učilišť a lyceí.  

Budou osloveny střední školy, které se nachází v Třebíči. Město Třebíč jsem zvolila, 

protože jsem zde žila a studovala. Vazba na město, studenty a pedagogy by mi umožnila 

snadnější sběr dat a komunikaci se školami.  

Obory, které budou ve výzkumném souboru zastoupeny, jsem zvolila po vzoru 

disertační práce PhDr. Jany Draberové, Ph.D. Ta zvolila gymnázia, pro střední odborné 

školy obory ekonomika a administrativa, hotelnictví a turismus a informační technologie. 

Pro střední odborné učiliště vybrala obory kuchař-číšník, automechanik a kadeřník. 

Do našeho souboru bude osloveno Gymnázium Třebíč a Katolické gymnázium Třebíč 

pro zastoupení gymnázií. Ze středních odborných škol bude o účast požádána Obchodní 

akademie a hotelová škola Třebíč – obory Obchodní akademie a Cestovní ruch, dále 

Střední průmyslová škola Třebíč – obor informační technologie. Pro zastoupení odborných 

učilišť bude kontaktována Obchodní akademie a hotelová škola Třebíč – obory kuchař-

číšník a kadeřník a Střední průmyslová škola Třebíč – obor automechanik. Dále bude 

osloveno Technické lyceum na Střední průmyslové škole Třebíč. Osloveno by bylo celkem 

zhruba 800 studentů středních škol.  
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7. Diskuse 

V diskuzi budou uvedeny výsledky výzkumného šetření, jejich interpretace a 

srovnání či propojení s dalšími zahraničními a českými výzkumy. Také budou popsány 

úskalí a limity bakalářské práce a prezentovány návrhy využití výsledků a případných 

dalších studií. 

7.1 Předpokládané výsledky 

Předpokládáme, že výzkum by nalezl pozitivní korelaci mezi vnímanou akademickou 

účinností studentů a jednotlivými prvky klimatu (Angažovanost žáka, jeho zaujetí školní 

prací; Vztahy mezi žáky ve třídě; Učitelova pomoc a podporu; Orientace žáků na úkoly; 

Pořádek a organizovanost; Jasnost pravidel). 

Jedním z bodů diskuze bude srovnání výsledků Dotazníku studijních zkušeností 

s výsledky ze studie PhDr. Jana Draberové, Ph.D. Předpokládáme, že naše výsledky s nimi 

budou korespondovat. Výsledky výzkumu Draberové (2018) ukázaly statisticky 

signifikantní rozdíl ve vnímané akademické účinnosti v matematice a v českém jazyce, kdy 

studenti dosahovali vyšších výsledků v českém jazyce. Dále byl nalezen statisticky 

signifikantní rozdíl ve vnímané akademické účinnosti mezi pohlavími, dívky dosahovaly 

vyšší vnímané akademickou účinnost v českém jazyce a chlapci v matematice. Také se 

ukázala souvislost vnímané akademické účinnosti s typem školy a se školní známkou. 

Výzkum byl proveden vzorku 1717 studentů středních odborných učilišť, středních 

odborných škol a gymnázií. 

7.2 Limity návrhu výzkumu 

Limitem výzkumu jsou neobvyklé události, které se mohou stát před provedením 

šetření a narušit vnímání studenta a vést ke generalizaci v pohledu na vnímaní klimatu 

školní třídy a vnímané akademické účinnosti. Příkladem může být jedna špatná známka, 

spor se spolužáky či pedagogem, které mohou vypovídat spíše o chvilkovém a dílčím 

vnímání než o celkovém aktuálním vnímání klimatu či akademické účinnosti. Efekt těchto 

proměnných by se dal snížit podrobným vysvětlením a upozorněním studentů na tato rizika 

před začátkem administrace dotazníků. 

Zvolené nástroje jsou dotazníkové, s čímž souvisí určitá rizika a nevýhody. Jednou 

z nich je například tendence studentů hodnotit vnímání klimatu či vlastní akademické 
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účinnosti příliš přísně nebo naopak příliš pozitivně. Je zde tedy riziko nedostatečné 

schopnosti sebereflexe a introspekce. Dalším rizikem je neporozumění položkám či 

neschopnost vyjádřit se spojená s výběrem na omezené škále. Studenti mohou mít tendenci 

volit odpovědi, podle toho, jak si myslí, že to výzkumník očekává.  

Dalším limitem je časová náročnost výzkumu. Oba dotazníky jsou vyplňovány pro 

český jazyk i pro matematiku. Administrace Dotazníku sociálního klimatu školní třídy pro 

český jazyk a matematiku by trvala celkem zhruba čtyřicet minut. Vyplnění Dotazníku 

studijních zkušeností pro oba předmětu potrvá také odhadem čtyřicet minut. Celková doba 

administrace by tedy byla osmdesát minut bez úvodního proslovu a dvaceti minutové 

přestávky. Výzkum se tak stává poměrně časově náročný, což může snižovat motivaci i 

pozornost studentů. To je zčásti ošetřeno dvaceti minutovou přestávkou. 

Za účelem vyšší pravděpodobnosti zapojení škol a studentů do studie je možné 

dotazníky vyplňovat, jak prezenčně, tak v online formě. Toto opatření však způsobí 

nerovné podmínky při administraci dotazníku. Mezi pozitiva online administrace oproti 

prezenční administraci dotazníků patří vyšší pravděpodobnost ochoty škol a také studentů 

zapojit se do výzkumu. Výhodou je také nižší náročnost na čas, prostory a zapojení 

výzkumníka během administrace dotazníku. Je zde však riziko snížené pozornosti 

respondenta a nižší návratnosti dotazníků. Také se zvyšuje riziko či nejistota, kdo dotazník 

vyplňuje. 

7.3 Specifika online výuky 

 Teoretická i praktická část bakalářské práce se orientuje na normální a běžný model 

fungování škol, tedy prezenční výuku. V souvislosti s opatřeními během 

pandemie koronaviru došlo k velkému množství změn. Jednou z nich bylo uzavření škol a 

zavedení online výuky do všech stupňů škol včetně středních. Tyto změny ovlivnily 

fungování studentů, pedagogů i rodičů a tím pádem i klima školních tříd a vnímanou 

akademickou účinnost studentů. Došlo k výraznému omezení využívaných metod výuky i 

stylů a možností komunikace, což mohlo mimo jiné negativně ovlivnit přístup studentů 

k informacím, rozvoj jejich kognitivních, sociálních a komunikačních dovedností. Studenti 

mohli cítit sociální izolaci a stres spojený s nejistou o budoucnosti průběhu výuky i vývoje 

epidemie koronaviru. Během online výuky byli studenti odkázáni na rodinné a domácí 

zázemí, a to jak fyzické, tak sociální a emociální. Rizikem mohly být rodinné problémy 

například zdravotního či finančního rázu. Zvláště náročně se jeví online výuka pro 
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studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a studenty prvních ročníků, kteří se 

s přechodem na střední školu dostávají do nové třídy, mění se učitelé i studijní nároky. 

Vnímání a vývoj klimatu školních tříd těchto studentů a vývoj jejich vnímané akademické 

účinnosti může být zvlášť ohrožen. 

7.4 Návrhy dalšího zkoumání  

Vzhledem k dostupnosti škol z oblasti města Třebíč by výsledky navrhovaného 

výzkumu vypovídaly o Třebíčsku. V budoucnu by bylo zajímavé rozšířit vzorek 

respondentů i do dalších krajů v České republice. U údajů z navrhovaného výzkumného 

projektu o vnímané akademické účinnosti bychom mohli sledovat, zda a jak se liší 

s ostatními kraji ve výzkumu PhDr. Jana Draberové, Ph.D. 

Také by bylo možné přidat k výzkumu kvalitativní rozhovory či použít 

longitudinální design výzkumu a sledovat vývoj třídního klimatu a vnímané akademické 

účinnosti od 1. do 4. ročníku střední školy či zařadit další obory.  

V reakci na změny, které zasáhly školství v souvislosti s pandemií covid-19 by bylo 

pro budoucnost přínosné zkoumat, jaká jsou specifika klimatu školní třídy a vnímané 

akademické účinnosti během online výuky. Jaké tyto dva fenomény prodělaly během 

online výuky změny a co je v online prostoru ovlivňuje.   
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Závěr 

Teoretická část bakalářská práce si kladla za cíl shrnout základní psychologické 

poznatky o klimatu školní třídy a vnímané akademické účinnosti u středoškoláků. Nejprve 

pojednává o fenoménu klimatu školní třídy, poté následuje část věnovaná vnímané 

akademické účinnosti. 

Klima školní třídy je dlouhodobý, subjektivně vnímaný fenomén, který ovlivňuje 

chování a učení jeho aktérů. Mezi účastníky klimatu patří kromě studentů učitelé, další 

zaměstnanci školy a rodiče. Na klima ve školní třídě mají vliv fyzické a materiální faktory, 

styl komunikace a metody výuky, početnost třídy, individuální zvláštnosti studentů a 

učitelů ale i klima školy. Klima školní třídy pozitivně ovlivňují stanovená pravidla 

fungování třídy, předvídatelnost událostí, aktivity odpovídající schopnostem studentů, 

jasně formulované požadavky, zdravé fyzické prostředí, možnost psychické podpory 

studentů i učitelů. Klima školní třídy lze zkoumat pomocí rozhovoru, pozorování, 

dotazníku, analýzy stop a výsledků činnosti. Mezi dotazníky používané pro měření klimatu 

školní třídy patří Classroom Environment Scale, My Class Inventory - Short Form, What Is 

Happening In This Class Questionnaire a Multicultural Classroom Environment 

Instrument. 

Vnímaná osobní účinnost je definována jako víra ve vlastní schopnosti k dosažení 

cílů. Během života se proměňuje a ovlivňuje chování, motivaci myšlenky i emoce jedince. 

Mezi čtyři hlavní zdroje vnímané osobní účinnosti patří přímé zkušenosti, zástupné 

zkušenosti, verbální hodnocení a změny fyziologických a afektivních stavů. Vnímaná 

akademická účinnost pak znamená studentovu víru ve vlastní akademickou kompetentnost. 

Vnímaná akademická účinnost je subjektivní a specificky zaměřená na určitou oblast, 

například konkrétní školní předmět. Má vliv na aktivitu, motivaci a cíle studentů. Pro 

měření vnímané akademické účinnosti neexistuje jeden konkrétní nástroj. Využívané 

dotazníky jsou například Self-efficacy for reafing, Computational Thinking Self-efficacy 

Scale či Crisis Self-Efficacy Scale. 

Cílem praktická části bakalářské práce je navrhnout výzkum, který bude zjišťovat 

existenci vztahu mezi klimatem školní třídy a vnímanou akademickou účinností 

středoškoláků. Druhým cílem je srovnat získané výsledky vnímané akademické účinnosti 

středoškoláků s výsledky, které získala PhDr. Jana Draberová, Ph.D ve své disertační 

práci. 
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Navržený vzorek se skládá ze zhruba 800 středoškoláků. Zahrnuje studenty 

Gymnázia Třebíč, Katolického gymnázia Třebíč, Obchodní akademie a hotelové školy 

Třebíč a Střední průmyslové školy Třebíč. Pro měření klimatu školní třídy je v návrhu 

výzkumného projektu zvolen Dotazník sociálního klimatu školní třídy (Classroom 

Environment Scale), zkoumající aktuální formu klimatu. Skládá se z 24 položek a studenti 

odpovídají na dvoustupňové škále ano či ne. K zjišťování vnímané akademické účinnosti 

byl vybrán Dotazník studijních zkušeností, který obsahuje 22 položek a respondenti volí 

odpovědi na šestibodové škále. Oba dotazníky budou použity pro matematiku a český 

jazyk. 

 Vzhledem k tomu, že během koronavirové pandemie se vyučování a akademické 

aktivity na všech stupních přesunuly do online prostředí prožili studenti, třídní kolektivy i 

jejich klima řadu změn. Vnímanou akademická účinnost stejně jako klima školní třídy tyto 

změny ohrozily. Pro studenty se změnilo prostředí, kde výuka probíhá, komunikace se 

realizovala v online prostředí, případně v malých skupinách. Studenti ztratili možnost 

účastnit se mimoškolních aktivit a trávit čas se spolužáky. V neposlední řadě tato opatření 

výrazně ovlivnila fungování učitelů a pedagogických kolektivů. Velké množství poznatků 

prezentované v této práci i návrh výzkumu se vztahuje k normálnímu modelu fungování 

školy a školních tříd. Do budoucna by bylo zajímavé zkoumat, jaké proměnné hrají roli 

v tvorbě klimatu školní třídy a jaké faktory ovlivňují vnímanou akademickou účinnost 

během online výuky.  

Bakalářská práce má přispět propojení poznatků o vnímané akademické účinnosti 

žáků středních škol a významu klimatu školní třídy. Zkoumání specifik, fungovaní a 

determinant klimatu školní třídy a vnímané akademické účinnosti u středoškolských 

studentů považuji za velmi přínosné. Stejně tak vnímám sledování vztahu vnímané 

akademické účinnosti a klimatu školní třídy. Získané poznatky mohou při zavedení do 

praxe ovlivnit fungování a rozvoj středních škol, například jejich výukové plány, styly 

výuky, ale i fyzické prostory či volnočasové aktivity a mimoškolní akce. Tyto změny 

mohou mít dopad na příznivý vývoj studentů v kognitivních, sociálních, emocionálních a 

dalších oblastech. 
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