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1. Úvod 

Klima školy nebo klima třídy nejsou termíny neznámé ani řídce používané, 

naopak - téměř každý je s nimi obeznámen a v odborných textech jsou snad i 

nadužívány. Jakmile se slovo klima objeví nebo zazní, není zdánlivě třeba ho nikomu 

vysvětlovat. Každý chodil do školy, dokonce do několika, takže všichni jsme klima 

prožívali a vytvářeli. Mnozí také učili nebo i aktuálně učí, tedy jsme se snažili a dále 

snažíme klima ovlivňovat. 

Mezi stavem „klima vnímat" a pedagogickým „klima ovlivňovat" je však 

mezistupeň „klima měřit". Nedomnívám se, že to je stupeň jednodušší. Souhlasím 

s Ježkem (2006, s. 7), který uvádí: „Snad díky své intuitivní srozumitelnosti, snad 

díky síle metafory, jíž je, svádí klima snadno k reifikaci. Mnoho odborníků o něm 

píše, jakoby šlo o vlhkost či kyselost vzduchu ve škole, která se jen hůř měří. Jde o 

termín podobně intuitivně srozumitelný a zároveň abstraktní jako demokracie nebo 

osobnost." Z toho však také vyplývá, že toto intuitivní pojetí může kohokoliv zavést 

na vedlejší cestu nebo dokonce do slepé ulice. Pamatuji si velmi živě seminář o 

klimatu ve vysokoškolské třídě na kurzu vysokoškolské pedagogiky. Byl jsem 

opravdu nepříjemně překvapen, když vyučující nebyla schopná definovat jedinou 

složku klimatu, jediný nástroj na jeho měření nebo prezentovat jediný výzkum. Její 

pojetí klimatu lze charakterizovat takto: klima je vše, co ovlivňuje studenty a to je 

vlastně cokoliv, tedy lze hovořit o všem. Můžeme hovořit o „haló efektu", můžeme 

kreslit osobní erby nebo můžeme testem zjišťovat svůj temperament. Ale to není 

podle mého názoru správná cesta. Klima nelze vnímat takto nahodile a 

benevolentně, přestože k tomu možná různorodost jeho složek a „nezaostřenost" 

jeho rysů svádí . 

V úvodu této práce vysvětlím její zaměření a hlavní myšlenku. Přestože *se 

v názvu hovoří o klimatu školním, podle mého názoru dochází k jeho 

nejzásadnějšímu spoluvytváření a konzumování ve školní třídě. Právě proto (po 

stručné charakterizaci školního klimatu) se již téměř výhradně do tříd obracím, 

především k žákům a učitelům, kteří zde společně pracují. Každodenní společná 
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interakce při vzdělávací činnosti, to je hlavní pole společného vytváření klimatu. 

Mimo vyučování totiž dochází (v běžném školním dni) ke stykům mezi učiteli a žáky 

jen krátce a nebo nahodile. Podle mne je tedy zásadní - ať již hovoříme o klimatu 

školním nebo třídním - hlavně činnost ve vyučovací hodině a ta je také osou mé 

práce. Své pojetí školního klimatu v tomto kontextu nechápu tak přísně „rigorózně", 

jak je prezentován termín „klima školy" v některých odborných textech u nás (viz 

Grecmanová 1997, 2003, Pol 2004, 2005, 2007, Walterová 2001, 2004 a další). Jestliže se 

ptáte žáka: „Jsi ve škole spokojený?" vlastně to on (a vy jako tazatel také) chápe 

zejména jako: „Jsi spokojený ve své třídě?" Analogicky všechny články a monografie 

o „komunikaci ve škole" se vlastně v naprosté většině týkají „komunikace ve školní 

třídě". 

Schémata, zejména od Janke (2006), která uvádím dále v textu také ukazují, 

jak se jednotlivé vrstvy (osobní - třídní - školní) prolínají a jak je velmi obtížné 

specifikovat, který faktor je „školní" a který „třídní". 

Avšak vzhledem k již v české pedagogice ustaveným pojmům (kterých jsem si 

samozřejmě vědom) to znamená, že velmi záhy vlastně termín „klima školy" (v 

tradičním slova smyslu) opouštím a zaměřují se na klima třídní - aniž bych však 

rezignoval na hlavní ideu. Žák podle mého názoru vnímá školní klima především 

optikou svých prožitků ve třídě. Jeho vztahy k učitelům se ustavují zejména při 

výuce, jeho hodnocení školy nejvíce ovlivňuje jeho spokojenost s ději ve třídě. 

Naprosto souhlasím s Ježkem, který uvádí, že jakkoliv je školní klima určující, žák 

vnímá školní klima prostřednictvím klimatu třídy a vyučovacího klimatu (viz 

Ježek 2005). To je také důvod, proč rozpracovávám zejména problematiku třídního 

klimatu a třídní klima měřím a interpretuji. Jestliže podle mínění mnohých 

odborníků klima vzniká jako odraz v našem subjektivním vnímání, je na místě 

otázka, čí odraz vzít do úvahy? 

V této práci se zaměřím mimo jiné i na to, jak učinit klima pro žáka co nejvíce 

podporující, inspirující a obsahující mnoho dalších pozitivních adjektiv. Pokud je 

klima percepční čočka, kterou lze pohlížet na dění ve třídě a škole a interpretovat jej, 

nechť je tato čočka přiložena k oku žáka a úkolem učitele by mělo být vytvářet co 

nejjasnější obraz. 
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Nechci se tedy zabývat tím, jak ředitel řídí své podřízené, ale tím, jak žáci 

vnímají své spolužáky, svého učitele, „své" vyučování. Můj pohled míří do tříd, 

protože právě tam leží podle mého názoru těžiště školního klimatu, tak jak ho žáci 

percipují. Právě takové pojetí považuji za pedagogicko - psychologické, které se 

ovšem nebrání ani didaktickým konotacím. 

V tomto smyslu mne nezajímají šetření organizačních a řídících mechanizmů 

ve škole, ke kterým někdy výzkum školního klimatu směřuje. Daleko lépe mému 

hledisku vyhovuje pohled do školní třídy a šetření a experimenty těch výzkumníků, 

kteří se objevují právě tam. Například slovenská badatelka J. Hanuliaková a její 

spolupracovníci se rozhodli realizovat zajímavý experiment. Vycházeli 

z předpokladu, že pro spoluvytváření a prožívání klimatu jsou nejdůležitější sociální 

kompetence. Experimentátoři oprávněně soudili, že mluvit o sociálních 

kompetencích ve vztahu ke klimatu třídy je více než vhodné, neboť sociální aspekty 

tvořící klima jsou jeho důležitým ukazatelem. Poukázali také na významný vliv 

osobnosti žáka a jeho sociálních dovedností, které jsou směřovány k vlastní osobě a 

také k sociálním vztahům a strukturám ve třídě. Od těchto základních idejí pak byl 

jen krok k zajímavému nápadu. Hanuliaková a její kolegové změřili ve třídě klima 

pomocí dotazníku MCI. Sestavili soubor cvičení a aktivit, které byly zaměřeny na 

komunikační metody, podporu prosociálního chování, empatie, spolupráce a 

podobně. Cílem těchto intervencí bylo zlepšit a zkvalitnit klima ve třídě. Další 

měření (opět aktuální formou MCI) bylo realizováno po 12 řízených aktivitách, které 

proběhly během doby tří měsíců, (viz Hanuliaková 2009) 

Hned na konferenci (při prezentaci těchto výsledků, viz tabulka 1.) jsem si 

povšiml, že změna v klimatu se týká jiných složek, než by se týkat měla. Pokud se 

experimentátoři pokusili prohloubit sociální kompetence žáků a měli by úspěch, 

měla by se zvýšit „soudržnost třídy" (kterou v dotazníku reprezentuje např. výrok 

„Všechny děti v naší třídě se mezi sebou dobře snášejí"), snížit „třenice ve třídě" („Děti z 

naší třídy se mezi sebou hodně hádají") a „soutěživost" („Několik dětí v naší třídě chce být 

pořád nejlepší"). 

8 



Tabulka 1. Výsledky měření MCI (Hanuliaková 2009) 

^ — ^ první měření druhé měření rozdíl 

Spokojenost 13 15 2 

Třenice 13 13 0 

Soutěživost 11 13 2 

Obtížnost učení 11 9 -2 

Soudržnost1 9 9 0 

Hodnota „třenic" se nezměnila a „soutěživost" se dokonce zvýšila. Podle 

mého názoru se tu prokázaly zajímavé skutečnosti: 

1) Klima je pravděpodobně trvalejší, než by se zdálo a v některých složkách je 

třeba počítat se změnami až v dlouhodobém horizontu. Měsíce (resp. roky) 

prožívané zkušenosti účastníků s klimatem se nezmění tak rychle, jak se snad 

experimentátoři domnívali. 

2) S klimatem ve školní třídě nepochybně velmi souvisí způsob práce a výukové 

metody a také míra pozornosti učitele věnovaná žákům. 

Co se ve sledované třídě stalo? Náhle tam zavítala skupina mladých 

odborníků, kteří při vyučování prováděli zajímavé věci, organizovali (plni nadšení) 

zábavné aktivity. Není tedy divu, že se zvýšila spokojenost žáků - učení se jim zdálo 

lehčí a bavilo je („V naší třídě baví děti práce ve škole" nebo „V naší třídě je legrace"). 

Navíc se chtěly předvést v co nejlepším světle a zřejmě proto se zvýšila i soutěživost. 

Stalo se tedy něco, o čem J. K. Jerome píše jako o „míření na zajíce a trefení bažanta". 

Je ovšem možné, že ani moje interpretace není správná. Ale i kdyby byla, nesnižuje 

to význam a zajímavost podobných pokusů. Avšak výstižně to ilustruje obtížnost 

jejich realizace a výkladu. Za velmi pozitivní pokládám také zaměření experimentu 

na ovlivnění klimatu ve třídě a ne pouze na jeho popis (jak to bývá nejčastější). 

Domnívám se, že výše uvedený příklad ukázal lépe než nějaký obsáhlý úvod, jak 

1 Ve slovenské verzi jsou dané složky MCI pojmenovány trochu jinak, například „náročnosťúloh" a „konflikty", 

ale kvůli přehlednosti používám české názvy. 
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jsou poznatky o klimatu inspirující, užitečné, zajímavé - ale zároveň mnohovrstevné, 

subjektivní a neprůhledné - a tím i ošidné. 

Já se ve své práci snažím charakterizovat zejména ty složky klimatu, které 

vznikají ve vzájemné interakci učitele se žáky. Přes existující nejednoznačnost 

vnímám, že není třeba pouze popsat současný stav, ale i poukázat na možnosti 

ovlivňování těchto složek ve prospěch obou hlavních účastníků vzdělávání - učitelů 

i žáků. Zvláštní důraz kladu na měření klimatu ve třídě, charakteristiky jednotlivých 

vybraných způsobů a nástrojů. Právě proto, aby osa vnímání - měření - ovlivňování 

byla úplná. 

2. Širší prostředí klimatu ve škole 

Vnímám, že o klimatu (ve škole i školní třídě) nelze pojednat bez vědomí 

dalších souvislostí a vlivů. Jednotlivé školní třídy jsou zakotveny v prostředí širším, 

tedy ve škole. S třídním klimatem tedy souvisí klima školní, neboť jeho spolutvůrci 

jsou právě žáci a učitelé z jednotlivých tříd. Dalším činitelem je prostředí v širším 

slova smyslu. Jestliže uvažuji o jistém zakotvení a konceptualizaci třídního klimatu, 

přikláním se k integrovanému pojetí Moose. 

2.1. Moosův integrovaný pojmový rámec 

Moosův koncept se jeví jako pokračování Levinových myšlenek o „životním 

prostoru". Velmi zjednodušeně se jedná o poznatky, že aktuální chování jedince 

může být objasněno pochopením jevů, odehrávajících se v jeho prostředí. Pokud 

bychom tyto působící procesy dokázali rozeznat, mohli bychom předvídat i chování 

jedince. Nesmíme však zapomenout na individuální charakteristiky každého 

jednotlivce, které mohou způsobit nestejnou interakci s prostředím a tedy různé 

chování, (viz Janke 2006) 

Neexistuje objektivní, jediné a stejné působení prostředí na různé osoby, ale 

jde o subjektivní a jedinečné vnímání každé jedné individuality, zakotvené v daném 
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prostředí. Právě tyto původní Levinovy myšlenky jsou vlastně základní platformou 

pro jakékoliv měření klimatu - ať již v prostředí třídy nebo školy. 

Moos se snaží objasnit mechanismy adaptace, které se odehrávají ve třech 

významných prostředích - školním, pracovním a rodinném (Moos, 1991). Do všech 

těchto prostředí si jedinec přináší své osobní charakteristiky: intelektové schopnosti, 

sebepojetí, dovednosti řešit problémy, mravní a hodnotovou orientaci apod. 

Interakce jedince s prostředím přináší „životní krize" a různá přechodná stádia. 

Prostředí totiž vytváří na jedince tlak (Moss zde rozvíjí „need - press - model" 

Murrayho). Avšak pouze na jednotlivci záleží, jak situaci vyhodnotí a jaké řešení 

zvolí. Výsledky jeho jednám pak ovlivňují jeho osobní spokojenost a posilují (nebo 

oslabují) zvolené strategie. 

V následujícím schématu je znázorněno působení prostředí na jednotlivce. Na 

konci celého procesu je změna nebo zachování daného jednání, kterému předchází 

tento postup: působení prostředí, které je vnímáno a interpretováno, na základě 

předchozích zkušeností transformováno a teprve takto subjektivně zabarvené 

zhodnocení objektivních jevů vede k zmíněnému jednání. 

Tabulka 2. Vztah mezi systémem prostředí, personálním systémem a chováním 

jedince 
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Na základě svého pojmového rámce stanovuje Moos (1991) tři základní oblasti 

(domény) významných aspektů prostředí, které spoluutvářejí klima: 

• doména vztahových aspektů (které určují kvalitu /intenzitu a množství/ vztahů, 

vzájemných vazeb, spolupráce, ochotu pomáhat druhým, přitažlivost skupiny pro 

její členy, možnost projevit své pocity a názory; 

• doména aspektů osobního růstu a hodnotového zaměření (jenž jsou dány 

výkonovým a hodnotovým zaměřením jedince, které jsou v prostřední formovány a 

upevňovány, podmínkami pro projevování autonomie, orientací na úkoly, 

vzájemnou informovaností); 

• doména aspektů udržování a změny systému (které charakterizují prostředí 

z hlediska jeho strukturovanosti, konzervativnosti, mechanismem organizace, řízení 

a kontroly apod.). 

Ježek uvádí, že „jde o pojetí na pomezí psychologického a organizačního 

klimatu, kdy Moos vychází z klinických zkušeností s jedincem a formuluje dimenze, 

které mají vliv na jedincovo prostředí. Na druhou stranu operacionalizace těchto 

dimenzí v podobě self-report dotazníků (např. CES) jsou používány k tvorbě 

agregovaných skórů na úrovni třídy - tj. jako organizačně pojaté klima. Ve 

spolupráci s různými autory promítl Moos výše uvedené domény do tří obecných 

prostředí - prostředí školní třídy, pracovního prostředí a rodinného prostředí a v 

každém prostředí stanovil konkrétní dimenze v každé z domén." (Ježek 2006, s. 40 -

41) 

Na základě tohoto pojetí byl tedy například koncipován nejen nástroj na 

měření klimatu CES2, ale i další. Samotný Moos zkoumal devět typů organizací -

kromě školní třídy nebo rodiny ještě pracovní prostředí nebo nápravná zařízení. 

K charakteristice dotazníku CES přistoupím ve výzkumné části práce. 
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Tabulka 3. Dimenze sociálního klimatu ve školní třídě, práci a rodině (Moos 1991) 

Doména sociálního klimatu 

Druh prostředí vztahová hodnotová systémová 

školní třída 

vztahová 

angažovanost 

pocit sounáležitosti 

podpora učitele 

orientace na úkol 

soutěživost 

organizace 

průhlednost 

učitelovo řízení 

inovace 

práce 

(školní klima) 

vztahová 

angažovanost 

soudržnost kolektivu 

podpora nadřízených 

autonomie 

orientace na úkol 

pracovní tlak 

průhlednost 

řízení 

inovace 

fyzické pohodlí 

rodina 

soudržnost (koheze) 

projevování emocí 

konflikty 

nezávislost 

výkon 

intelektuální -

kulturní 

aktivní -

odpočinkový 

morální -

náboženský 

organizace 

řízení 

(Ježek 2006, s. 41) 

Fraser (1986, s. 16) uvádí, že: „Moos tvrdí, že je žádoucí, aby každý nástroj pro 

posuzování lidského prostředí poskytoval pokrytí pro každou ze tří základních 

druhů rozměrů." Z tohoto hlediska je dobře ilustrativní tabulka (tabulka 4.), kde 

prezentuji dotazníky na měření klimatu ve třídě, resp. jejich výběr - nástroje mnou 

využité ve výzkumu. 

Další autoři, kteří s Moosovým konceptem pracovali (snad také proto, že sám 

Moos se občas vyjadřuje poměrně nesrozumitelně nebo vágně) do něho pak vnášejí 

zpřesnění, další interpretace a nové, zajímavé prvky. Jak konstatuje Klusák: „Jedná se 

o pravděpodobně nepoužívanější třídění dimenzí sociálně psychologického 

klimatu". Používá jej Fraser (1986), Lašek (1992, 2001), Janke (2006) a mnozí další. 
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Tabulka 4. Přehled dimenzí, obsažených v nástrojích na měření klimatu 

Domény podle schématu Moose 

nástroj 

počet 
otázek 

na 
složku 

doména 
vztahových 

aspektů 

doména 
aspektů 

osobního růstu 
a hodnotového 

zaměření 

doména aspektů 
udržování a změny 

systému 

Learning 
Environment 

Scale 
LEI 7 

Soudržnost 
třídy. 

Neshody ve 
třídě. 

Preferování 
žáků. 

Spokojenost 
ve třídě. 

Lhostejnost ke 
společnému 

zájmu. 
Zájmové 
skupiny. 

Rychlost plnění 
úkolů. 

Obtížnost učení. 
Soupeřivost ve 

třídě. 

Různorodost zájmů. 
Formálnost a 

pravidla. 
Materiální prostředí. 

Společné cíle. 
Neorganizovanost. 

Demokracie ve třídě. 

Classroom 
Environment 

Scale 
CES3 10 

Učitelova 
pomoc a 
podpora. 
Pozitivní 

emoční vazby 
ve třídě. 

Orientace na 
zadané úkoly. 
Soutěživost. 

Pořádek a 
organizovanost ve 

třídě. 
Učitelova kontrolní 

činnost. 
Inovace výuky. 

Jasnost pravidel. 
Zaujetí školní prací 

(upraveno podle Frasera 1986, s. 15) 

Janke cituje Moose (1979), který uvádí: 

„1. Sociální klima, které se vyznačuje velkým důrazem na sociální vztahy a také 

připraveností na změny, vede k větší spokojenosti u žáků, k většímu zájmu o 

předmět, k pozitivnějšímu sociálnímu chování, samostatnosti, sebeúctě a kreativitě. 

Třídy, které se vyznačují takovým klimatem, však dopadají hůře při tradičním 

měření výkonu. 

2. Dobré výsledky jsou dosahovány ve třídách, jejichž klima se vyznačuje vysokou 

orientací na úkoly, soutěživostí, organizovaností a jasností. Takové klima ovšem 

méně vhodné k podpoře zájmu, kreativity a morálky žáků. 

3 V této tabulce jsou složky z Moosovy verze CES z roku 1974. 
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3. Velmi silné zaměření na kontrolu vede k nespokojenosti a odcizení žáků a takové 

třídy nedosahují ani v oblasti sociálních vztahů ani v oblasti školních výkonů 

pozitivní výsledky. 

4. Zlepšení školních výkonů lze docílit nejlépe v klimatu, které se vyznačuje 

kombinací následujících znaků: přátelské a podporující chování učitele, důraz na 

úkoly a výkon a střední hodnoty v jasnosti, pořádku, strukturovanosti. Navíc se zde 

ukazují pozitivní účinky na kreativitu, sebeúctu a nezávislost/samostatnost." 

Ze svých dalších poznatků pak Janke (2006, s. 66-67) shrnuje, že „rostoucí 

výkonnost žáků lze docílit nejlépe v takovém klimatu, které se vyznačuje: přátelským 

a podporujícím chováním učitele, důrazem na úkoly a výkon, středními hodnotami 

v dimezích jasnost pravidel, pořádek a organizovanost, strukturování. Ukazují se tak 

navíc pozitivní dopady na kreativitu, sebeúctu a nezávislost." 

Z výše uvedených předpokladů budu ve své práci vycházet. 

2.2. Klima školy 

Klima školy je termín, který je obecně známý jak mezi odborníky, tak i mezi 

pedagogickou i nepedagogickou veřejností, avšak může vyvolávat rozdílné 

představy o tom, co zahrnuje. Bývá doplňován i různými přívlastky, například 

„psychosociální", „sociální", „sociálně psychologický", „demokratické" i dalšími, 

které většinou vyjadřují onu „vztahovost", která je pro pochopení celého jevu tak 

důležitá. Mareš (2005, s. 61) se domnívá, že „klima školy je produktem specifické 

sociální skupiny, které má společnou historii a do určité míry hodnoty a normy" Že 

je místě při chápání pojmu zdůrazňovat právě to sociální, potvrzují i různé definici 

školy, například: škola je „společenská instituce, jejíž tradiční funkcí je poskytovat 

vzdělávání žákům příslušných věkových skupin v organizovaných formách podle 

určitých vzdělávacích programů. Stala se místem socializace žáků, podporujícím 

jejich osobnostní a sociální rozvoj a připravujícím je život osobní, pracovní a 

občanský." (Průcha, Walterová, Mareš 2003) 
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Konstatuji, že je důležité prezentovat termíny, které nejsou všemi odborníky 

chápány jednotně, neboť i Grecmanová (2003, s. 15) konstatuje, že se „například ve 

zprávách z některých výzkumů hovoří o tom, že se sledovalo školní klima. Ve 

skutečnosti šlo o výzkum kultury školy nebo o organizační klima." Není se však 

čemu divit, neboť charakteristika školního klimatu je velmi ovlivněna tím, zda ji 

vysloví pedagog, psycholog nebo školní manažer. A termín školní klima je používán 

opravdu mnohými, Google při zadání „school climate" nalezne přes 5 miliónů 

odkazů. 

Pojem klima byl původně používán výhradně v meteorologii, kde dodnes 

znamená dlouhodobě stabilní režim počasí a dal dokonce název vědnímu oboru 

klimatologie, který se snaží klima popisovat, vysvětlovat a předpovídat jeho změny. 

Český jazyk nabízí synonymní výraz - podnebí. Pojem byl záhy převzat i 

společenskými vědami, přičemž, jak upozorňuje Mareš (2003, s. 89), nejdříve ho 

užívali pouze metaforicky, až později byl plnoprávně uznán. Do věd pedagogických 

vstoupil pojem zřejmě z odborné psychologické literatury, kde byl používán „jako 

metafora pro jevy, které studuje psychologie organizace a řízení". Obdobně vidí 

Mareš situaci i na poli sociální a pedagogické psychologie, kde termín také nejdříve 

symbolizoval metaforu pro specifické „podnebí" určité instituce. Jak vyplývá také 

z tohoto textu, metafora je častým prostředkem popisu klimatu. Například Freiberg a 

Stien (1986, s.l l) píší: „Školní klima je srdcem a duší školy. Jde o to, že je podstatou 

školu, která vede dítě, aby učitel, vedení školy, další zaměstnanci měli školu rádi a 

těšili se na každé školní den." 

Ježek (2003, s. 2) uvádí: „Školní klima může znamenat prakticky cokoliv ve 

škole, co je nehmotné a prostupuje to celou školu. Shoda panuje snad jen v tom, že 

jde o něco interpersonálního, o jakýsi agregát, destilát, průměr, abstrakci, derivaci, 

produkt vztahů mezi lidmi, kteří utvářejí fenomén školy." Lze také uvést názor 

Edera (1996), který vytvořil tři varianty používání pojmu klima v pedagogice a 

psychologii, které lze chápat jako samotné definice pojmu. Nejprve popisuje klima 

jako emoční kvalitu vztahu mezi učitelem a žákem, druhá varianta se vztahuje a 

překrývá s pojmem kultura školy, přičemž autor vychází z toho, že jak ke klimatu, 
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tak ke kultuře náleží určité hodnoty a postoje. Jako třetí způsob užívání pojmu klima 

navrhuje Eder preferování subjektivního vnímání (učebního) prostředí. Čeští 

odborníci chápou pojem klima v užším smyslu než prostředí a vymezují jej také vůči 

kultuře školy. Mareš a Lašek navrhují odlišovat české termíny, které se vztahují k 

edukační realitě ve škole/třídě podle rozsahu, proměnlivosti a způsobu zobecnění, 

(viz Lašek, Mareš 1991, Lašek 2001, Ježek 2003, 2004, Dvořáková 2007 aj.) Klima nelze 

zaměňovat s prostředím (u nás někdy raději nazýváno fyzikálním prostředím), což je 

termín, který se nevztahuje k aspektům vzdělávacím a sociálním. V podobném 

smyslu chápe pojem Grecmanová (2004a, s. 1), která jej ve vztahu ke klimatu definuje 

následovně: „Prostředí představuje objektivní realitu, která se odráží v subjektivním 

vnímání, prožívání a hodnocení lidí, kteří jsou jeho součástí. Můžeme je považovat 

za 'živnou půdu ' pro určité klima." (více viz Lašek, Mareš 1991, Lašek 2001 a další) 

Některé definice i prostředí do klimatu nepřímo zahrnují, například Dotká (2009), 

který uvádí, že klima školy se týká způsobu, jakým členové školního společenství 

vnímají to, co se ve škole děje a také to, do jaké míry jsou uspokojovány jejich 

potřeby a pocity, kterc to v nich vyvolává. Například potřebu estetična může 

uspokojit hezká třída. 

Nelze neuvést, že se v literatuře také objevují různá synonyma, jako je „školní 

étos", „duch Školy" nebo „Školní svčt". Jejich charakteristiky mají vSak cosi 

společného: subjektivitu a emocionální ladění. Grecmanová (1998, s. 33 - 34) popisuje 

školní klima jako „specifický projev života, který obsahuje celkovou kvalitu prostředí 

uvnitř školy s ekologickými, společenskými, sociálními a kulturními dimenzemi." 

Potvrzuje také, že „klima nelze studovat bezprostředně, neboť není jevem závislým 

na objektivních a subjektivních faktorech prostředí. To znamená, že ho zkoumáme 

zprostředkovaně studiem komplexu uvedených faktorů, např. architektonických, 

kulturních, lidských atd." Později však definuje klima jako „odraz objektivní reality 

v našem subjektivním vnímání, prožívání a hodnocení" (Grecmanová 2003, s. 17), 

což koresponduje s mým pojetím, stejně tak jako jiných autorů, zdůrazňujícím 

převážně pocitové a postojové vnímání klimatu. Takový základ obsahují i jiné 

definice klimatu školy. „Klima školy je sociálně - psychologická proměnná, která 

vyjadřuje kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů, které fungují v dané 
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škole tak, jak je hodnotí, vnímají a prožívají učitelé, žáci, případně zaměstnanci 

školy." (Průcha, Walterová, Mareš 1998, s. 107) 

Vnímám, že se pro potřeby práce mohu pokusit termín definovat. 

Klima školy je souhrn subjektivních hodnocení a sebehodnocení účastníků 

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

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

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

Těmito účastníky míním především žáky a pedagogický sbor jako hlavní 

tvůrce a konzumenty klimatu. Nezajímají mne velikost a stáří budovy, ani 

hygienické parametry třídy, ale zajímá mne, jak se ve škole a ve třídě žáci cítí. 

N e z a j í m á m se o školní dokumenty, ale o to, jak rády do školy děti chodí. Mimo můj 

zájem je dovednost ředitele školy sepsat na papír strategii školy, ale pokud by učitelé 

cítili jeho nekompetentnost a ztráceli tak motivaci, je to důležité. Nechci analyzovat 

finanční investice do školní kotelny, ale to, jak jsou žáci o přestávce spokojeni na 

školním dvoře. Nezajímá mne vybavení školy, ale to, zda žáci kladně hodnotí školu 

jako dobře vybavenou (byť by „objektivní" pravda byla jiná). Není důležité, co se 

„opravdu" děje, ale to, jak je toto dění vnímáno. A k tomuto procesu dochází 

převážně ve školní třídě. 

Jestliže jsem zmínil aktéry neboli účastníky vzdělávání, je jich ve skutečnosti 

ještě více a není také možné o nich uvažovat pouze jako o jednotlivcích, ale také jako 

o sociálních skupinách. Mareš konstatuje, že „nejde jen o učitele, ale o učitelský sbor 

a jeho podskupiny, nejde jen o žáky, ale i o školní třídu a její podskupiny, školní 

třídu s jedním učitelem (a každý z učitelů vytváří společně se žáky poněkud jiné 

klima), školní třídu a sestavu vyučujících, kteří v ní působí; nejde jen o vztahy mezi 

paralelními třídami téhož ročníku, ale i mezi jednotlivými ročníky. Na klimatu školy 

se podílejí také sestavy žáků a učitelů volitelných předmětů, které se liší od stabilních 

tříd, dále sestavy zájmových a sportovních kroužků s jejich vedoucími atd. Klima 

škol ovlivňují svou ochotou a neochotou také administrativní pracovnice školy, 
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školník, údržbář aj. Do klimatu školy zasahují - ať přímo nebo zprostředkovaně -

také rodiče žáků, pracovníci správy a místní samosprávy." (Mareš 2003, s. 64) 

Jak uvádějí Nišponská a Urbánek (2008, s. 132), „hierarchie školy vytváří 

velice specificky strukturovaný systém vztahů, v němž platí - stejně jako v každém 

jiném živém systému - konkrétní principy a podmínky jeho existence a fungování. 

Jestliže jsou tyto systemické zákonitosti respektovány a dodržovány účastníky celé 

hierarchie, potom systém funguje dobře, jeho účastníci se v něm cítí spokojeně a 

bezpečně a mohou realizovat svůj optimální potenciál. Je to podobné, jako v systému 

rodinném, kde rovněž platí velmi konkrétně definované a empiricky ověřitelné 

zákonitosti, které podporují stabilitu rodiny, anebo naopak, působí v daném 

rodinném systému destruktivně. Takovými principy jsou v případě školy například 

úcta k pozicím a statusu jednotlivých lidí, či plnění rolí, které jsou důležité pro 

existenci systému. Příklady narušení systemických principů mohou být: přehnané 

kamarádství učitele vůči dětem, snaha být dítěti lepším rodičem (učitel ztrácí svou 

pozici jako učitel), pocit nadřazenosti učitele vůči řediteli (který může samozřejmě 

vycházet z objektivních deficitů schopnosti vést u ředitele)." 

Právě systém vztahů je pak například z širšího sociálního prostředí školy 

transferován do jednotlivých tříd - a naopak. Povinnosti učitele jako dozorce na 

školní chodbě nebo jako dohlížitele na školní akci přesahuje (z jiného pohledu však 

doplňuje) pohled na pedagoga jako spolutvůrce klimatu ve třídě. 

Stejně tak jako klima ve třídě i školní klima lze „měřit" a dozvídat se o něm 

především z výpovědí účastníků - ať již rozhovorem, odpovědí na otázky nebo 

vyplněním dotazníku. Avšak v daných technikách vnímání těchto (na první pohled) 

odlišných typů klimatu splývá. Mnoho napoví pozorování, účast na životě třídy 

nebo školy, hry nebo projektivní techniky. Jedním z pojetí je pohledů odborníků na 

klima školy jako na sumu klimat tříd, kterou je potřebné doplnit zkoumáním 

sborovny, zjišťováním kvality komunikace ve škole apod. 

Texty o klimatu školy mají často zároveň nádech jakési vize, ideálního stavu. 

To znamená, že někteří odborníci popisují různé složky klimatu v jejich dokonalých 

verzích a dostávají se pak k obrazu ideální školy, se kterým je možno reálnou školu 
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srovnat. Je zajímavé, že přestože se názory na způsoby a priority vzdělávání často 

diametrálně liší, naše představy o ideální škole (tedy také škole s ideálním klimatem) 

jsou si velmi podobné. Maňák (2005, s. 192) například zjistil při zkoumání názorů 

učitelů a pedagogické veřejnosti4, že „v návrzích na úpravu panuje celkem shoda, 

souhlasný je též požadavek na širší spolupráci s veřejností, s rodinou, posílení 

pravomocí školy atd. S těmito názory korespondují též představy o škole 

budoucnosti - doporučuje se moderní vybavení, důraz na rozvoj samostatnosti a 

tvořivosti žáků, organizování takových škol, do nichž by žáci chodili rádi, měl by se 

snížit počet žáků ve třídě, v mladším školním věku by škola měla být pro žáky hrou 

apod. Představy o ideální škole jsou v obou skupinách vzácně jednotné, a to ve 

smyslu výchovy samostatné, zodpovědné, zdravé a optimistické osobnosti." 

Ideální škola by samozřejmě vytvářela velmi suportivní a pozitivní školní 

klima. Grecmanová (2003, s. 83) uvádí jeho rysy: „Pozitivní školní klima z hlediska 

žáků vzniká ve škole, kde se umožňuje samostatné objevné učení se, ze kterého má 

žák radost. Kladou se požadavky odpovídající individuálním schopnostem žáka a 

podporuje se rozvoje jeho osobnosti. Žák má jistotu, že bude akceptován a může 

zažít úspěch. Život ve škole je organizačně přehledný. Žák má možnost tvořit školu 

jako vlastní životní prostor a jako takovou ji vnímá. Podle učitelů může pozitivní 

školní klima vzniknout v takové škole, kde učitel rád pracuje a spolupracuje se žáky, 

rodiči a kolegy, dobře a adresně učí. Může prožívat citový soulad a pocit 

sounáležitosti s ostatními učiteli, úspěch v oboru své působnosti, pocit seberealizace, 

svobodu a samostatnost v práci, radost z pochvaly a uznám, ze spravedlivého 

ohodnocení, spokojenost s daným stavem věcí a bezkonfliktní atmosférou. Rodiče 

očekávají od pozitivního školního klimatu vstřícnost učitelů, spravedlivé hodnocení 

a zacházení s dětmi, přehlednost rozhodování, kvalifikovanost a kompetentnost 

učitelů, vhodnou motivovanost žáků k učení se, individuální podporu dětí, 

cílevědomou práci školy v kognitivní i emocionální oblasti. Pozitivní klima 

z hlediska veřejnosti má žáky připravit k úspěšnému zapojení se do zaměstnání, 

4 
Výzkum byl proveden ve školním roce 2004/05 u 166 respondentů, skupiny odborníků, tj. učitelů (78 

respondentů) a skupiny laiků, tj. neučitelů (88 respondentů). 
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k svéprávné a zodpovědné účasti na veřejném životě, k angažovanosti pro 

společenské záležitosti, k osobní a odborné mobilitě, k dodržování sociálních a 

pracovních ctností." 

Do takové školy by jistě všichni přicházeli rádi a byli by v ní velmi spokojeni. 

Grecmanová (2003) dále uvádí zjištění Kóttla, který prezentuje názor, že v pozitivním 

klimatu učitelé lépe chápou pocity žáků, více je chválí, jsou méně direktivní, mají 

menší sklony k dominanci, zatímco v negativním klimatu se vytváří neklid ve třídě, 

učitelé se stávají direktivní. V suportivním, pozitivním klimatu je větší shoda mezi 

očekávaným a skutečným chováním. Důležité je, aby si učitel uvědomil, že nemusí 

být nějakým vládnoucím technokratem. Suportivní klima znamená také cit pro řešení 

těžkostí a problémů. Učitelé by se měli vyvarovat kontroly tam, kde to není nutné a 

snižovat tlak na žáky, aniž by to však znamenalo rozvolnění rozumných pravidel. 

To, že stav na našich školách ideální není, ukazují výsledky měření TIMSS 

2007. V tomto výzkumu vytvořili tzv. index školního klimatu, který byl složen z osmi 

aspektů: 

1. pracovní uspokojení učitelů; 

2. pochopení učitelů pro kurikulární záměry školy; 

3. úspěšnost učitelů při realizaci školního kurikula; 

4. nároky učitelů na výsledky žáků; 

5. pomoc rodičů žáků s učením, aby dosahovali dobrých výsledků; 

6. zápojem rodičů do činnosti školy; 

7. kladný vztah žáků k majetku školy; 

8. snaha žáků ve škole prospívat. 

Tyto aspekty byly zjišťovány z výpovědi učitelů 4. ročníku ZŠ. Výsledky 

českých škol byly v mezinárodním srovnání úplně nejhorší. Pouze 1% českých žáků 

se nachází na školách s vysokou hodnotou uvedeného indexu (mezinárodní průměr 

je 22%). (viz Tomášek a kol. 2008, s. 23) 
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Jestliže se snažím ukázat souvislosti (resp. průsečíky) mezi klimatem školy a 

třídy, vyvstává otázka, zda je možné mluvit o školách a jejich klimatu obecně a 

získané poznatky vztahovat na (např.) české školy. Domnívám se, že ve většině 

případů ano. Školy u nás jsou si velmi podobné, bohužel i při aktuální reformní 

snaze o to, aby nalezly svou individuální tvář. Ježek (2006, s. 23 - 24) konstatuje, že 

„tato homogenita je tak vysoká, že při určité úrovni abstrakce lze považovat celý 

školský systém v jedné zemi za jedinou velkou organizaci s mnoha velmi podobnými 

filiálkami (téměř jako McDonald's). Tato situace přímo vede k nomotetickému 

kladení otázek o charakteristikách klimatu škol. Lze očekávat, že poznatky získané v 

jedné škole lze do značné míry využít i v ostatních školách. Lze také očekávat velké 

možnosti srovnávání mezi školami." Také různé kontroly škol, prováděné podle 

stejných zákonných norem a předpisů, školní inspekce a další efekt unifikovanosti 

upevňuje. 

Jestliže však přijmeme ideu relativně stejných znaků českých škol, existuje 

mnoho důvodů, proč nelze bezvýhradně přijímat výzkumné výsledky klimatu škol a 

tříd ze zahraničí. Samozřejmě však lze akceptovat jisté metodické nebo teoretické 

myšlenky. Pro ilustraci mnohovrstevnosti klimatu a jeho zdařilému znázornění a 

kvantitativnímu ověření uvedu některá schémata, která vytvořila Janke (2004). Ta 

prováděla tato ověřování na základě dat z hamburských základních škol. Používala 

výsledky studie KESS, která zjišťovala kompetence a postoje žáků a žákyň 4 tříd. 

V těchto schématech je dobře znázorněné, jak se rovina školy a rovina třídy různými 

aspekty prolíná a ovlivňuje. Všechny tyto vztahy jsou podloženy kvantitativními 

výzkumy. Janke (ve schématu 1.) naznačuje závislosti, které někdy působí měřený 

aspekt (v tomto případě klima z pohledu žáka), jindy působí jedna proměnná na 

druhou a tím zesiluje nebo zeslabuje její vliv. Například čím větší je školní 

spokojenost žáka, tím vnímá klima pozitivněji. Vliv faktoru „školní spokojenost" se 

ještě zvyšuje, pokud je kladně vnímán „obraz školy" a snižuje se s vyšším vnímáním 

„zodpovědnosti za výkon" učitele. Tím je i patrné, že v jednotlivých rovinách (třídy, 

školy) jde o působení různých činitelů - učitele, ředitele, učitelského sboru, všech 

žáků ve třídě. 
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Schéma 1. Vnímání klimatu v hodinách mateřského (německého) jazyka z pohledu 

žáka 

standardizovaných testů 

průměrný 
obrazu školy 

zodpovědnost /a výkon 

\ zátěž 1 
vedením 

školy 

. \ <5? 

KLI rvi A z 
( P O H L E D U 
\ ŽÁKA 

výkon/výsledky ve čtení 

školní 

(Janke 2004, s. 162) 

Nečiním si zde nároky na precizní objesňování všech vztahů, které někdy 

působí i překvapivě proti jiným šetřením. U některých souvislostí byla autorka sama 

zaskočena různým vzájemným ovlivňováním faktorů. Někdy ani ona neposkytuje 

vysvětlení, jindy přiznává, že si výsledky protiřečí. Ze schématu je patrné, že klima je 

tím lepší, čím je učitel mladší. Avšak průměrný věk všech učitelů ve škole působí 

naopak - čím vyšší, tím lepe. Schéma tedy znázorňuje výsledky výpočtů, nikoliv 

objektivní „pravdy". Výše uvedené schéma ukazuje nevýhody kvantifikování jevů 

ve třídě (o kterých se zmíním ještě dále). Ani autorka není schopna je interpretovat, 

prostě jí „vyšly" statistickými výpočty. 

Příklad jen relativní přenositelnosti pak ukazuje schéma „odpovědnosti za 

výkon", kdy jednou z položek (které výrazně ovlivňují další složky) je „podíl ředitele 

na výuce". Ta je ovšem jiná než jsme zvyklí v českých školách. Na některých 

německých školách je ředitel tzv. „springer". Zaskakuje v hodinách nepřítomných 

pedagogů, je tedy vlastně suplentem. To ho zejména v zimních měsících nemocí a 

letních měsících školních výletů a tedy zvýšených absencí učitelů velmi výrazně 

zapojí do výuky. Přesto mohou některé souvislosti inspirovat i naše pedagogy. 
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Schéma 2. Odpovědnost za výkon učitele 

kritický postoj k výsledkům žáků 

s podíl ředitele na výuce 
význam dobrých vztahů 

zkušenost 
ředitele 

podíl znevýhodněných 
/f ~^rodin / 

klima z pohledu ředitele 

pořádek o disciplína 

ODPOVĚDNOST 
ZA 

VÝKON 

orientace na výkon 

(Janke 2004, s. 210) 

Učitelem vnímáná „odpovědnost za výkony žáků" ukazuje roviny jiné. 

„Zatímco pozitivně vnímaná kooperace v učitelském sboru vede ke snížení zátěže od 

ředitele, zvyšuje se naopak tato vnímaná zátěž, jestliže má učitel pocit, že výkony, 

popřípadě neúspěchy žáků, jsou kladeny za vinu učitelům na této škole. Jestliže na 

škole panuje z pohledu ředitele dobré klima a je-li zároveň ředitel mladší, projevuje 

se přejímání odpovědnosti školy za výsledky žáků méně. Na takových školách se 

zřejmě podařilo lépe vybudovat pocit zodpovědnosti, aniž by byl vyvíjen tlak na 

učitele". (Janke 2006, s. 210 - 211) Janke také konstatuje, že snížením časového 

prostoru ředitele na rozhovory s učiteli a vývoj pedagogické koncepce se zvyšuje tlak 

na učitele. Dále Janke uvádí, že „soudržnost učitelského sboru je vnímána pozitivněji 

s nižším věkovým průměrem učitelů. Čím více má ředitel zkušeností, tím pozitivněji 

působí pořádek a organizovanost na kooperaci v učitelském sboru. Možná se 

zkušenějším ředitelům lépe daří spojit důraz na pořádek a organizovanost 

s příznivějším pracovním kimatem. " (Janke 2004, s. 212) 

Mezi další četné modely, které ukazují zakotvení klimatu třídy do klimatu 

školy, patří schéma Grecmanové (2003) nebo Urbánka (2006). Grecmanová školní 

klima vymezuje jako specifický projev školního prostředí (s ekologickou, 
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společenskou, kulturní a sociální dimenzí), který vnímají, prožívají, popisují a 

hodnotí jeho účastníci (žáci, rodiče, učitelé, školní inspektoři, veřejnost). Školní klima 

představuje veškeré klima školy (klima učitelského sboru, klima tříd, jednotlivá 

vyučovací klimata, organizační, komunikační, sociální klima atd.). 

Schéma 3. Schéma pojmů a jejich vzájemných vztahů 

( G r e c m a n o v á , 2003, s. 16) 

U r b á n k o v o s c h é m a š k o l n í h o k l i m a t u u k a z u j e , j a k v e l m i d ů l e ž i t o u s o u č á s t í 

š k o l n í h o k l i m a t u je k l i m a t ř í d n í ško ly . 
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Schéma 4. Klima školní třídy, klima školy 

RODIČE 

(Urbánek 2006) 

U r b á n k o v o p o j e t í j e již m n o h e m v í c e bližší m é m u s t a n o v i s k u n e ž p o j e t í 

G r e c m a n o v é , p ř e s t o p r o n á z o r n ě j š í i l u s t r a c i d o p l n í m s v é s c h é m a , k t e r é b u d e j e š t ě 

výstižnější. 

Schéma 5. Klima třídy a klima školy z pohledu žáka 
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Schéma ukazuje pojetí třídního klimatu z pohledu žáka. Téměř vše důležité je 

utvářeno právě v něm. Třídní klima je pro žáka nejzásadnější, tráví zde nejvíce času, 

je prostředím nedůležitějších interakcí se spolužáky. Do tohoto klimatu intervenují 

jednotliví učitelé ve svých předmětech, se rozdílnými charakteristikami výuky. Jsou 

ovlivněni třídou, ve které učí a sami ji ovlivňují. Učitelé se svým pojetím výuky a 

jednotlivé třídy pak ovlivňují klima školy, což však působí i opačně. Školní klima 

prostupuje až do jednotlivé třídy a samo je jí (jimi) ovlivňováno. Ukazuje se však, že 

není možné namalovat ostré hranice mezi těmito vlivy a vymezit, co patří do které 

„množiny". 

Například žák může být terčem útoků staršího spolužáka. To se odehrává 

většinou o velké přestávce na chodbě. Šikana mezi různě starými žáky je záležitostí 

školy (a tedy i školního klimatu). Avšak oběť těchto útoků o tom přemýšlí již od 

první vyučovací hodiny a strach ovlivní jeho vnímání všeho, co se ve třídě děje. 

Anebo - ve škole jsou nainstalovány automaty na nápoje a na sladkosti. Jsou 

umístěny na školní chodbě (prostředí školy), avšak blízko třídy, kde je nyní slyšet 

z chodby větší hluk (prostředí třídy). Automaty, resp. zboží z nich mění nejen 

spokojenost většiny žáků o přestávkách (školní klima), ale i pořádek v jednotlivých 

třídách a školních chodbách - obaly ze sladkostí, kelímky, rozlité nápoje atd. (třídní a 

školní klima). Žáci mlsají během vyučovacích hodin a ruší tím výuku (třídní klima). 

Děti ze sociálně slabších rodin nemají peníze na to, aby kupovali tolik věcí, jako jiné 

děti. To snižuje soudržnost ve třídě (třídní klima). Takto bych mohl pokračovat i s 

dalšími faktory. 

Školní klima nepochybně působí na klima třídy a také je ovlivňuje. Nejen tím, 

že formální školní pravidla jsou nadřazeny pravidlům třídním nebo že rozhodnutí 

vedení školy ovlivňují školní život až do úrovně tříd. Podobných intervencí je ve 

škole mnoho. Jsem si vědom důležitosti i a významu také dalších intervenujících, 

tedy rodičů, vychovatelů, vedení školy i nepedagogických pracovníků. Přestože se 

v ideálním případě ukazuje, že cíle žáků, učitelů a rodičů jsou v jistém souběhu, 

existují samozřejmě i třecí plochy. Například SCIO zjistilo, že zatímco pouhé 4,3% 

učitelů zařazují mezi hlavní úkoly školy „dobře se připravit na přijímací zkoušky", 
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rodiče již ve 22% a samotní žáci v 43%. (Scio 2008 I.) Toto nestejné vnímání, které se 

projevuje i v jiných oblastech, může vést k jejich rozdílnému působení na školní 

klima. Například učitel ví, že zmíněnou přípravou může být rozvíjení dovednosti 

orientovat se v textu, rodič má představu drilování vzorových příkladů z loňských 

přijímaček. To znamená rozdíly nejen ve vnímání důležitostí cílů vzdělávání, ale i ve 

způsobu jejich realizace. 

Já však v textu pojednám o interakci právě a výhradně jen učitelů se žáky. 

Tato interakce se přenáší (jak jsem výše dovodil) z prostředí celé školy právě do 

třídy. Například učitel (který působí na celém prostoru školy) vytváří vztahy se žáky 

i při své práci mimo třídu (dozory na chodbě, komunikace v kabinetu atd.). Tyto 

vztahy pak do klimatu třídy transferují a potvrzují (nebo zpochybňují) jejich kvalitu 

v rovině třídy. 

3. Spolutvůrci a konzumenti klimatu ve škole a školní třídě 

Ještě předtím, než se budu zabývat vzájemnou interakcí nejdůležitějších 

spolutvůrců klimatu ve škole a třídě (tedy žáků a učitelů), je nezbytné je 

charakterizovat. Nelze přemýšlet o kategorii „žák" bez vědomí, že tento objekt není 

neměnný a získává postupem času jiné charakteristiky než na počátku školní 

docházky, jiné zase ztrácí. Stejně tak není ani „učitel" homogenní kategorie. Bohužel, 

i přes některou konkretizace výzkumů nemůžeme postihnout individualitu každého 

pedagoga. Je tedy na místě připomenout, že dále prezentované poznatky jsou 

určitým zobecněním - i jako takové však mají cenu pro naše poznání. 

3.1. Žáci 

Postoj žáka ke svým spolužákům a k učiteli se během jeho školního působení 
m e n i / stejně jako se mění charakteristiky celých tříd v jednotlivých obdobích školní 

docházky a tyto proměnné na sebe vzájemně působí. Žáci ve škole působí ve 

školních třídách, které lze charakterizovat jako sociální skupiny. Dvořáková (1995,, s. 
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123) uvádí: „Z hlediska sociální psychologie bývá školní třída chápána jako sociální 

skupina, kde vztahy a činnosti jsou převážně orientovány úkolově, tj. jsou podřízeny 

postupnému osvojování učiva a dalším úkolům. Rozhodující roli má učitel, který 

prezentuje výchovně vzdělávací cíle, který žáky kontroluje a hodnotí a který 

orientuje a motivuje nejbližší „zónu vývoje žáků. Dochází v ní k vytváření struktury 

interpersonálních vztahů, ke vzniku a utváření podskupin, kde se více či méně 

rozvíjí spolupráce a soutěživost." Souček (1971, s. 3-5) považuje třídu jako sociální 

skupinu za zvláštní sociální útvar. Jedná se o malou sociální skupinu, sekundární, 

formální a pracovní, která vykonává určité úkoly zadávané a řízené učitelem 

(autoritou třídy). Spolupráce učitele a žáka je tím větší, čím větší aktivitu žák 

projevuje. Ve třídě lze definovat také jistou míru soudržnosti (tj. pocit sounáležitosti, 

pospolitosti, která se projevuje podobností žáků v chování a prožívání). 

Individuální dispozice jednotlivých žáků, specifické podmínky apod. 

pochopitelně neumožňují absolutní zobecňování, avšak na druhou stranu (a 

pedagogická praxe to potvrzuje) se často jeví, že určitý školní věk přináší jisté platné 

charakteristiky školních kolektivů. 

3.1.1. Věkové charakteristiky žáků 

V předškolním věku a na začátku mladšího školního věku děti ještě nejsou 

schopné vytvořit stálou skupinu. Vytvářejí přechodná, hravá seskupení. U 

předškolních dětí se projevují tendence hromadně reagovat na různé situace 

emocionálně (plác, smích, sympatie, agrese, hluk). Postupně se ve skupině upevňují 

sociální emoce, motivací tendence, roste schopnost autoregulace, rozvíjí se sociálně 

poznávací schopnosti a dovednosti. Vrstevnické vztahy zatím nejsou pevně 

utvářeny. Děti ještě nedozrály k vlastní sebereflexi, nevnímají druhé dítě jako 

osobnost, naopak zde doznívá dětský egocentrismus. Interpersonální vztahy jsou v 

náznacích, projevují se v nadřazenosti, závislosti, organizování a řízení starších dětí 

nad mladšími. Stále zůstává největší závislost v této vývojové etapě na matce, během 

školní docházky však oslabuje. Hra v předškolním a v začátku mladšího školního 

veku je hlavní náplní všech činností. 
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V období mladší školního věku závisí struktura třídy a vztahy mezi žáky 

především na učiteli. Děti v mladším školním věku, především v 1. a 2. třídě ještě 

spontánně přijímají autoritu dospělého. Postoj učitele ovlivňuje vztahy nadřazenosti 

a podřízenosti ve třídě. Děti se seznamují s novými pravidly, normami, setkávají se 

tak se základními prvky skupinové struktury. Spolužáci jsou ve třídě přijímáni nebo 

odmítáni podle toho, jak plní normy a jak je hodnotí učitel. Na začátku školní 

docházky je osoba učitele tou nejdůležitější, je pro dítě nepopiratelnou autoritou 

někdy téměř až na úrovni rodičů a vztah k němu je klíčový pro mnoho oblastí 

školního života. Solidarita a vztahy mezi spolužáky (přestože přátelství již jsou 

navázána a navazována) takovou váhu nemají. Jako příklad uvádí Vykopalová (1992, 

s. 13) žalování, „kdy si žák neuvědomuje své místo ve skupině a nepřipisuje větší 

význam mínění ostatních členů o sobě". Za dobrého vedení muže třída žít bez 

vážného konfliktu a ve spokojené atmosféře s učitelem. Vrstevnické meziosobní 

vztahy mohou být pozitivní a pevnější za předpokladu, že učitel sám zaujímá ke 

všem chápající postoj a přirozeným způsobem rozvíjí příznivé klima ve třídě. 

Spolužáci však již dokážou být i velmi tvrdí, nemilosrdní a bezohlední k 

jednotlivcům jen proto, že jsou jiní. Liší se od ostatních tělesnou výškou, barvou 

vlasu a kůže, nosí brýle, mají neúspěchy v učení, vady řeči, tělesné vady, jiné 

společenské postavení, pochází z jiné země atd. Děti dokážou být velmi kruté tím 

více, když je učitel svými výroky na adresu pozic jedinců utvrzuje v jejich jednání. 

Učitel na prvním stupni má velkou příležitost, jak rozvíjet, ovlivňovat žáky v 

reagování a přijímání jeho požadavku a záměru. Zároveň se však ocitá na tenkém 

ledě, neboť muže své moci vlivu a dětské závislosti na jeho osobě jednoduše zneužít. 

Vnímavý učitel uvolňuje závislost na své osobě, není ve středu dění, vede 

žáky k citlivému vnímání spolužáků, ke kooperaci, skupinové práci, k sociálnímu 

vnímání. V centru dění se nachází samotné děti, učitel je nablízku, aby mohl 

poskytnout pomoc nebo vhodně zareagoval na danou situaci ve skupině dětí. Děti na 

nevýhodnou pozici ve třídě (pokud se objevuje negativní tlak učitele a spolužáků) 

často reagují projevy negativismu, apatií, útěkem do nemoci, nechutí k jídlu či jiným 

30 



způsobem. Později žáci (mezi osmi a desíti lety) vytváří sociální útvary, často 

označované jako party. Členství je v takových skupinách většinou přechodné, podle 

toho, zda je to pro účastníky v dané chvíli výhodné či nikoliv, pocit sounáležitosti 

bývá krátkodobý. K postupným vývojovým změnám dochází ve vyšších třídách. 

Jiná situace již je ve třídě v období puberty, středního školního věku. S 

prepubertálním a pubertálním rozvojem osobnosti dochází k výraznému posunu ve 

vývoji třídní skupiny. Sílí potřeba rovnocenného partnerství mezi vrstevníky, 

zachování pravidel, mezi tím vzrůstá požadavek respektování dospívající osobnosti 

ze strany dospělých i odpoutání se od nich. Nedodržování vzájemného respektu 

mezi dospělým a dospívajícím vede k obranné kritice, k odporu až k agresi, k 

narušení interpersonálních vztahu. Zvyšuje se citlivost žáků na vzájemná srovnání, je 

to období hledání „školní spravedlnosti" a nacházení kritických poznatků o učiteli. 

V tomto období je již žák schopen upozornit na reálná či domnělá příkoří a hájit svůj 

názor i proti mínění pedagoga, jehož názor v prvních letech bezvýhradně akceptoval. 

Vznikají neformální, zájmové skupiny, hierarchie moci je pod kontrolou 

norem a postojů ostatních členů. Takto získané zkušenosti se stávají přípravou pro 

další život. Do vývoje třídy se promítá individualizace růstu osobností, svébytnosti a 

svéráznosti každého žáka. Některé děti jsou již značně uvědomělé a zastávají normy 

a hodnoty dospělých, jiné zůstávají na úrovni dětské naivity. Rostoucí nezávislost 

žáku se odráží do kritičtějšího hodnocení učitele. Mění se postoje a vzájemné 

hodnocení mezi žáky ve třídě. Třída v tomto období nebývá tak soudržná jako 

neformální skupiny. Častěji se ve třídě vytvářejí dvojice, skupinky, party, dočasná 

seskupení, než soudržná skupina, která drží při sobě za jeden provaz. Opět zde hraje 

velkou roli učitel, do jaké míry využije interpersonálních vztahu, neformálního 

Přístupu a vlastní přirozené autority při formování třídy. Zájmy ani kamarádi 

nebývají celoživotní, ale představují část důležité epizody života každého jedince. 

V r s t e v n í k , druhý člověk je už chápán jako partner, složitá, zajímavá osobnost. 
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Ve třídě v postpubertálním období, staršího školní věk vrcholí vývoj třídy 

jako skupiny, uvnitř školy i v různých typech škol se prohlubují odlišnosti mezi 

třídami. Změny způsobuje rozvoj osobnosti a začleňování dospívajícího do 

společenského prostředí. Roste potřeba autonomie, nezávislosti, sebeprosazení. 

Žákova emancipace se ještě více prohlubuje. Mimo jiné se také rozvíjí jeho logické 

myšlení a zvyšuje kritičnost k okolnímu světu, tedy i školnímu. Žák ihned poznává 

učitelovy nedostatky, nejen ty, které se týkají řízení třídy, ale i odborné a dokonce i 

obecně lidské. Jeho solidarita se třídou je hlubší, vztahy mezi žáky nejprovázanější a 

celý kolektiv je již schopen společného postupu a to i proti učiteli. 

Kohoutek (2005, s. 48) uvádí: „Spolužáci a vrstevníci mají často pro jedince 

větší subjektivní význam než jeho rodiče a učitelé. Nesmíme se však domnívat, že v 

pubertě děti neuznávají vůbec žádnou autoritu a řád. Ve skutečnosti dítě má potřebu 

autority, touží po vzoru, po přimknutí k silné osobnosti. Klade však na autoritu 

vysoké nároky, má-li se jí podřídit a citově se k ni přimknout. Pubescent se rád 

podřizuje pouze tomu, koho plně obdivuje (koho považuje za mocného, velkého, 

úctyhodného či krásného). Černobílá sociální percepce v této etapě vývoje ještě 

převládá. Ve škole imponují učitelé s dobrou společenskou pověstí, lidé s rozhledem, 

schopni sugestivně podat látku a schopni sebeovládání, učitelé spravedliví, 

velkorysí, schopní udržet si kázeň, se smyslem pro humor, milující děti a svou práci, 

a přitom lidé prostí." 

Ve třídách středoškolských, plných adolescentů neboli mládeže narážíme na 

téměř dospělé jedince. Mladí lidé v tomto údobí nezískávají jen potřebné profesní 

dovednosti, ale mládí je i dobou naplněnou „intenzivním hledáním budoucího místa 

ve společnosti, životních hodnot, stejně tak jako i prostorem k výběru potenciálního 

životního partnera" (Kraus 2006, s. 71). Prohlubuje se potřeba hlubokého, intimního 

kontaktu s partnerem druhého pohlaví. Mladí lidé v této fázi života se nachází ve 

velmi specifické přechodné situaci. Jsou to jedinci sociálně ještě nezralí, kteří zatím 

nezastávají všechny role dospělých. Na plnění těchto rolí se teprve připravují. Nejsou 

už ani dětmi a nechtějí být za děti považovány, ale nejsou ještě ani dospělými. Na 

zařazování mezi děti adolescenti reagují s velkou nelibostí - odporuje to totiž jejich 

potřebě „být jinak brán, jinak akceptován, vstupovat do jiných sociálních kontextů 
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jako někdo, kdo tam patří s odpovídajícím uznáním". Dětmi již být nechtějí, ale „ve 

vztahu k dospělosti mají rozporný vztah" (Čáp 2001, s. 236). 

Autorita učitele je již dávno nahrazena přítelem či partnerem. Získaným 

vlivem se do čela třídy dostávají zřídka prospěchově vynikající žáci (tak tomu však 

bylo i dříve, nejpozději v pubertálním období). Do středu pozornosti skupiny se 

dostává sociální a morální vyspělost žáka, jeho osobnost a nezávislost. 

Interpersonální vztahy jsou silnější, třída jako skupina má pevnější systém pozic, 

hodnot a norem dané generace. Na hodnocení a postoje třídy má vliv studentský 

slang, módní trendy - „být in", umělecké a politické názory. Třída však jako skupina 

dokáže být soudržnější, častěji radikálnější, kritičtější v opozici k oficiálním, 

společensky upevněným postojům předchozích generací. Třída v tomto období zrání 

jedince dává příležitost k názorové konfrontaci, k projevům a ujasňování vlastních 

postojů v interakci k vrstevníkům, ke skupinovým a celospolečenským situacím, (viz 

Uhlířová 2007 s. 27 - 29, Hrabal 2002) 

Veškeré změny, kterými mladý člověk v období adolescence prochází, však 

s sebou přináší i určité rozpory a konfliktní situace. Jedním z těchto rozporů je na 

jedné straně fyziologická a do jisté míry i psychická akcelerace u dospívajících, na 

druhé straně působí jako protichůdný trend „oddalování jejich sociální dospělosti, 

tedy sociální retardace" (Kraus 2006, s. 93), související právě zejména s expanzí 

vzdělávání a prodloužením doby studia u mládeže. Tento rozpor mezi fyzickou a 

psychickou akcelerací na jedné straně a oddalováním dospělosti na straně druhé 

Přináší dospívajícím spoustu problémů. Dalším rozporem je rozdíl mezi očekáváním 

dospělých a společenským statusem dospívajících. Dospělí totiž od adolescentů již 

očekávají dospělé chování a nároky, které na ně kladou už v mnoha směrech 

odpovídají nárokům kladeným na dospělé (např. cílevědomost, odpovědnost), ale 

status dospívajícího je stále nízký - „jedinec je závislý na rodičích, má prakticky 

postavení dítěte" (Kalhous 2003, s. 18). 

Žákův status a to, jak se sebehodnotí, prochází tedy naznačeným vývojem. 

Potřebu akceptace zpočátku saturuje téměř výhradně učitel, ale později se stává 
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důležitějším hodnotitelem třída. Pokud to situace vyžaduje, je tedy později status 

zpevňován i vystoupením proti učiteli, zatímco „žalování" a „donášení" by 

znamenalo pád do kategorie třídním kolektivem neakceptované. Výše uvedenou 

krátkou rekapitulací upozorňuji na to, že se žák v průběhu své školní docházky 

mění, stejně jako se mění jeho vnímání důležitosti jednotlivých složek klimatu. 

Student prvního ročníku střední školy má jiné priority než jeho kolega v maturitním 

ročníku. Přitom je však nezbytné zdržet se přílišného zobecňování, protože i lidské 

charakteristiky se promítají do zmiňované tvorby i konzumace klimatu ve třídě a 

škole. Pedagog to má při snaze o vytváření pozitivního klimatu ve třídě těžké, 

protože nejvíce proměňující se proměnou jsou žáci a strategie, které fungovaly v páté 

třídě, jsou v sedmé úplně mimo výseč. 

V našich měřeních je žák nejčastějším zdrojem výpovědí o různých kvalitách 

klimatu třídy a školy. Předpokládáme, že jeho názor jako tvůrce a konzumenta, 

potažmo příjemce vzděláváni je rozhodující. Výzkumník nebo učitel, každý, kdo 

měří a interpretuje klima, by měl mít na paměti, že „žáci jsou na jednu stranu 

vnímáni jako zdroj k zachycení školního klimatu, na druhé straně jsou členy třídního 

i školního společenství také spolutvůrci klimatu a působí tak dvojnásobně na získané 

výsledky vnímaného klimatu. Osobnostní charakteristiky žáků mohou být sledovány 

jako individuální znaky nebo jako kolektivní charakteristiky třídy." (Janke 2006, s. 

63) Za tyto znaky Janke považuje například: kognitivní schopnosti, motivace ke 

vzdělávání, zájmy žáků, postoje žáků. To lze mimo jiné pochopit jako potvrzení 

skutečnosti, že při měření klimatu je nezbytné nezkoumat jen výsledky třídy, ale i 

výpověď jednotlivých žáků. 

Žáci, a dnes možná více než kdy jindy předtím, představují pro mnohé učitele 

„tvrdý oříšek". Mnohá šetření ukazují na jevy, které prezentují mladou generaci 

v novém světle. Například Kouhoutek (2005, s. 41) uvádí, že jsou „překvapivé 

výsledky výzkumu v oblasti starosti současných dětí základní školy o zevnějšek. 

Markéta Levínská, jedna z výzkumných pracovnic zjistila, že děti odlišují tzv. sociální 

oblečení, které není podle poslední módy. Poplatnost sociálnímu oblečení vede k 

označování některých spolužáků za sociály. Sociálové zase označují moderně a draze 

oblečené děti za hloupé zbohatlíky apod.". I podle dalších šetření, která se zaměřují 
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na četbu knih dětí, jejich práci s počítačem, hodnotový žebříček, trávení volného času 

a mnoha jiných mohu konstatovat, že současná „školní generace" vykazují specifické 

odlišnosti od těch předchozích. Ale pokud přizpůsobujeme měnícímu se světu nové 

vzdělávací obsahy a hledáme vhodné způsoby edukace našich žáků, musíme si být 

vědomi i toho, že ten samý svět změnil i naše žáky. 

3.1.2. Žáci ve škole 

Žák má ve škole exkluzivní postavení, jistě mohu konstatovat, že učitelé, 

ředitel, budovy, lavice i učebnice jsou tu kvůli němu a jeho vzdělávání. Avšak 

p r o t o ž e je to přece jenom pouhý žák, vědí všichni okolo mnohem lépe než on, co je 

pro něj dobré. Z toho vyplývají i jistá specifika jeho role. 

Pol (2007, s. 15) uvádí: „Časté neshody panují okolo členství žáků, kteří jsou 

jednou vnímáni jako součást (členové) školy, jindy jako výstupy školní práce, a 

v dalším případě se o nich uvažuje jako o klientech školy. Je-li ovšem žák považován 

za člena školy, pak obvykle s výhradou a poukazem na jeho neplnoprávný status a 

na některé právní aspekty věci. Ani pojetí žáka jako výstupu školního snažení dnes 

není mezi odborníky příliš populární. Mnozí se domnívají, že přibližuje riziko 

technokratického vnímání, svádí k přehlédnutí specifik složitého a citlivého procesu 

školní výchovy a vzdělávání, až příliš se orientuje na měření (úzce vymezené) kvality 

výstupu. Hovoří-li se o žáku jako o klientovi, pak s poukazem na to, že jako klient by 

měl unikátní rysy. Vztah učitelů a žáků se totiž v mnohém liší od vztahů jiných 

odborníků s klienty. Učitelé bývají se žáky obvykle v pravidelném, širokém a vcelku 

intenzivním kontaktu, mnohdy několikrát týdně, a to i po léta. Postavení žáků -

klientů by bylo zvláštní i v jiných ohledech - např. žáci si obvykle nemohou svého 

učitele vybírat, často mají jen omezený vliv na vzdělávací program apod. Šlo by tedy 

o případ klientství, kdy jsou klientova práva poměrně značně omezena. Klientství 

navíc nezřídka vede k poněkud chladnějším vztahům, k jistému odstupu, nese 

s sebou určitou dávku nedůvěry, typicky nesměřuje k navození osobního vřelého 

pouta, k větší otevřenosti - tak důležitých kvalit dobrého vztahu učitel - žák, 

upozorňují kritikové vyhroceného pojetí žáka jako klienta." 
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Zatímco je však znakem různých služeb získat si klienta, bohužel se obecně asi 

nedá tvrdit, že by žáci a studenti chodili do našich škol příliš nadšeni. Straková a kol. 

(2006, s. 125 - 125) uvádí: „Výzkumy opakovaně poukázaly na negativní vztah 

českých žáků ke škole a výuce. Vztah žáků ke škole a k vyučovacím předmětům je 

důležitý nejen v době školní docházky, ale také s ohledem na celoživotní vzdělávání, 

neboť podmiňuje motivaci žáků k dalšímu studiu." 

Index, který to zjišťoval, byl složen ze šesti tvrzení: 

moje škola je místem, kde si připadám jako outsider; 

-> moje škola je místem, kde si snadno nacházím přátele; 

moje škola je místem, kde cítím, že tam patřím; 

moje škola je místem, kde si připadám trapně a nevhodně; 

moje škola je místem, kde se cítím osamělý(á); 

moje škola je místem, kde mě jiní žáci zřejmě mají rádi. 

Tento index, který byl získán v měření PISA 2003 od patnáctiletých žáků, nás 

posouvá výrazně pod mezinárodním průměrem. (Z našich sousedů za Slovensko, 

Polsko, daleko za Rakousko (nejlepší), Švýcarsko i Německo). Přestože vnímám 

jistou nezměřitelnost a jen velmi hrubou srovnatelnost dat, za určitý ukazatel to lze 

pokládat. 
Tabulka 5. Výsledky TIMSS z roku 2007 - postoje žáků 4 třídy 

Tvrzení 

Žáci souhlasí s tvrzením (%) 

Tvrzení Dívky Chlapci 

Do školy chodím rád(a) 79 64 

Škola je místem, kam patřím 88 84 

Škola je místem, kde se cítím osamělý(á) 12 14 

Škola je místem, kde se často nudím 23 34 

Myslím, že se mí spolužáci ve škole snaží 
_P£acovat co nejlépe 

89 91 

(Tomášek a kol. 2008, s. 19) 

Zde už vidíme žáky (hlavně chlapce), kteří se ve škole začínají nudit a už nyní 

některé děti nechodí rády do školy. Chyba není v tom, co učitelé obecně tvrdí: že žáci 

jsou „horší". Jistě, jsou jiní, méně čtou, zato jsou technicky gramotnější. Kohoutek 

(2006, s. 48) uvádí: „Čeští žáci základních i středních škol jsou podle zkušeností 
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učitelů volnější, svobodnější ve svých výrazových projevech, otevřenější, živější, více 

si během komunikace s dospělými dovolí, některé jsou dokonce až verbálně 

agresivní, ale brachiální agresivita bývá v České republice zatím naštěstí výjimečná. 

Současní žáci základní školy se jeví jako děti asertivnější a expresivnější, než byli žáci 

základní školy v minulosti. Ti byli jako celek spíše adaptivnější, méně expresivní. 

Většina současných žáků základní školy autoritu svých učitelů respektuje. Ve 

srovnání se Spojenými státy americkými i ve srovnání s jinými evropskými zeměmi 

není agresivita českých žáků základní školy tak výrazná". 

To, že se žáci a studenti proměňují, ale neznamená, že by učitelé měli 

rezignovat. Nezbývá jiná možnost, než stávajícím podmínkám přivyknout, 

aklimatizovat se v nich a reflektovat je ve způsobech vzdělávání. Žáci by měli chodit 

do školy rádi a měli by v ní být spokojeni. Pokud tomu tak není, měli by učitelé a 

vedení školy zjišťovat proč a podle toho se zařídit. Pokud budou pro žáky vytvářet 

příznivé klima, zpříjemní práci i sobě, protože právě to je nejlepší prevencí proti 

různým problémům - kázeňským, studijním i sociálním. 

3.2. Učitelé 

Učitel je konzumentem a spolutvůrcem klimatu ve třídě. Klusák (1993) zjistil, 

že učitelé jsou si dobře vědomi svého vlivu na třídní klima, stejně tak Vykopalová 

(1993, s. 6) soudí, že „utváření sociálního klimatu je základní úlohou učitele". Bylo 

řečeno a ještě mnohé bude o jeho velkých možnostech působení na klima, ale nesmí 

být ve třídě úloze policisty, soudce a dozorce. Klimatu ve třídě lépe vyhovuje, 

upozaďuje-li pedagog svou mocenskou roli a tam, kde je to možné, ponechává 

iniciativu a aktivitu žákům. 

3.2.1. Třídní učitel 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat funkci třídního učitele. Právě ve „své" 

třídě musí pedagog nejvíce napřít své úsilí. Poznat své žáky, vědět, co na ně platí a 
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jak s nimi jednat, jak rozvíjet jejich schopnosti, kdy je pobízet a kdy brzdit. Třídní 

učitel je obhájcem svých žáků, motivátorem a sociálním vzorem, velmi důležitým 

dospělým v jejich životě. Je chybou, pokud třídní učitel nemá dostatek výukových 

hodin ve své třídě a chybí mu prostor pro jeho důležité (a můžeme říci i klíčové) 

působení. 

Krátká (2006, s. 42 - 45) uvádí, že právě „třídní učitel je koordinačním a 

integračním činitelem s řadou závažných výchovných úkolů ve vztahu k žákům své 

třídy, k jejich rodičům, k ostatním učitelům školy, k jejímu vedení a za jistých 

okolností také k širší veřejnosti. V této souvislosti se stává třídní učitel výchovným 

subjektem, který disponuje značnými možnostmi pro ovlivňování zdravého 

duševního, tělesného a sociálního vývoje jednotlivých žáků a školní třídy". To, že je 

tato role chápána jako důležitá pro všechny aktéry, doložila Krátká šetřením5, kdy se 

ukázalo, „že třídní učitelé své funkci přisuzují vysoký význam (průměr 4,12 na 

pětistupňové škále). Třídní učitelé předpokládají, že rodiče žáků přisuzují jejich 

funkci průměrný význam (3,44), ukazuje se však, že rodiče jejich funkci přisuzují 

význam daleko vyšší (4,30)." A nakonec i žáci přisuzují funkci třídního učitele 

poměrně vysoký význam (3,64). 

U žáků a rodičů jsou nejvíce oceňovanými vlastnostmi třídního učitele 

„charakteristiky jeho vztahu s respondentem, zatímco kvalita výuky nebo 

spravedlivost učitele jsou sice důležitými, nicméně nikoliv prvořadými požadavky. 

U rodičů je však akcentována informační rovina vztahu (upřímnost, jednání na 

rovinu, přímost...), zatímco děti častěji zmiňují vlastnosti, určující emocionální 

stránku vztahu (učitel má být hodný, přátelský...)." Nejen v tomto výzkumu se 

ukazuje, „že si žáci přejí učitele přátelského, spravedlivého, který dokáže hodně 

naučit, nikoho nezesměšňuje, vytváří příjemnou atmosféru atd. Projevilo se také, že 

žáci a vlastně i rodiče uvádějí prakticky výhradně ,vychovatelské činnosti třídního 

učitele' bez charakteristik primárně vzdělávacích, což naznačuje, že jejich konstrukt 

třídního učitele směřuje především k jeho vy chovatelské roli". 

5 Vzorek zah rnova l 240 t ř ídních učitelů (lišících se t y p e m školy, na níž působí , mís tem, k d e se škola nachází , 
délkou praxe, věken i a pohlavím) , 32 p ředs tav i t e lů veden í r ů z n ý c h t y p ů škol, 310 rodičů ž á k ů zák ladn ích a 
s t ředních škol (včetně SOU) a 248 žáků zák ladn ích a s t ředních škol (SOU). 
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Vychovatelská role také souvisí se snad největším problémem učitelů, kterým 

je nevhodné chování žáků. Žáci zlobí své učitele. Ale není to hlavně proto, že „stále 

bohužel platí, že učitelé vnímají žáky spíše jako podřízené"? (Fišarová 2006, s. 275) 

Ovšem podřízení dostávají zaplaceno, jak dostávají zaplaceno žáci? Mají od učitelů 

dostatek pochval, úsměvů, dobrých ocenění, jedniček? Nebo se předpokládá, že jsou 

ve škole od toho, aby poslouchali? A pokud ano, právě to má být motivace? Stačí se 

ale zamyslet nad výsledky jednoho z mnoha výzkumů, kdy se ukázalo, že „žáci u 

svých učitelů na ZŠ oceňují jejich zodpovědnost, zaujetí pro učitelské povolání, to, že 

se žákům snažili porozumět, komunikativnost a smysl pro humor." (Švec V., 

Kašpárková S., Kavanová A. 2005, s. 199) Být jen vstřícný k žákům a dobře s nimi 

komunikovat nestačí. Učitel (a zejména třídní) je také povinen se o svěřené žáky co 

nejlépe starat. To tedy znamená dbát na pozitivní klima ve třídě, podporovat ho a 

být ve střehu, aby všechny jeho složky byly v pořádku. Nenechat se uspat zdánlivým 

klidem na hladině, nýbrž klima ve třídě pozorovat, měřit a interpretovat. 

Rozhodovat ve věcech kázeňského řízení třídy ve prospěch déledobých cílů, ve 

prospěch celku. Zároveň však pracovat s individualitou svých žáků, skládat z jejich 

jedinečnosti mozaiku, fungující mechanismus, který bude přinášet všem svým 

součástkám radost a prospěch. Petlák (2006, s. 13) oprávněně soudí, že „učitel vytváří 

dobré klima také tím, že nejen žáky učí, kontroluje a hodnotí jejich vědomosti, ale 

také tím, že se zajímá o jejich problémy a těžkosti s učením a na základě toho, co 

zjistí, jim pomáhá, radí a usměrňuje je. Tímto přístupem probouzí a prohlubuje u 

žáků s e b e v ě d o m í , při úspěchu prožívají radost a emotivní prožitky. Učitel si musí 

uvědomit, že právě tak, jako on očekává od žáků zodpovědné chování a zodpovědný 

přístup k plnění školních povinností, tak zase oni očekávají jeho přívětivé chování a 

dobrou výuku. Čím víc jsou učitelé empatičtější, tím lépe chápou potřeby a postoje 

žáků, rozumějí jim a na jejich základě umějí vytvářet a ovlivňovat klima třídy." 

3.2.2. Učitelé - realizátoři vzdělávání 

Je zajímavé, jak málo času věnují ředitelé tomu, aby svému týmu vysvětlili, 

jaké jsou cíle a vzdělávací strategie školy. Například v alternativních školách je to 
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jinak, jejich duchovní „otcové" víceméně dobře popsali filozofii celé školy. Ať to byl 

Steiner, Freinet nebo Parkhurstová - napsali mnoho knih a jejich pokračovatelé také. 

Existují tedy texty, o filozofii a cílech takové školy. Vedení této školy pak své učitele 

velmi dobře vede právě tím směrem, kam se škola toho typu ubírat má. Také 

například v některých německých školách se učitelé mají možnost velmi podrobně 

s koncepcí seznámit a hledají v ní profesní uplatnění právě kvůli jejím zvláštním 

specifikům. Pro ředitele těchto škol je při přijímacím řízení rozhodující osobnost 

učitele a také to, jestli se hodí do jejich koncepce. Znamená to, že učiteli je zcela 

zřejmé, jaká je právě na dané škole filozofie vzdělávání, hodnoty, které škola 

vyznává, cíle, ke kterým směřuje. Je jisté, že do cílů a filozofie školy zasvěcený učitel 

si je lépe vědom, jaké klima ve škole a ve třídách má vytvářet a celý sbor táhne za 

provaz stejným směrem. Vědí naši čeští učitelé na základě jaké pedagogické 

koncepce pracují? Vědí, jaké jsou cíle jejich školy a jakými způsoby práce a vedením 

žáků a studentů k nim nejlépe dojít? 

Vlastní zkušenosti ve sborovnách mne přesvědčily o tom, že ne. Co učitel, to 

jiný názor na to, co je pro vzdělávání důležité. To znamená, že také existují velmi 

rozdílné představy o tom, jaké vlastnosti by klima ve škole a ve třídách mělo mít. 

Jeden učitel klade přehnaný důraz na pořádek a disciplínu, druhý na podporu 

samostatnosti a svobodného rozhodování žáků, jeden ji utužuje přísnými tresty, 

druhý je až příliš benevolentní i k nevhodnému chování - a sedí spolu v jednom 

kabinetu. Jejich působení na klima je diametrálně odlišné, byť ani jedno pozitivně 

k jeho kvalitě nepřispívá. Je třeba, aby učitelé znali pedagogicko - psychologická 

východiska svého počínání, měli představu o těch charakteristikách žáka, které by 

měli společně vytvářet a tomu přizpůsobili svou výchovnou a vzdělávací činnost. 

Znalost kurikulárního dokumentu školy, který ovšem musí být odpovídajícím 

způsobem zpracován, je další nezbytností. Tam naleznou vzdělávací cíle školy, její 

strategii a tyto dlouhodobé cíle nyní musejí být naplňovány každodenní prací. Klima 
v e škole a ve třídách by nemělo být učitelem vytvářeno pouze intuitivně, ale hlavně a 

v prvním plánu promyšlenými zásahy, které jsou vedeny s nějakým dobrým 

záměrem, odpovídajícím cílům a celé koncepci. 
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Učitelé u nás nejsou seznamování s filozofií a záměry školy tak, jak by bylo 

nezbytné. Pak tedy zbývá jen vedení školy, aby sborovně předalo svou vizi, v lepším 

případě ji s učiteli spoluvytvářeli. Jenže k tomu jsou třeba dovednosti, které na 

našich školách nebyly a nejsou příliš rozvíjeny. To také znamená, že mnoho 

pedagogů učí bez nějakého promyšlenějšího fundamentu, aniž by vědělo, k jakému 

cíli vede své žáky a studenty. Jejich myšlení je ohraničeno několika časovými 

momenty a tématy, jako jsou inspekce, přijímací řízení apod., mezi kterými se sice 

snaží dělat svou práci co nejlépe, ale bez širšího vědomí souvislostí. 

Vašutová (2006, s. 84) konstatuje, že „učitelé coby uživatelé kurikula jsou 

posuzováni za jeho ztvárnění ve vyučování, a to hlavně optikou připravenosti žáků 

na přijímací zkoušky a úspěšnosti přijetí na školy vyššího vzdělávacího stupně. Toto 

kriterium posuzování uživatelů kurikula nezávisí ani tak na samotných 

kurikulárních dokumentech, ale na jejich ,provedení' učitelem, ať je tradiční a 

stereotypní, nebo tzv. moderní. Mnoha učitelům vyhovuje tato uživatelská role, 

neboť jejich pedagogická práce je dána a přímá profesní zodpovědnost se zužuje na 

účelovost spočívající v dílčím kroku v životě žáka, vyhovuje také mnoha rodičům." 

Hovořím o tom právě kvůli klimatu školy a klimatu tříd. Někteří učitelé 

považují za svůj hlavní cíl připravit žáky na další stupeň vzdělávání. Avšak ukazuje 

se, ž e všechny důležité d o v e d n o s t i , které jedinec pro svou studijní a profesní 

budoucnost potřebuje, se naučil již na základní škole. Zaměření na úspěch žáků nebo 

studentů na přijímací zkoušky klima rozhodně nezlepšuje a je další velikou chybou. 

Hlavní a důležité cíle vzdělávání leží jinde a některé naše školy se pokoušejí o 

nápravu. Janke (2006, s. 75) uvádí, že dobrá kooperace a komunikace v učitelském 

sboru je vnímána jako potřebná a konstatuje jasnou souvislost mezi kooperací 
v učitelském sboru a vnímáním školního klimatu žáků. Navíc „koreluje pracovní 

spokojenost učitelů s vnímáním klimatu žáků". 

Prozatím však pedagogické sbory našich škol ve výzkumech vykazují ve velké 

ntáře nechuť k nějakým zásahům, změnám a inovacím, jak se také nezřídka ukázalo 

Při jejich práci na vlastním kurikulu školy. Vašutová (2006) shrnuje výsledky 

některých šetření o našich učitelích takto: 
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• učitelé absorbují nové metodicko-organizační impulsy spíše opatrně; 

• učitelé vyžadují disciplínu a řád; 

• s principem svobody zacházejí učitelé spíše zdrženlivě; 

• učitelé chtějí ze své třídy vytvořit kooperující společenství, avšak metody 

„sociálního učení" příliš často nepraktikují; 

• učitelé se převážně věnují kázeňským a výchovným problémům žáků; 

• učitelé se soustřeďují na zkoušení a hodnocení žáků; 

• učitelé neovládají a nepoužívají aktivizující metody výuky atd. 

Také se ukazuje (přes dílčí zlepšení v posledních letech), že český učitel 

zaostává za svými kolegy v Evropě například v oblasti dalšího vzdělávání. Podíl 

českých učitelů, kteří se v uplynulých dvou letech účastnily dalšího vzdělávání, je 

(podle šetření TIMMS 2007) ve všech sledovaných oblastech nižší než evropský 

průměr. Co je ovšem zarážející, je fakt, že to byly právě ony dva roky přípravy 

školních vzdělávacích programů. Například pro učitele v 4. a 8. třídách: 

Didaktika matematiky: ČR 35 / Evropa 61 (4), ČR 45 / Evropa 60 (8). 

Didaktika přírodovědy: ČR 19 / Evropa 52 (4), ČR 43 / Evropa 53 (8). 

Matematika z hlediska kurikula: ČR 20 / Evropa 55 (4), ČR 35 / Evropa 55 (8). 

Přírodověda z hlediska kurikula: ČR 15 / Evropa 49 (4), ČR 30 / Evropa 50 (8). 

Hodnocení žáků ve výuce matematiky: ČR 21 / Evropa 51 (4), CR 22 / Evropa 50 (8). 

Hodnocení žáků ve výuce přírodovědy: ČR 13 / Evropa 43 (4), ČR 22 / Evropa 436 

(8). (viz Tomášek a kol. 2008) 

Klima školy a klima třídy se ukazuje na mnoha znacích - jedním z nich je 

spolupráce pedagogů ve škole. Mají o ni učitelé vůbec zájem? Jakým způsobem ji 

realizují? Nebo se izolují ve svých kabinetech a každá snaha o kooperaci (například 

na školních projektech) je neschůdná? Pol (2007, s. 67) uvádí rozdělení Littleové, 

která vidí vztahy učitelů ve škole na různých úrovních: 

1) společenské konverzace; 

2) pomoc a podpora; 

6 Číslo uvádí počet žáků v %, které vedou tito dále se vzdělávající učitelé. 
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3) sdílení a výměny názorů a zkušeností; 

4) společná práce. 

Společnou prací míní „týmové vyučování, společné plánování, vzájemné 

hospitace, společně realizovaný akční výzkum7, mentorství a další postupy. Ty 

předpokládají, ale také v důsledku stimulují silnější vzájemnou propojenost lidí, 

společnou odpovědnost, vztah k věci, zdokonalování a větší ochotu participovat i 

v takových procesech, jako je např. konstruktivní hodnocení vykonané práce." Avšak 

„společná práce" znamená kvalitu pouze v případě, že nejde o „relativně povrchní 

v z t a h y , v nichž dominuje ohled na jejich ,bezpečný' charakter. Je potřeba pokoušet se 

rozlišovat, zda spolupráce učitelů vede ke vzájemnému porozumění a tvořivým 

postupům v zájmu jednotlivců i školy, anebo jen ke společnému utvrzování se v již 

existující a leckdy ne zcela adekvátní praxi". 

Vedení škol (jak ukázalo Polovo šetření) vynalézavě nalézají překážky, proč 

nemohou jejich pedagogové spolupracovat, například celkovou situaci ve školství 

(nízká učitelská prestiž, hrozba nezaměstnanosti, nedostatečné financování apod.) 

uvádí jako důvod 38% ředitelů. Daleko pravděpodobnější však bude názor, že této 

spolupráci brání osobní překážky a mezilidské vztahy (jak uvádí pouhých 25% a 22% 

ředitelů), tedy: špatné klima ve škole, mezigenerační neporozumění, 

individualismus, rivalita a závist, netolerance, skepse a nezájem některých 

pedagogů, neochota a nedůvěra. Učitelé8 sami si myslí, že nespolupracují kvůli 

nedostatku času a sil, vztahům mezi lidmi, nízké prestiži povolání (!), financím a 

neprovedeným žádoucím změnám ve školství (?). Najít cestu, jak z toho ven, bude 

asi u nás obtížné, neboť pouze každý pátý ředitel věří, že vedení školy má možnost 

spolupráci učitelů ovlivňovat, (viz Pol 2007, s. 71 - 72) 

Pravděpodobně také pocit, že spolupracovat s kolegy lze jen obtížně a 

Pedagog je tedy na své pracovní problémy sám, vede k vnímání vysoké zátěže 

učitelského povolání. Paulík (1999, s. 105) ze svého šetření vyvodil zajímavé 

7 C o ž m ů ž e b ý t n a p ř í k l a d m ě ř e n í k l i m a t u v e t ř í d ě a j e h o v z á j e m n é p o r o v n á n í u t ř í d a j e d n o t l i v c ů a 

P r o m ý š l e n í n á s l e d u j í c í c h o p a t ř e n í n a p o d p o r u s u p o r t i v n í h o k l i m a t u a j e j i ch r e a l i z a c e . 
Na zák ladě rozhovorů se 60 učiteli z 15 b rněnských škol. 
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poznatky9: „Učitelské povolání lze považovat za povolání náročné zejména ve 

s m y s l u velikosti nároků spjatých s učitelovým subjektivním prožíváním. V dalších 

výzkumech prováděných u nás i v zahraničí hodnotí na různých typech škol zhruba 

jedna třetina učitelů i více svou pracovní zátěž jako silnou až extrémní. Ženy častěji 

než muži hodnotily svou pracovní zátěž v průměru jako vyšší. Prožívání pracovní 

zátěže učitelů jako poměrně vysoké se však nepromítá do pracovní spokojenosti 

jednoznačně. Zdá se, že i relativně vysoké nároky profese nemusí nutně znamenat 

nespokojenost učitelů. Pravděpodobně zde působí řada dalších faktorů 

kompenzujících pracovní přetížení. Přestože průměrná hodnota posuzování 

pracovní spokojenosti učiteli oscilovala kolem průměru, nelze tento údaj přeceňovat. 

Svědčí o tom např. relativně vysoké počty učitelů, kteří jsou v práci nespokojeni (u 

mužů na základních a středních školách to byl každý pátý, respektive šestý) i 

poměrně vyšší fluktuační tendence (zejména na druhém stupni základní školy). 

Za nezanedbatelný zdroj pracovní spokojenosti učitelů i při relativně vysoké 

zátěži lze považovat jejich seberealizaci. Ta zřejmě souvisí se sociálním uznáním 

jejich práce a možností naplnit v ní vlastní očekávání." 

Lze souhlasit i s Urbánkem (2006), který konstatuje, že učitelský sbor má 

„nejvýznamnější potenci spoluvytvářet, ovlivňovat a měnit celkové klima školy." 

Také ve školní třídě je tím nejdůležitějším tvůrcem učitel a měl by na svých 

pedagogických záměrech spolupracovat se svými kolegy. Třeba tak, jak je 

Popisována zkušenost z jisté Daltonské školy: „Na konci pracovního dne se všichni 

sejdeme. Uvaříme si čaj nebo kávu. Sesedneme se kolem velkého stolu a 

kontrolujeme sešity a práce dětí. Probíráme společně různé školní záležitosti. Během 

těchto neformálních konzultací jsem se od kolegů hodně naučila. Při neformálním 

rozhovoru dochází k výměně informací a poznatků. Spoustu organizačních změn 

jsme dohodli právě během těchto rozhovorů, říká učitelka Jeltje." (Rohner, Wenke 

2003, s. 31) 

9 P a u l í k ů v v z o r e k čítal 1280 uč i te lů , 924 ž e n a 356 m u ž ů ze ZŠ, SOŠ, g y m n á z i í , S O U , VŠ ( z a s t o u p e n ý c h p ř ib l i žně 
r o v n o m ě r n ě ) . N a v í c 104 r e s p o n d e n t ů ze v z o r k u byl i sociá lní p racovn íc i . 
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Mohu konstatovat nejen na základě předchozího textu, ale také šetření, které 

prezentuji dále, že někteří učitelé v českých školách mají velké rezervy, které se týkají 

jejich způsobů realizace edukačního procesu a také utváření klimatu ve třídách. To, 

že žáci tyto nedostatky vnímají a tím je ovlivňován jejich vztah k učitelům jako 

vzdělávací autoritě a k vzdělávání samému, je nepochybné. Jak dovodím dále, 

k utváření vhodného klimatu ve třídě je nezbytné velmi dobře ovládat nejen to 

sociální ve vztahu učitel - žák, ale i být dobrým učitelem, respektive didaktikem. 

4. Třídní klima 

Jestliže hovořím o třídním klimatu, jde o termín v našem pedagogickém 

prostředí již zavedený a ustálený, na jehož charakteristikách by se většina pedagogů 

přibližně shodla, ale zřejmě ne bez jistých rozporů o tom, co zahrnuje. Velmi často se 

tento pojem objevuje v odborných textech, stejně četné jsou i pokusy o jeho 

„uchopení" a definování. „Anderson (1982) definuje problém výzkumu klimatu 

otázkou ,are we hunting the same beast?'10 a poukazuje tím na mnoho různých 

definic termínu ,klima'. Podle jeho názoru lze problém popsat podobenstvím o 

sedmi slepých, z nichž každý má v ruce jednu část slona a tvrdí, že ví, jak celý slon 
vypadá. Podle toho, z jaké strany, jakého hlediska nebo na základě zájmu o určité 

poznatky, jsou pak za významné považovány také různé aspekty klimatu." (Janke 

2006, s. 12) 

Průcha (2002, s. 66) operuje s tímto schématem: 

Edukační prostředí třídy: 

A) Fyzikální faktory (osvětlení, prostorové dispozice, konstrukce nábytku, barvy 

stěn aj.) 

B) Psychosociálnífaktory 

a) Stabilní (trvalejší sociální vztahy mezi účastníky edukačních 

procesů) ...klima třídy 

10 Lov íme to s a m é zvířátko? 
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b) Proměnlivé (krátkodobé stavy interakce mezi účastníky edukačních 

nrnresů^ ...atmosféra ve třídě 

Jedna ze základních vlastností klimatu je, že je velmi obtížně měřitelný. 

P ř e s t o ž e klima působí na všechny ve školní třídě a všichni ho také zřetelně vnímají, 

je to něco neuchopitelného a konkrétněji téměř nepopsatelného. Některé způsoby 

měření uvedu dále, ale je třeba si uvědomit, že jsou to pouze jisté modely, pokusy. 

A u t o ř i těchto technik musí vždy vybrat, z čeho se podle jejich názorů klima skládá a 

urč i t indikátory nebo otázky, které by o něm něco vypověděly od jeho účastníků a 

s p o l u t v ů r c ů . A protože jsou popis a měření klimatu tak obtížné, pomáhají si často 

ještě dalším dělením nebo různým zpřesňováním, takže existují různými autory 

charakterizované pojmy jako „vyučovací klima", „komunikační klima ve třídě" nebo 

„klima učení se" apod. V základních termínech se lze přiklonit k Marešovi (1998, s. 

3-4), který uvádí: 

„Termín prostředí je nejobecnější, má široký rozsah, netýká se jenom aspektů 

sociálně psychologických. Prostředí třídy zahrnuje mj. aspekty architektonické 

(ce lkové řešení učebny, úroveň jejího vybavení, možnost variovat její tvar, velikost i 

prostorové rozmístění nábytku), hygienické (osvětlení, vytápění, větrání), 

ergonomické (vhodnost školního nábytku pro soustředěnou práci, uspořádání 

pracovního místa učitele, žáka, rozmístění ovládacích a sdělovacích prvků v učebně), 

akustické (úroveň šumu a hluku, dozvuk, odraz zvuku) ap. 

Termín atmosféra má poměrně úzký rozsah. Vyjadřuje proměnlivost a krátké 

trvání. Atmosféra třídy je jevem krátkodobým, situačně podmíněným, mění se 

během vyučovacího dne či dokonce jedné vyučovací hodiny. Jevy trvají řádově 

minuty až hodiny, výjimečně déle. Vzpomeňme atmosféru ve třídě před opakovači 

hodinou, atmosféru ve třídě během maturitní písemné práce, atmosféru ve třídě po 
velké přestávce, po rvačce mezi žáky, atmosféru ve třídě, když učitelka podle mínění 

žáků dá nespravedlivou známku, atmosféru ve třídě při suplování anebo při sdělení, 

že odpadá hodina obávaného vyučovacího předmětu atd. J. K. Litterstová a B.A. Eyo 

Přišli s úvahou, že atmosféra třídy se možná periodicky mění. Střídají se údobí, v 
n ichž je atmosféra pozitivní a zase údobí, kdy je atmosféra negativní. Uvažují o tzv. 
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kritickém momentu, po němž následuje buď zlepšování či zhoršování dosavadní 

atmosféry. I když nesouhlasíme s jednoduchou periodicitou změn, naznačený 

podnět stojí za promýšlení. Domníváme se, že bychom mohli postulovat určitý 

nepravidelný „spouštěč" změn. Označme jej jako kritickou událost, tedy událost, jež 

je pro žáky a (nebo) učitele impulzem ke změně vnímání a prožívání toho, co se děje 

ve třídě anebo je impulzem ke změně jejich jednání. Kritická událost se může týkat 

nejen atmosféry (té častěji), ale též klimatu třídy. 

Termín sociální klima 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 

k o n e č n ě učitelé jako jednotlivci. Sociální klima třídy je zprostředkovaně ovlivněno 

též širšími sociální jevy, jako jsou sociální klima školy a sociální klima učitelského 

sboru. Nepůsobí ovšem globálně, ale výběrově. Jak upozorňuje Chávez, mohou na 

téže škole existovat vedle sebe rozdílná sociální klimata v rozdílných třídách: od 

klimat působících na žáky pozitivně, až po klimata působící negativně." 

Z českých autorů lze také souhlasit například s Grecmanovou (2003, s. 20), 

která uvádí: „klima třídy nesouvisí jen s kvalitou výuky, ani to není pouze souhrn 

nebo bilance různých typů vyučujících klimat. Vytváří se jak ve vyučování, ta i 

přestávkách, na výletech i různých společenských akcích třídy." Cituje různé 

odborníky, kteří „považují klima třídy za sociálně psychologickou proměnnou, která 

Představuje dlouhodobější sociálně emocionální naladění, zobecněné postoje a 

vztahy, emocionální výpovědi žáků dané třídy o událostech ve třídě - včetně 

pedagogického působení učitelů školy" (Průcha, Walterová, Mareš 1998, s. 107) nebo 

//Soubor generalizovaných postojů, afektivních odpovědí a vnímání ve vztahu 

k procesům ve třídě mezi žáky" (Linková 2002, s. 44). Vykopalová (1992, s. 5) soudí, 

že sociální klima školní třídy je „soubor všech vnějších a vnitřních podmínek 

Působících ve vzájemné součinnosti žáků i učitele a vzájemně ovlivňující jejich 

chování." Klima je založeno na „subjektivních názorech aktérů klimatu, tedy na tom, 
C o leží obrazně řečeno „za kulisami"... Staví na tom, co je nepřístupné vnějšímu 

Pozorovateli" (Mareš, 2005, s. 61) Klima školní třídy lze definovat jako „ustálené 

Postupy vnímání, prožívání, hodnocení a reagování všech...na to, co se ve třídě 
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odehrálo, odehrává nebo, co se má v budoucnu odehrát" (Mareš, Křivohlavý, 1995, s. 

147). Každá třída oplývá jistou mírou jedinečnosti, Klusák (1994) hovoří o „fluidu" 

jednotlivých tříd. Pokud v textu hovořím o klimatu ve třídě, definuji jej takto: 

Třídní klima je souhrn subjektivních hodnocení a sebehodnocení vnímání, 

prožitků, emocí a vzájemného působení všech účastníků, které v nich jako ve 

spolutvůrcích a konzumentech vyvolávají edukační i jiné činnosti v daném prostředí. 

Zjistit, jaké klima ve třídě panuje, znamená nespoléhat na pozorování 

(hospitace) anebo měření vzdělávacích výsledků testy. O klimatu ve třídě mohou 

nejlépe vypovídat jeho účastníci, tedy žáci (a daný učitel). O tom, kdo z nich je 

důležitější, uvažuje Průcha (2002, s. 343): „názory na to, co či kdo je zdrojem utváření 

klimatu ve třídě, jsou mezi odborníky odlišné. Někteří míní, že hlavním zdrojem jsou 

žáci - jejich jedinečná struktura, vlastnosti, chování, které jsou odlišné od jedné třídy 

k druhé. To rozpoznává každý zkušený učitel a stává se často, že v jedné třídě 

vyučuje rád, těší se na ni, kdežto v jiné třídě na téže škole vyučuje nerad, s nechutí a 

často stresován. Žáci v těchto třídách mohou vytvářet odlišné klima tím, jak se 

chovají, jaké postoje mají k učení a k učitelům apod. Jiní odborníci soudí, že hlavním 

tvůrcem klimatu ve třídě je učitel, neboť tento subjekt svými vlastnostmi a 

Především rolí, kterou má ve vyučování, může významněji ovlivňovat klima třídy. 

Mezi učitelovy „klíčové dovednosti" by tedy mělo patřit i to, jak dokáže vytvářet 

Pozitivní klima ve třídě." 

P r e f e r o v á n í žákovského pohledu odpovídá názor, že „klima třídy vyjadřuje, 

do jaké míry je žák ve třídě spokojený, jestli si žáci vzájemně dostatečně rozumějí, 

jaký je stupeň soutěživosti a konkurence mezi nimi a jaká je soudržnost třídy." 

( G a v o r a 1999, s. 137). Preferování role pedagoga je vyjádřena míněním 

Konarewského, že „klima třídy jsou všechna pravidla práce a života ve třídě, které 

učitel žákům vštěpuje a upevňuje při didaktických a výchovných situacích." (viz 

Petlák 2006, s. 27) Konstatuji, že ve třídě nemůže být dobré klima bez součinnosti 
v gech jeho spolutvůrců, ale role učitele je velmi významná. 
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Já se v této práci zabývám žáky i učitelem jako spolutvůrci a konzumenty 

klimatu. Zastávám názor, že přestože jsou si všichni rovni, učitel je z hlediska tvorby 

klimatu přece jenom „rovnější". Rád bych věřil tomu, že jedním z jeho cílů je 

vytvoření pozitivního, suportivního klimatu. To znamená dobré vzájemné vztahy, 

rovnou komunikaci, spolupráci, nestresující prostředí, nedeklasující způsob 

hodnocení, převahu pozitivního odměňování a modifikace chování, vhodné a pestré 

způsoby výuky. V takové třídě jsou žáci „spokojenější, učitelovy kladné informace je 

více motivují k vyšší aktivitě a vyššímu prožitku sebevědomí, mají menší procento 

absencí atd." (Lašek 1994, s. 156)11 Toto klima vykazuje různé znaky, jež se snažil 

charakterizovat C. Fox - Bethel a F. CVConor (2000). Jejich chápání složky klimatu 

vznikalo z rozhovorů se žáky, studenty a učiteli, kteří deklarovaly jejich důležitost 

pro motivaci a studijní úspěchy. 

1. Podpora, která znamená, že se účastníci cítí pozitivně emočně naladěni na 

školní práci. Tato podpora od učitele a spolužáků posiluje chuť hledat a 

objevovat nové věci, nebát se chybovat a těžit jak z úspěchů tak i z neúspěchů 

při edukační činnosti. 

2. Pořádek, smysluplně vymezená pravidla, jak se mají žáci chovat a viditelná a 

důsledná snaha o jejich zachování. 

3- Účast, jenž znamená pro žáky a studenty příležitost ke komunikaci (včetně 

svobodného kladení otázek a tázání se po smyslu činností), realizování aktivit, 

které umožňují zapojení, participaci žáků na rozhodování apod. 

4. Standardy, jasně definovaný soubor norem, jakých cílů by měl každý 

dosáhnout, ovšem nikoliv striktně výkonnostních, nýbrž zejména postojové. 

5. Účelnost, která zdůrazňuje užitečnost a užitnost vzdělávání, jasný a 

nezkalený smysl té které aktivity nebo učiva. Vědět proč je velmi důležité pro 

motivaci k práci ve škole. Každá hodina má mít jasný záměr a žákům 

vysvětlitelný důvod, za který rozhodně nelze považovat ono „je to ve 

výukových plánech" nebo „je to maturitní otázka". 

11 O p a k e m je de fenz ivní kl ima, žáci jsou v innou nekval i tní v ý u k y nebo j iných a spek tů uči te lova působen í 
apatičtí, volí cestu ne jmenš ího o d p o r u , spojuj í se proti učiteli, podvádě j í , podlézaj í , skrývaj í své pocity, bojí se 
a p o d . 
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6. Odpovědnost, tento rys vyjadřuje osobní pocit odpovědnosti za vlastní 

vzdělávání, tedy plnění úkolů, zapojení se do školní práce, dosažení úspěchu 

a zviditelnění toho, čemu věnujeme úsilí. 

7. Zájem o vzdělávání a jeho podpora patří k základním cílům práce učitele. 

Lze jej prohlubovat různými způsoby včetně popularizace vlastního předmětu 

(například zdůrazněním jeho praktického využití). Složka má dvě vrstvy, 

neboť také žák musí ze strany učitele cítit zájem o sebe a svou práci. 

8. Očekávání úspěchu je vlastně veřejně a výrazně deklarované očekávání, že 

žák (nebo třída) dosáhnou úspěchů, je schopen dobře plnit zadané úkoly a 

v budoucnosti i překračovat své hranice. 

9. Nestrannost pak deklaruje absenci zvýhodňování, nadržování a 

nespravedlnosti a jasnou souvislost mezi dobře odvedenou prací ve třídě a 

odměnou. 

10. Bezpečnost vypovídá o neexistenci psychického nebo fyzického násilí a jiných 

stresujících faktorů, stejně jako znalost způsobů, jak podobné situace řešit. 

11. Prostředí, kterým je myšleno čisté, příjemné, zajímavé, komfortní (v 

uživatelském smyslu) prostředí třídy (nebo školy). 

Přestože pedagog často intuitivně jedná z hlediska suportivního klimatu 

správně, jindy se stejnou intuicí chybuje. Chybí mu totiž jakási celistvá filozofie, se 

kterou by řídil svou vzdělávací činnost. Pokud budu za takovou budu považovat 

právě vytváření pozitivního klimatu, měla by se pozornost učitele zaměřit na ty 

aspekty klimatu, ve kterých klima nejvíce ovlivňuje. Interakce se žáky, které při 

edukaci nastává se dá rozdělit do určitých oblastí, které můžeme za tyto aspekty 

Považovat. Jsou to: 

^ vyučovací metody a edukační aktivity; 

^ komunikace ve třídě; 

^ hodnocení ve třídě; 

^ kázeňské vedení třídy; 

^ participace žáků. 
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Mimo tuto interakci můžeme zařadit další složky, které klima ovlivňují, jako 

například vztahy mezi žáky nebo fyzikální prostředí třídy. Tím, že do složek 

třídního klimatu zahrnuji vyučovací metody nebo komunikaci, vyjadřuji názor, že 

kategorie třídní klima zahrnuje i to, co někteří odborníci nazývají klimatem výuky 

nebo komunikačním klimatem ve třídě. Petlák (2006, s. 29) hovoří o tom, že „klima třídy 

a vyučovací klima není možné od sebe oddělovat. Klima třídy ovlivňuje klima výuky 

a naopak." Souhlasím, není tedy nezbytné je nějak odlišovat. 

V další části práce se budu snažit charakterizovat jednotlivé složky, doložit 

aktuální stav relevantními výzkumy a poukázat na související výroky a otázky 

v nástrojích pro měření klimatu. 

4.1. Vyučovací metody a edukační aktivity 

Důležitou činností učitele je výuka, kterou realizuje různými způsoby, 

metodami a aktivitami. Učitelem používané metody mají vliv na klima ve třídě 

v mnohých aspektech, například v pořádku ve třídě a její organizovanosti, tedy 

jiným slovem kázni. Jestliže se nevhodně chová žák při všemi vítané činnosti, která je 

zaujala, nechtějí být ostatní od této aktivity odváděni a také nechtějí, aby jim učitel 

tuto činnost pro příště odepřel. Jsou tedy na straně učitele nebo sami zapracují 

umravňujícím způsobem. Jestliže se ale narušitel pořádku objeví v hodině, která je 

Pro ostatní nudou a frustrací, jeho nekázeň je vítaným oživením, osvěžujícím 

zdrojem zábavy a třídu má na své straně on. Učitelův zásah potom nejen že 

neukázněnému žákovi poskytuje status hrdiny, ale s podporou ostatních spolužáků 
v zádech může nekázeň eskalovat, přelévat se z jednoho žáka na druhého (neboť 

Podporu třídy chce cítit mnohý žák). 

Vhodně vedená hodina, využívající suportivní metody (viz dále), „upouští" 

energii žáků, kterou jinak převedou na nevhodné chování. Dobrá nálada díky 

zajímavé činnosti zlepšuje klima a je nejlepší prevencí projevů nevhodného chování. 

Záci totiž pracují, protože chtějí, komunikují, protože mohou a učitel se jim věnuje 

51 



tak, že cítí jeho zájem. Beze strachu z toho, že udělají chybu, bez obav z projevení 

svého názoru je pak důležité jen jedno - věnovat se své práci a dělat ji co nejlépe. 

Výpovědi pedagogů o tom hovoří jasně: „vhodná a účelná organizace vyučování 

spolu s tvůrčími a aktivizujícími úkoly a situacemi pomáhá navodit v hodinách 

jazykové, slohové a komunikační výchovy tvůrčí pracovní atmosféru. Učitel tak 

vytváří ve třídě kreativní situace a žákům dává možnost, aby se mohli projevit". 

(Minářová 1998, s. 18). „Žáky bavila taková výuka, při které dostávali možnost 

aktivně se do ní zapojit. Oceňují školu hrou, komunikaci s učitelem (rozhovory, 

,debaty'), používání pracovních listů, výklad doplněný něčím neobvyklým (video, 

kopie autentického zápisu apod.): 'Bylo to víc aktivní a zároveň jsme viděli to, o čem jsme 

se učili (obrázky hradů, živočichů...)/ Dalším argumentem pro aktivizující metody 

výuky je zajímavý názor jednoho žáka: 'V matematice jsme museli přemýšlet. Učitel nás 

jenom vedl, abychom příklad pochopili sami'." (Švec V., Kašpárková S., Kavanová A. 

2005, s. 200) 

Stav na základních a středních školách z hlediska používání aktivizačních 

výukových metod nebývá dobrý. Bohužel to vede ke stavu, že „žáci se neučí (v 

pravém smyslu tohoto slova), ale jen si pamatují (nebo nepamatují) vybrané 

kaleidoskopické informace o světě, aniž by skutečně porozuměli některým pojmům a 

hlouběji pronikli do vnitřních obsahových souvislostí. A to jednoduše proto, že takto 

utvářený obraz světa není výsledkem poznávání, ale výsledkem zapamatování. 

Poznávání světa je takto devalvováno z hledání porozumění jeho aspektům na pouhé 

označování objektů a jevů a jejich vlastností, vztahů a operací. V rámci redukce učení 

na zapamatování je i devalvován pojem na pouhé slovo, neboť formování příslušné 

mentální reprezentace nestaví na vnitřní zkušenosti. Tím je i řeč devalvována z 

nástroje myšlení na 'mluvení bez myšlení'." (Machalová 2006, s. 310) Například 

„dítě (žák 4. ročníku zkladní školy, pozn. R.Č.) si dovede zapamatovat a také 

reprodukovat, že ,Karel IV. žil ve čtrnáctém století, založil v Praze univerzitu, zřídil 

arcibiskupství a že byl patronem české země'. Na otázku: Co to znamená patron? Však 

nedovede odpovědět vůbec, arcibiskupstvím rozumí ,...to je jako když bojují dvě strany 

proti sobě, tak ta jedna, ...protože to slovo je takové drsné, jako když je hodně velká válka'. 
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Pod ,založil univerzitu' si představuje, že byl také stavitelem a budovu univerzity 

sám postavil a čtrnácté století situuje do doby před čtrnácti sty lety." (Machalová 

2006, s. 310) 

Je zřejmé, že reprodukce poznatků nevede k jejich pochopení. V kvalitnějších 

(podle srovnávacích testů PISA) školských systémech učitelé volí právě opačnou 

cestu. Například žáci čtvrté třídy ve finské škole pracují s textem o slepicích. „ ,V této 

hodině vlastně nejde jen o to, aby se žáci dozvěděli něco o drůbeži/ říká jejich 

učitelka Leena Karjalahti,,cílem je dát dětem velmi jednoduchý návod, jak pracovat 

s textem takovým způsobem, aby jeho obsahu a informacím skutečně rozuměly -

nezávisle na tom, jestli se tam píše o slepicích, barokní hudbě či druhé světové 

válce'." (Hudalla 2008, s. 38) To je rozdíl proti našim učitelům, kteří preferují znalosti 

učiva. Horká (2005, s. 90) upozorňuje také na to, že „zejména u mladších žáků je 

vhodné upřednostňovat časově princip prožitku před zdůvodněním, pochopením, 

racionálním vysvětlením. Přijme-li žák určitou hodnotu tímto emotivním způsobem, 

lze očekávat, že později, po racionálním zdůvodnění, se stane jeho trvalým majetkem 

a osobní hodnotou. Byly provedeny analýzy, především v zahraničí, které dokládají 

význam praktických a konceptuálních vědomostí, nikoliv pouze povrchních 

faktografických znalostí. I některé současné učebnice 1. stupně základní školy (např. 

vlastivědy, přírodovědy, prvouky) jsou předimenzovány informacemi z biologie, 

geografie, historie, občanské nauky a učitelé si, bohužel, stále myslí, že je třeba ,vše 

probrat'. Není pak čas na vytváření vlastního prožitkového světa žáků ve vztahu k 

přírodě, kultuře, své vlasti, k světu. Holé informace bez prožitku si žáci nepamatují, 

výuka probíhá bez trvalých výsledků. Oblast ekologie a životního prostředí se 

vybavuje obvykle pouze jako suma definic, pouček s následnou obavou z katastrof a 

s bezradností" 

Ani v předmětu, který praktické získávání poznatků přímo evokuje, není 

situace lepší. Janík (2007, s. 36 - 38) se svými kolegy zkoumali hodiny fyziky12, které 

natáčeli kamerou a následně analyzovali. Učitelé sami označili 90% těchto hodin jako 

«typické". Pokud se těchto 62 hodin zprůměrovalo do jedné, ukázalo se poměrné 

časové rozložení organizačních forem výuky ve vyučovací hodině. Dominantní 

12 62 vyučovacích hodiny fyziky k tématům skládání sil (7. ročník) a elektrický obvod (8. ročník) byly pořízeny ve 
školním roce 2004/2005 v 19 třídách u 13 učitelů ve 12 brněnských základních školách. 
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formou ve zkoumané výuce fyziky byl rozhovor se třídou, na který připadala 

průměrně třetina vyučovací hodiny (14,47 minut). Dále byla velmi výrazně 

zastoupena forma výklad/přednáška/instrukce, jíž učitel věnoval 10,03 minut. Na diktát 

připadalo 5,05 minut. Formám výuky, v nichž vystupuje do popředí aktivita žáků, 

bylo věnováno celkem 9,16 minut. Z toho 4,37 minut bylo věnováno samostatné práci 

žáků, 2,05 minut se pracovalo ve dvojicích a 1,43 minut zabírala práce ve skupinách. 

Organizační formy orientované na učitele tedy zahrnují v průměru 29,56 minut, 

formy výuky orientované na žáka zahrnují v průměru jen 9,17 minut. Celkem šlo 

tedy o 52 hodin orientovaných na učitele a pouze 10 hodin orientovaných na žáka. V 

souboru 62 hodin bylo celkem 14 hodin, v nichž podíl forem orientovaných na 

učitele dosahoval 100 % času věnovaného práci s učivem. Mezi organizační formy 

orientované na učitele je zařazen výklad/přednáška/instrukce učitele, diktát, rozhovor se 

třídou, mezi organizační formy orientované na žáky patří samostatná práce, práce ve 

dvojicích, práce ve skupinách a více forem současně. 

Technika „rozhovor se třídou" je ve škole známá a obvyklá forma 

komunikace, kdy učitel usměrňuje žáky ke správným odpovědím a vede je směrem, 

který považuje sám za vhodný. A tato komunikace v provedeném šetření vykazovala 

zajímavé znaky: průměrný počet slov učitele ve vyučovací hodině byl 2976 slov, 

zatímco průměrný počet slov žáků ve vyučovací hodině byl 616 slov, tedy učitel 

hovoří v průměrné hodině téměř pětkrát více než všichni žáci dohromady. Ukázalo 

se také, že mezi výukovými tématy nebyly odlišnosti vyplývající ze specifické 

povahy učiva, kdy si každé téma „řekne" o jiný způsob organizace výuky (skládání 

sil a elektrický obvod). Učitelé organizují výuku pro různá témata obdobným 

způsobem. Přitom deklarují obavy ze začlenění projektového vyučování do 

předmětu. Hlavně tedy učitelé chemie, učitelé fyziky a přírodovědy těsně následují. 

(Beran, Mareš, Ježek 2007, s. 125). Zmíněná nepříliš vyvážená komunikace ve fyzice 

není ovšem vážná proti učitelům zeměpisu13, u kterých byli při podobném zkoumání 

zjištěn průměrný poměr 6:1, u jednoho pedagoga dokonce 8:1. Ve „zprůměrované" 

hodině zeměpisu organizační formy orientované na učitele zahrnují v průměru 26,15 

13 Výzkum: 5 škol, 6 tříd, 6 učitelů na druhém stupni základních škol a nižších ročníků gymnázií v Brně a blízkém 
okolí pořízeno 50 vyučovacích hodin zeměpisu k tématu „přírodní podmínky ČR". 
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minut, zatímco formy orientované na žáky v průměru jen 11,09 minut. Z 50 hodin 

převažovaly v 41 hodinách organizační formy orientované na učitele a jen v 9 

hodinách formy orientované na žáky. Skupinová práce se v celkových časových 

proporcích vyskytovala jen 0,14 minut! Výsledky ukázaly, že učitelé, kteří žákům 

zápis diktovali, strávili touto formou přes pětinu (!) doby vyučovací hodiny. 

(Hubelová, Janík, Najvar 2007) I další šetření ukazují podobné výsledky. V malé 

sondě ve Zlíně bylo zjištěno, že při probírání nového učiva nejvíce převažuje výklad 

(36,8 % respondentů), praktická ukázka (26,3 % respondentů) a diskuze (15,8 % 

respondentů). (Kašpárková, Otépková 2006)14 

Jak na tom jsou přírodní vědy se také ukazuje v šetření PISA 200615, kde byla 

zkoumána mj. i přírodovědná gramotnost a její čtyři složky: 

základní přírodovědné vědomosti; 

kompetence, které by si měli žáci osvojit a naučit se používat; 

kontext, ve kterém se žáci s přírodovědnými problémy setkávají; 

postoje žáků k přírodním vědám. 

P ř e s t o ž e pořadí České republiky je průměrné, horší je to s rozborem výsledků. 

„Výsledky českých žáků na škále vědomostí o ,přírodních vědách - vědecké postupy' 

jsou výrazně horší než jejich výsledky na škále ,znalost obsahu'. Rozdíl mezi 

výsledky na obou škálách je největší v zemích OECD. Výzkum ukázal, že čeští žáci 

mají osvojeno velké množství přírodovědných poznatků a teorií, problémy jim ale 

dělá vytvářet hypotézy, využívat různé výzkumné metody, experimentovat, získávat 

a interpretovat data, posuzovat výsledky výzkumu, formulovat a dokazovat závěry 

apod. V České republice byla skutečnost, že se žáci o přírodovědných jevech a jejich 

vysvětlení učí, místo aby je sami objevovali, dokumentována v rámci výzkumu 

TIMSS." 

Toto šetření konstatuje: „V českých hodinách přírodovědných předmětů učitel 

obvykle pracuje s žáky celé třídy najednou a soustřeďuje se především na obsahovou 

správnost předávaných poznatků. Typická hodina se skládá z opakování, zkoušení a 

14 Osloveno bylo 22 učitelů na 2. stupni dvou základních škol ve Zlíně. 
15 Účastnilo se 57 zemí (30 členských OECD), u nás 254 škol, 9016 žáků 9. tříd ZŠ, l.ročníků SŠ a odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií. 
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předávání poznatků žákům s tím, že samostatným praktickým činnostem žáků je 

věnováno poměrně málo času. Náplň hodiny je náročná, teoretická a spočívá 

většinou spíše v osvojování faktů a definic než v hledání souvislostí mezi nimi. 

Hodiny obsahují značné množství odborných termínů". (Palečková a kol. 2007, s. 7 -

8) 

jistě lze takto charakterizovat velké množství vyučovacích hodin všech 

předmětů na našich školách. To, že podobná práce nepřipadá žákům přínosná a 

nepříznivě ovlivňuje klima ve třídách, je zřejmé. 

Na otázku „každou hodinu nebo ve většině hodin využívá učitel přírodních 

věd k tomu, aby žákům pomohl porozumět světu mimo školu": 

[> souhlasí 27% našich žáků, 58% žáků z USA; 

• nikdy nebo téměř nikdy volí 26% našich žáků. 

Na otázku „každou hodinu nebo ve většině hodin chce učitel od žáků, aby 

přírodovědné poznatky aplikovali na problémy, se kterými se setkávají 

v každodenním životě": 

• odpovídá kladně 22% našich žáků, ale 49% žáků z USA; 

• nikdy nebo téměř nikdy volí 31% našich žáků. 

N a o t á z k u „ k a ž d o u h o d i n u n e b o v e v ě t š i n ě h o d i n p ř e d v á d í uč i te l ž á k ů m 

d e m o n s t r a č n í p o k u s y " : 

l> přisvědčuje 19% našich žáků, avšak 52% žáků z Německa; 

• nikdy nebo téměř nikdy volí 36% našich žáků. 

Na otázku „každou hodinu nebo ve většině hodin provádějí žáci praktické pokusy 

v laboratořích": 

D> souhlasí 9% našich žáků, ale 61% žáků v Dánsku; 

• nikdy nebo téměř nikdy volí 26% našich žáků. 

(Palečková a kol. 2007, s. 9) 

Výzkum TIMSS z roku 2007 ukázal u českých žáků16 největší zhoršení 

v matematice 4. ročníků od předcházejícího šetření (v roce 1995) ze všech 

zkoumaných zemí (kterých bylo 59). Rozdíl mínus 54 bodu je opravdu alarmující 

16 U nás šetření provádělo na 291 školách, více než 9000 žáků a zhruba 1300 jejich učitelů a ředitelů. 
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(například Slovinsko mělo zlepšení o 47 bodů, Anglie o 57, dokonce i USA o 11). 

Došlo také k největšímu úbytku výborných žáků z nejvyšších úrovní výsledků (ze 

všech zkoumaných zemí). 

Tyto výsledky nejsou ovlivněny změnou výukových metod na podporu 

kompetencí nebo novými školními vzdělávacími programy, neboť v roce 2007 do 

zkoumaných tříd ještě reforma nezasáhla. Jak uvádí server Česká škola: „je 

vyloučeno, že by populace žáků, které se účastnily výzkumu TIMMS 2007, mohly být 

nastupující reformou ovlivněny." 

Čeští žáci byli průměrní při prokazování znalostí, ale při jejich používám a 

v uvažování byli podprůměrní, v oblasti používání znalostí si přitom vedli 

nejhůře. Ve zkoumaném 8. ročníku jsme zaznamenali zhoršení o 42 bodů oproti roku 

1995 (třetí nejhorší evropský výsledek) a úbytek výborných žáků je druhý nejvyšší. 

V matematice máme jeden z nejhorších „indexů kladného vztahu" k matematice i 

přírodopisu z celé Evropy. V přírodopisu nám patří třetí největší pokles znalostí jak 

u žáků 4. tříd, tak i 8. tříd. (viz Tomášek a kol. 2008) 

Zdá se, že ať se výzkum zaměří na jakýkoliv předmět, charakteristika českých 

žáků se nemění: určité znalosti mají - a to nás zařadí mezi jakýsi evropský průměr, 

ale jejich aplikace, praktické dovednosti, vhodné postoje, jistá míra vědeckého, 

zkoumavého myšlení jsou velikou slabinou našich žáků. A to je především otázka 

používaných výukových metod a způsobů práce ve školách. Zmíněný stav nelze 

v žádném případě považovat za dobrý. 

Blažková (2006, s. 226) uvádí: „Učitel již nemůže být pouhým 

zprostředkovatelem a sdělovatelem matematických poznatků, ale laskavým 

průvodcem na cestě poznání žáků. Od stereotypních přístupů k výkladu učiva 

(některými učiteli považované za jediné správné), spočívajících např. v uvedení 

vzorců (často bez odvození nebo důkazu) a vyžadování jejich pamětného zvládnutí, 

se mění postavení učitele v osobnost, která kultivuje osobnost žáka, řídí efektivně 

jeho vzdělávání, předkládá mu problémy k řešení a snaží se u každého žáka 

dosáhnout takových vzdělávacích výstupů, kterých je schopen podle svých 

individuálních předpokladů dosáhnout. I když kognitivní složka učení je nezbytná, 

neboť žák musí mít určitou sumu nejnutnějších matematických znalostí, aby mohl 
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získávat další, je třeba posilovat složku konstruktivistických přístupů při získávání 

poznatků a co největší podíl samotného žáka na jejich vyvozování. (Objevováním 

známého se žák učí objevovat neznámé.) I u nejzákladnějšího učiva, které je nutné 

pamětně zvládnout (např. základní spoje násobení a dělení), je třeba, aby žák chápal, 

jaký je význam každé z operací a jaké jsou její aplikace. To vyžaduje takové výukové 

přístupy, kterými by si každý žák každou z operací samostatně vyvodil, a takové 

podněty, aby žák měl pocit užitečnosti daného učiva pro jeho život a uměl je správně 

využívat." Nedostatky, o kterých se výše zmiňuji, nesouvisí jen s neochotou 

některých pedagogů se vymanit z jednostranného řízení výuky, ale také z celkovým 

pojetím a filozofií výuky. Učitelé se bojí vzděláváním bavit sebe i žáky, zařazují 

zábavnější činnosti řídce - „když zbude čas". Ovšem ve škole nezbývá čas nikdy. 

Odpovězme si na otázku: kdo do školy chodí nejraději? Ti nejmladší žáčci, 

„prvňáčci" a „druháčci", žáci prvního stupně. V jejich případě se nikdo nediví, když 

paní učitelka zařazuje herní činnosti a děti se prací baví. Fontana (2003, s. 50 - 51) 

uvádí, že když si dítě hraje, učení se pro něj stává nepodstatným a to i v případě, že 

je hra strukturovaná (tedy organizovaná dospělým, který jejím prostřednictvím 

poskytuje žádoucí učební zkušenost). Bez ohledu na to, že naše kultura položila 

hlavní důraz na práci, není důvod pokládat hru za něco podřadnějšího. Je přece 

důležité, že „hra přispívá k psychickému zdraví jedince. V dětství mají emoce často 

ostřejší, intenzivnější kvalitu než v pozdějším životě a odpírat dítěti příležitost 

k prožívání radosti znamená odpírat mu příležitost, které se mu v této podobě již 

znovu nenaskytnou". Prožívání radosti přináší lidskému jedinci žádoucí fyziologický 

i psychologický prospěch. „Jestliže dítě zjistí, že hra je něčím, čeho si dospělí váží a 

čemu se může věnovat a neprožívat pocit viny, že maří čas a že by se mělo v dané 

chvíli věnovat vážnějším věcem, pomáhá mu to ve vytváření pozitivních postojů" a 

přispívá k rozvoji duševního zdraví. Také Piaget má za to, že dítěti postupně se 

rozvíjející mohutnost myšlení pomáhá vytvářet složitější způsoby hry a naopak, 

složitější hry mohou urychlit rozvoj rozvinutějších způsobů myšlení. 

To tedy znamená, že hra má ke svému motivačnímu a aktivizačnímu vyznění 

nejen „nenápadné" vzdělávací účinky, ale i příznivé psychické dopady. Herní 
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činnost nepatří jen do hodin tělesné výchovy, ale do procesu vzdělávání ve všech 

oborech, v každém předmětu. Hrou však nemyslím jen opravdu herní činnosti, ale i 

zábavné úkoly, vhodně zadané a realizované projekty, týmové aktivity v podnětné a 

pozitivní atmosféře - to vše přispívá k dobrému klimatu ve třídě. Jestliže Minářová 

(1998, s. 18) uvádí, že „vhodná a účelná organizace vyučování spolu s tvůrčími a 

aktivizujícími úkoly a situacemi pomáhá navodit v hodinách jazykové, slohové a 

komunikační výchovy tvůrčí pracovní atmosféru." a doplňuje: „učitel tak vytváří ve 

třídě kreativní situace a žákům dává možnost, aby se mohli projevit" - já zdůrazňuji: 

a pobavit. Vždyť tvůrčí činnost je zábavou, dobré hodnocení za dobrou práci je 

rovněž zábavou a rovná a přátelské komunikace je pro své účastníky zábavou také. 

Právě takové aktivity působí na klima třídy pozitivně. 

Fontana (2003, s. 57) se domnívá, že „hry napomáhají učení" a problém, jak 

usouvztažnit poznatky ze školy s praxí může být řešen právě pomocí her. 

„Využíváním pečlivě organizovaných a naplánovaných her umožníme dětem, aby 

spatřovaly bezprostřední význam toho, co se učí, pro úkoly, které před nimi 

vyvstanou v jejich budoucím povolání. Učení nastává tam, kde žák vidí 

bezprostřední význam toho, čemu se učí; buď tak, že to prakticky použije, nebo tak, 

že si učivo uvede do vztahu k problémům, které již vnímá (nebo je připraven je 

vnímat) jako důležité". 

V našich školních podmínkách se hovoří o „didaktické hře". Jestliže hra 

představuje „okno do dětského vnímání světa", didaktická hra však mimo to plní i 

konkrétní učební cíle, které pozitivně rozvíjejí vědomosti, dovednosti a návyky žáka. 

„ D i d a k t i c k á hra umožňuje realizovat proces učení nejen verbálním a pojmovým 

učením, ale také senzomotorickým učením, emocionálním učením, zážitkem, 

sociálním učením i zkušeností, kde je úspěšnost zapamatování vyšší", konstatuje 

Masariková (1994, s. 38). Didaktickou hrou lze rozumět „všechno, co poskytuje 

žákům uspokojení a možnost aspoň částečné seberealizace, co jim nabízí volnější, 

alternativní aktivity, které jsou pro ně zajímavější, přirozenější a citově bohatší než 

tradiční postupy." (Maňák, Švec 2003, s. 126) Otázkou nyní je, proč vůbec využívat 

ty jiné postupy, které tedy musejí být méně zajímavé, méně přirozené a citově chudé. 
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Na závěr lze konstatovat, že pro klima ve třídě jsou velmi důležité zvolené výukové 

metody a aktivity, neboť jsou pro žáky nabídkou, motivací i odměnou a to vše 

působí velmi pozitivně na klima ve třídě. Avšak metody nejsou „všelékem", neboť 

jak výstižně uvádí Levy (1993, s. 14): „Existuje řada didaktických strategií, které se 

týkají například organizace hodiny, výběru výukových materiálů a výukových 

metod, motivačních strategií a hodnocení. Je tu však ještě další aspekt chování 

učitelů, o které se domníváme, že je stejně důležitý. Ten má co do činění se sociálními 

interakcemi, které vytvářejí a udržují pozitivní atmosféru ve třídě. Tyto dva aspekty 

chování učitelů jsou vzájemně propojeny." 

Indikátorem vhodně používaných výukových metod by mohly být odpovědi 

žáků na výroky v dotaznících, měřících klima: 

V naší třídě baví děti práce ve škole (MCI). 

- Tento učitel nám často neříká účel, pro který máme řešit zadané úkoly (CCQ). 

Naše třída se snadno nadchne nějakým nápadem, projektem (CES). 

Úkoly, zadané celé třídě umíme dohromady řešit, máme na to dobrý systém 

(KLIT). 

- Studenti v naší třídě při výuce přesně vědí, co mají dělat (LEI). 

Studenty v naší třídě baví práce při vyučování (LEI). 

- Úkoly, které dostává naše třída, jsou speciální a výjimečné (LEI). 

V naší třídě jsou studenti značně nespokojeni se školní prací (LEI) apod. 

4.2. Komunikace ve třídě 

Další z důležitých složek klimatu je komunikace mezi jeho spolutvůrci a 

konzumenty. Učitel může různými způsoby komunikace na své žáky vhodně 

působit tak, aby nejen jeho vlastní, ale i jejich vzájemné dorozumívání podporovalo 

příznivé třídní klima. Důležitá je však nejen mezi učitelem a žáky v rámci vyučování, 

ale mezi všemi zúčastněnými při všech příležitostech školního života. 

Průcha (2002) specifikuje odlišný charakter učitelovy komunikace s žáky. 

Především stojí proti dvaceti až třiceti žákům, nemůže být tedy ve stálém kontaktu 
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s každým jednotlivým žákem, často se obrací na třídu jako na celek. Dodávám, že 

pokud taková neadresná a neosobní komunikace převažuje, nutně musí žákova role 

pouhého příjemce vést k demotivaci nebo apatii. Za další specifický rys komunikace 

učitel - žák lze považovat relativně větší počty dětí, které se před učitelem střídají 

v lavicích. Polovina českých učitelů ze zkoumaného vzorku vyučuje více než 200 

žáků, každý čtvrtý dokonce více než 400. To vede k tomu, že učitel má těžkou pozici 

při bližším poznávání žáků. Mohlo by se zdát, že pouze menší školy považují svou 

„rodinou atmosféru" a dobrou vzájemnou znalost učitelů a žáků za velké pozitivum. 

Na druhou stranu existují školy, které i při mnohem větším počtu (například kolem 

1000 žáků) vytvářejí dojem, že se všichni znají a mohou spolu přátelsky 

komunikovat. Není to tedy jen výsada malých škol17. 

Otázkou však je, zdali mnohde není komunikace při vyučování učitele příliš 

objemná, dominantnější než by být musela, chladná a nepřívětivá nebo jinak klimatu 

neprospívající. Učitelovu komunikaci ve třídě mohu rozdělit na odbornou (tedy tu, 

která má za cíl vzdělávat) a sociální (která působí vztahově, emotivně, tedy 

například motivačně, pozitivně apod.). 

Nevím, nakolik se v současnosti změnil (zda vůbec) stav, zjištěný před lety 

Gavorou (1992). V hodině údajně vznikne 90% replik žáků na pokyn učitele. 

Zbývajících 10%, kdy si vzal slovo sám žák (když bylo ticho nebo skočil učiteli do 

řeči) lze rozdělit: 5,6% jako odpovědi na předchozí učitelovu otázku, 1,7% jako 

žádost o udělení slova, 1,3% dotaz, jak dál postupovat atd. Jen v 0,01% případě mluví 

žák na jiné téma než má, resp. navrhuje jiné téma než dané. Pouze v 0,2% se žák 

domáhá slova i v momentě, kdy byl učitelem přerušen. Fontana (2003, s. 92-93) uvádí 

zjištění, že 40 až 60% řečové interakce mezi učitelem a žákem má podobu učitelem 

kladených otázek. Učitelé v jistých fázích hodiny pokládají otázku každých 70 vteřin. 

„ M n o ž s t v í výzkumných studií ukazuje, že velká většina těchto otázek jsou věcné 

otázky, vyžadující vybavení příslušné vědomosti z paměti. Od dítěte se prostě žádá, 

aby sdělilo informaci přesně tak, jak mu byla předtím podána. Málo otázek žádá od 

17 Zde bych jen připomenul šetření Urbánka (2003) nástrojem OCDQ-RS, kdy například zjistil, že v jeho vzorku 
vykazují větší školy (nad 500 žáků) lepší Index otevřenosti než školy malé. 
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dětí hodnotící odpověď a ještě méně otázek má podobu ,odrazového můstku'18. 

Protože tolik otázek vyžaduje pouze reprodukci věcné informace, nepřekvapuje ani, 

že výzkumy ukazují, že vysoký podíl učitelových otázek (v některých studiích až do 

40%) si nakonec zodpoví učitel sám." To je potvrzení Freireho myšlenky o „bankovní 

edukaci", kterou u nás prezentoval Prokop (2005), jejíž znakem je vyprávěcí a 

antidialogický charakter. Opírá se o učitelovo vyprávění, přednášení a tento výklad 

ukazuje svět jako něco nehybného a zkostnatělého. „Žáci plní roli registrátorů, 

evidují a pasivně ,nahrávají' to, co říká učitel. Znalosti jsou ,darem' od těch, kteří 

znají, pro ty, kteří jsou považováni za nevědomce (ignoranty). Znalosti jsou jakýmsi 

,bankovním vkladem', kteří žáci přijímají, drží na účtu, aby je ve vhodné chvíli 

,vydali'. Neznalosti žáků jsou v zájmu samotné existence učitelů. ,Bankovní' 

edukace je jedním z elementů antidialogického působení a v tomto ohledu v sobě 

obsahuje prvky podrobení, podřízení, manipulace. Vzniká něco, co Freire nazývá 

,kulturou ticha'." (Prokop 2005, s. 107) 

Takový způsob komunikace však neumožňuje žákům rozvoj potřebných 

dovedností. Fontana (2003, s. 169) se opírá o zjištění Benneta a jeho kolektivu 

výzkumníků, když uvádí, že „v předmětech jako matematika a jazyky učitelé 

zpravidla uvedli lekci, upozornili na zvláštní otázky, předvedli praktické postupy a 

pak už jen pečlivě sledovali děti, jak prakticky uplatňují to, co jim bylo řečeno. 

Nebylo příliš znát, že děti rozumějí širšímu významu toho, co dělají, vnímaly svůj 

úkol prostě jako zopakování toho, co jim předvedl učitel. A tak se nevyskytovaly 

větší nároky na rozumové schopnosti ani úmyslné pokusy podněcovat děti, aby si 

věci samy nepromýšlely a tím si prohlubovaly svou schopnost pracovat na vyšší 

úrovni učení." Konstatuji tedy, že odborná komunikace ve třídě nesmí být pouze 

„bankovním vkladem", který chce učitel později vybrat v nezměněné podobě, ale 

musí být přiměřená příjemci, nejednostranná a zaměřená na rozvíjení jeho 

rozumových schopností, kreativity a dalších dovedností. Měla by také být jasným 

zdůvodněním činností ve vyučování a ukázkou jejich využití a přesahů do 

praktického života. 

18 Jiný název pro reflexivní otázky, které obsahují protimluv. Většinou přinášejí otázku „Proč?" - například „Čím 
je letadlo blíže Slunci, tím je vzduch chladnější. Proč?" Nebo to mohou být diskutabilní výroky „Abys byl 
úspěšný, musíš být bezohledný." 
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Komunikace však není pouze přenosem odborného obsahu, ale zejména 

sociálním procesem. Formuje své účastníky, profiluje vztahy, učí je sociálnímu 

chování, předává jim signál o vlastním statusu. Pokud víme, že klima ve třídě má 

především sociální základ, je nutné považovat i tuto složku za minimálně stejně 

důležitou (nebo ještě důležitější) než je komunikace odborná. Učitel si žáky získá 

právě přátelskou, trpělivou a suportivní komunikací - ne genialitou předávaných 

poznatků. Vhodná komunikace může mít mnoho podob, od tvorby pravidel ve třídě, 

objasnění řešení kázeňského přestupku nebo ranního kruhu až po povídání o tom, co 

děti dělaly o víkendu. Předávání pozitivních podnětů při na první pohled neúčelné 

komunikaci je velmi důležité a přispívá klimatu ve třídě. Může mít velmi příznivý 

vliv na mnoho aspektů vzdělávací činnosti: žáci se nebojí na cokoliv zeptat, nebojí se 

přiznat chybu, hovoří s učitelem otevřeně, avšak samozřejmě korektně a slušně apod. 

Odborníci mluví o tzv. komunikační ostýchavosti (viz Průcha 2002). Děti se 

stydí mluvit, ve třídě nerady veřejně hovoří, učiteli odpovídají s nechutí, jejich 

komunikační dovednosti se nerozvíjejí. Čím jsou pak starší (například se dostávají do 

puberty), tím tato ostýchavost roste. Začíná jim více záležet na vlastní sebeprezentaci 

a nechtějí ji před ostatními spolužáky snižovat nějakým nepovedeným 

komunikátem. Čím je tato ostýchavost větší, tím horší vzdělávací výsledky žák 

dosahuje. Proč tato ostýchavost vzniká a čím se posiluje? Domnívám se, že zejména 

tím, jak je komunikát žáka pedagogy přijímán. Učitel by měl také používat aktivity, 

které komunikaci ve třídě podporují - například dbát na to, aby výsledky skupinové 

práce neprezentovali stále titíž žáci. Při vzájemném hodnocení zapojovat všechny, 

podporovat čilou komunikaci při vyučování, nechat slovo dětem a vytvářet 

atmosféru důvěry a porozumění. Na straně druhé však musí dbát na dodržování 

komunikačních pravidel, nedovolit ohrožující nebo znevažující komunikaci, 

umravňovat a korigovat nevhodné způsoby mluvy apod. I v této složce klimatu 

platí: přísná a rovná pravidla jsou většinou žáku akceptována a vítána. 

Jaká komunikace podporuje vhodné klima ve třídě? 

A/ Přátelská. Je optimistická a podporující, zbavená ironie a sarkasmů. Komunikace 

žáků je podporována pozitivní zpětnou vazbou učitele, která rozvíjí jejich 
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komunikační dovednosti. Získává si jejich důvěru a přenáší na ně vědomí, že nebude 

nepřátelský při jejich chybě nebo nedostatcích. 

B/ Nestresující. Žák není netrpělivým pedagogem přerušován a nikdo za něj 

nedokončuje věty. Stejně tak není jeho odpověď sarkasticky či ironicky komentována 

nebo jinak snižována. 

C / Svobodná. Učitel nereguluje komunikaci pouze striktně jako výslech, nevynucuje 

si jen stručné a správné odpovědi na své otázky. Každý názor je považován za 

legitimní, všichni mají právo na vyjádření a slušnou odpověď. Učitel ponechává 

žákům přiměřený prostor na jejich vyjádření. 

D/ Korigovaná. Každá komunikace má svá pravidla, které slouží jejím účastníkům. 

Nelze se překřikovat, rušit se nebo používat nevhodné (neslušné, vulgární) výrazy. 

Jestliže je určeno, jak má vypadat prezentace, doba jejího trvání nebo kdo je mluvčí 

za celý tým, měla by být tato pravidla dodržována. 

E/ Vyvážená. Názor každého má svoji váhu, nikdo není upřednostňován. Učitel se 

obrací na všechny své žáky. Jestliže je někdo komunikačně zdatnější, asertivnější 

nebo pohotovější, učitel vyvažuje a dává prostor i druhým19. 

F/ Zajímavá. Komunikace by měla být pro děti aktivizující, zábavná a podněcující k 

vyjádření, ne suchá, nudná a nepodnětná. Měl by v ní být obsažen i humor, nejen ten 

učitelský, ale i žákovský, který zlepšuje náladu a podporuje týmového ducha, 

soudržnost třídy a spokojenost žáků. 

G / Nepovýšená. Je pochopitelné, že učitel vede komunikaci ve třídě, potvrzuje její 

pravidla, nabízí její témata, avšak měl by využívat každou příležitost, která mu 

umožní upozadit se a odlehčit své mocenské pozice. Tím se žáci v komunikaci 

„osmělí" a mají k ní více prostoru. Sebehodnocení žáků, metody vzájemného učení, 

komunitní kruh, to vše jsou jedny z mnoha příkladů, kdy se komunikace může 

„narovnat" a zrovnoprávnit všechny její účastníky. 

H / Nemanipulující. Učitel by se měl vyvarovat citových, vynucujících si výlevů a 

indoktrinace žáků svými vlastními postoji. Sám by je měl vést k dovednosti si takové 

postoje vytvořit, umět je vyložit, obhájit a respektovat u druhých. Neměl by 

zneužívat svou intelektuální převahu. 

19 Např ík l ad hodnocen í barvami , k d y mluví každý (viz kapitola o hodnocení ) . 
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1/ Rovná. Učitel by neměl lhát, vymlouvat se a „mlžit". Teprve potom může to samé 

vyžadovat i po žácích. 

Komunikace je „lakmusovým papírkem" dění ve třídě. Jestliže je vedená v 

prostředí suportivního klimatu, umožňuje kvalitnější výuku, lepší řešení 

problémových situací i vhodné výchovné působení. Zároveň socializuje správné 

návyky a postoje, netýkající se pouze komunikace, ale i sociálních vazeb mezi členy 

třídního kolektivu a jejich vztahu k učiteli. 

Gibb předpokládá, že v komunikaci mezi jedinci různého sociálního statusu 

(rodič - dítě, učitel - žák atd.) lze najít v zásadě dva typy možného komunikačního 

klimatu: suportivní, charakterizované sdíleným cítěním účastníků komunikace, která 

je dále vymezena jasnými, jednoznačnými informacemi, malými komunikačními 

distorzemi a efektivním nasloucháním jednoho druhému. Dále klima defenzivní, 

charakterizované vysokou víceznačností předávaných informací, skrýváním 

vlastního myšlení a cítění, neefektivním nasloucháním mezi komunikanty a velkými 

komunikačními distorzemi. 

Lašek (2001, s. 132 - 152) na základě svých měření komunikačního klima 

nástrojem CCQ shrnuje: „učitel vytváří ve třídách, kde učí, určité komunikační 

klima. To závisí na jeho věku, délce praxe, nezávisí bezprostředně na předmětu, 

který učí, neliší se v paralelních třídách, kde působí. Je zřejmě více dáno jeho 

osobností, pohlavím, stylem výuky. Student vnímá jím vytvářené klima i prizmatem 

známky, kterou od něj obdrží a obecně si přeje podstatně suportivnější klima, než 

jaké mu učitel vytváří. Ve studentem vnímané suportivitě dominuje učitelova 

schopnost soustřeďovat se na problémy, jeho poctivost a čestnost, ale i spravedlivá 

přísnost, schopnost pozitivně reagovat na zájem žáků. Rovněž schopnost sdělovat 

záměry a stanoviska tak, aby jim student mohl porozumět, je vysoce hodnocena. 

Odmítáno je prožívané (a nepochybně sdělované) zařazování studenta do určité 

šablony, které souvisí s atribučními procesy učitele, učitelova rigidnost a tendence 

favorizovat některé studenty - tím vytváří atmosféru malé spravedlnosti při 

hodnocení studentů, na kterou jsou žáci všech věkových skupin velmi citliví." 
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Charakteristiku komunikace ve třídě lze přímo měřit nástrojem CCQ (který 

charakterizuji ve výzkumné části). Indikátorem vhodné komunikace by mohly být 

také odpovědi žáků na výroky: 

Většina studentů v naší třídě skutečně dává pozor na to, co učitelé říkají (CES). 

Ve třídě strávíme více času diskutováním o mimoškolních aktivitách než 

diskusemi o věcech, vztahujících se ke školní práci (CES) 

- Všichni studenti v naší třídě znají navzájem svá křestní jména (LEI) a jiné. 

4.3. Hodnocení 

Důležitou složkou klimatu je také to, jak účastníci dění ve třídě vnímají 

hodnocení. Nejde jen o způsob, jakým vlastně učitel reaguje na práci žáků. Slavík 

(1999, s. 24) uvádí, že „pedagogické hodnocení je systematickou tj. připravenou 

cílevědomě organizovanou činností doprovázenou záměrnými opravami, revizemi a 

korekcemi hodnocení", jindy je pedagogické hodnocení vymezeno jako 

„systematický proces, který vede k určení kvalit a výkonů vykazovaných žákem 

nebo skupinou žáků či vzdělávacím programem." (M. Pasch a kol. 1998, s. 104) 

Já se nyní omezím na čistě „klimatický" aspekt - jak se hodnocení promítá do 

klimatu třídy, jaké chyby jsou nejvážnější a jak by ho měl učitel realizovat. 

Bohužel, učitelé se zde dopouštějí pochybení, které jim neumožňují naplno 

využít potenciál této činnosti. Školní hodnocení často žáky „znepokojuje, straší a 

zúzkostňuje, přináší smutek, žal i napětí, snižuje jejich životní pohodu a vytváří 

vztahy neporozumění až nepřátelství mezi učiteli a žáky" (viz Slavík 1999 a jiní). 

Opakující se špatné známky „ovlivňují nejvíce sebeobraz žáka, úroveň jeho motivace, 

postoj k učení, ke škole a k poznání" (Dařílek 1998, s. 143) a většinou vedou ke 

vzniku bludného kruhu, který má následující podobu - u žáků, kteří nemají možnost 

prožít ve škole úspěch a získat výbornou známku dochází po určité době k „poklesu 

úsilí, motivace i aspirace, což vede s velkou pravděpodobností opět k neúspěchu. 

Známky jsou těmito žáky percipovány jako tresty" (Dařílek 1998, s. 140). 

Přitom je důležité hodnotit tak, aby žáci pochopili, že učitel koná 

v jejich nejlepším zájmu. Má pro ně vždy dobré slovo (a dobré hodnocení za dobrou 
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práci). Učitel by ale neměl být více či méně vtipný glosátor žákovských neúspěchů 

(jako nčkde to bývá zvykem při rozdávání písemek), ale vést je k tomu, že chyba je 

normální součástí učení i práce a důležité je vzít si z ní poučení. Jak uvádí Garczyňski 

(1982, s. 168): „Nejen dítě, ale i dospělý se z chyb učí. Učí se tím, že si uvědomuje 

vlastní omylnost a shromažďuje tak zkušenosti a varování pro budoucnost." Aby 

bylo možno se z chyb poučit, je nutné je považovat především za zpětnou vazbu. To 

ale také znamená zachovávat jistou konzistenci a objektivitu a to i na úrovni celého 

sboru. Pro žáka je velmi obtížné orientovat se v požadavcích všech učitelů, kteří ho 

učí a jejichž požadavky (a hodnotící mechanismy) mohou být velmi odlišné. O tom 

svědčí i následující příklady z praxe, o kterých píše Ondráková (2008, s. 816 - 817): 

„1. Na konci 80. let byl na univerzitě v Lipsku proveden zajímavý pokus, 276 

učitelů němčiny ze zahraničí mělo opravit text, který se skládal ze 158 lexikálních 

jednotek a obsahoval 20 chyb (9 lexikálních, 6 gramatických, 3 chyby v interpunkci a 

2 pravopisné chyby). Každá správná a úplná oprava byla hodnocena 2 body, za 

špatnou opravu byly 2 body odečteny, za správný tvar, který byl nahrazen jiným 

správným tvarem, byl odečten 1 bod. Dohromady bylo možno získat 40 bodů. 

Hranici 40 bodů nedosáhla žádná z 276 pokusných osob, to znamená, že se nikomu 

nepodařilo najít všechny chyby v textu. Pouze jediná osoba nalezla 19 chyb, získala 

však jen 37 bodů, protože neidentifikovala jednu chybu a jeden správný tvar 

nahradila jiným správným tvarem. Jen devět osob (4,1%) dosáhlo 30 nebo více bodů, 

77 osob (35,8 %) se nacházelo pod hranicí 10 bodů. 14 osob z toho dosáhlo dokonce 

minusové hranice, což znamená, že jejich opravy byly tak špatné nebo redundantní, 

že znevýhodnily eventuelní správné opravy. Zajímavé bylo také to, že každá 

pokusná osoba používala pro opravu vlastní (tedy nejednotné) značky. Je tedy 

možné, že žák při stálém střídání se učitelů těmto značkám vůbec nerozumí. 

2. Jiní odborníci v roce 2002 předložili 88 učitelům němčiny (rodilým 

mluvčím) totožný text s prosbou, aby ho opravili a oznámkovali. Výsledky byly 

překvapující: lx známka 1,18x známka 2-3, 51x známka 3-4,16x známka 4-5, 2x čistá 

5. 

67 



3. Obdobnou zkušenost jsme získali sami v roce 2003. Analyzovali jsme 

opravy rozřazujícího písemného testu prázdninového kurzu němčiny ve Štýrském 

Hradci. Účastníci kurzu byli na základě výsledků tohoto testu rozděleni do 

výukových skupin. Test psalo 27 osob a opravovali ho tři korektoři. Ve 23 testech 

bylo nalezeno dohromady 78 chybných oprav, což znamená, že každý test obsahoval 

v průměru 3,8 chyb, které udělal korektor. Pouze 4 testy byly opraveny zcela 

správně. 

4. Na jaře roku 2006 jsme dále podnikli experiment s celkovým počtem 140 

probandů (z toho bylo 55 učitelů němčiny a 85 studentů oboru učitelství německého 

jazyka). Jejich úkolem bylo opravit celkem 7 vět způsobem, jakým jsou zvyklí (v 

případě studentů tak, jak jim bylo ukázáno v hodinách cizího jazyka). Oněch 7 vět 

obsahovalo celkem 18 chyb různého druhu. Kdyby je probandi opravili všechny 

správně, bylo by opraveno 2700 chyb. Pokusné osoby však nalezly a správně 

opravily jen 1199 chyb, tj. jen 47 % celkové sumy." 

Přestože uvedené experimenty mají kontext jazykové výuky, hezky ilustrují 

ono lidské omezení hodnotící činnosti - omylnost, kterou je třeba si přiznat. 

Vykopalová (1992, s. 7) uvádí, že „k tomu, aby učitel mohl provádět objektivní 

hodnocení a posuzování žáků a tím pozitivně ovlivňovat sociální klima třídy, musí 

užívat nejdůležitější metody a techniky pedagogické diagnostiky, které jsou v práci 

učitele nezbytností". Dává tedy do přímé souvislosti hodnocení, diagnostiku a 

tvorbu klimatu. Známka (nebo jiný prostředek našeho hodnocení) není „soudním 

rozhodnutím" o stavu vědomostí žáka, ale aktivním prvkem dotváření třídního 

klimatu. Bohužel, zdá se, že učitelé při promýšlení a přípravě výuky na hodnocení 

zapomínají, považují onu problematiku za již „vyřešenou" tradiční školní praxí -

známkováním a udělováním jedniček těm nejlepším. Kratochvílová (2007, s. 107 -

108) píše: „Součástí ŠVP je i kapitola, v niž učitele pojmenovávají způsoby hodnocení 

a kriteria hodnocení. Po přečtení této části (a části školního řádu zaměřené na 

hodnocení a sebehodnocení žáka) často zjistíme, že v obsahu a způsobu hodnocení se 

nezměnilo oproti předchozímu období téměř nic. Jakoby nic nebylo pochopeno -

žádná změna se v hodnocení nekoná. Chceme žáky učit se učit, pracovat s cíli, 

plánovat svůj rozvoj a učení, hodnotit výsledky své práce, posuzovat jejich 
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individuální pokrok, zvyšovat jejich zodpovědnost a samostatnost, rozvíjet klíčové 

kompetence, ale hodnocení v ŠVP postrádá pojmy jako formativní, kriteriálrií 

hodnoceni; pokud jsou stanovena kriteria pro jednotlivé stupně, jsou stejná, jako 

tomu bylo dříve; sebehodnoceni vyznívá zcela formálně a je realizováno většinou 

ústně a vnímáno jako ztráta času. Hodnotí se většinou stále číselně pomoci 

klasifikačních stupňů; nepracuje se s výstupy předmětů pro dané ročníky jako s 

kriterii hodnocení výsledků žáků." Přitom je zřejmé, že vnímání hodnocení a 

spokojenost se školou mají velmi úzkou souvislost. Například se ukazuje, že žáci s 

lepšími známkami se ve škole cítí mnohem lépe, než je tomu u žáků s horším 

prospěchem. Z výsledků šetření můžeme také vyčíst, že žáci, kteří dosahují ve škole 

lepších výsledků, posuzují učitele pozitivněji, než jejich méně úspěšní spolužáci. 

(Scio 2008 I.) 

Výše zmíněnou provázanost budu ilustrovat na příkladu gymnázií. Právě to je 

vhodný zástupce různých nešvarů v hodnocení, jako je malý počet známek (a tím 

zvyšování tlaku na studenty a podpora defenzivního chování), počítání průměrů 

apod. Na těchto školách se klade největší důraz na velké objemy učiva, s jejich 

„užitností" je to již podstatně horší. Straková a kol.(2006) uvádí: „zjištěným rozdílům 

v kompetencích chlapců a dívek neodpovídá jejich školní hodnocení. Dívky dostávají 

mnohem lepší známky z českého jazyka, ačkoliv jejich výsledky ve čtenářské 

gramotnosti nejsou o tolik lepší, a stejné nebo lepší známky z matematiky a 

přírodních předmětů, ačkoliv v těchto oblastech jsou jejich výsledky výrazně horší. 

Dostupná data naznačují, že jednou z příčin rozdílného školního hodnocení chlapců 

a dívek může být odlišný přístup žáků obou pohlaví k učení. Dívky častěji než 

chlapci používají studijní strategie, které jim umožňují dostát současným 

požadavkům školy." Tyto požadavky jsou charakterizovány jako „důraz na osvojení 

faktografických poznatků a zvládnutí rutinních postupů, chlapci zde vlastně nemají 

příležitost projevit své schopnosti a dovednosti (například ty, které byly potvrzeny 

mezinárodními testy). V důsledku toho se může snížit jejich zájem o učení a motivace 

k pokračování v dalším studiu." 

Hodnocení má nejen zásadní vliv na klima ve třídě, ale je také součástí 

sociálního učení. Klimatu prospívá snížená váha známek a preferování 
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sofistikovanějších pravidel hodnocení, avšak to znamená i důraz na hodnocení těch 

dovedností a postojů, které jsou opravdu důležité. 

Indikátorem optimálních pravidel hodnocení a jeho správné realizace by 

mohly být odpovědi žáků na výroky: 

- Tento učitel má favorizované studenty (CCQ). 

V naší třídě děti mezi sebou často soutěží, aby se dozvěděly, kdo je nejlepší 

(MCI). 

- Mnoho dětí z naší třídy si přeje, aby jejich práce byla lepší, než práce 

spolužáků (MCI). 

- V naší třídě jsou jasná pravidla, která mají studenti dodržovat (v hodině, při 

zkoušení, písemkách) (MCI) 

Při zkoušení chci především projít, na známce mi zas tak nezáleží (KLIT). 

Když vím, že něco umím, nebojím se to ukázat (KLIT). 

Studenti v naší třídě jsou stále vybízeni tímto učitelem k lepším výsledkům 

(LEI). 

Kvalitu hodnocení v dané školní třídě ukazuje částečně i úroveň celé složky 

„soutěživost ve třídě" (MCI), „jasnost pravidel" (CES) nebo „preferování žáků" 

(LEI). 

4.4. Kázeňské vedení třídy 

Kázeňské vedení třídy je otázka především vhodně a dobře realizovaných 

odměn a trestů. Pedagog může velmi účinně na klima ve třídě působit odměnami a 

tresty, pomocí kterých nejen motivuje, ale i modifikuje chování žáků, pomáhá jejich 

socializaci, učí je normy chování apod. 

V suportivním klimatu, které se snažíme ve třídě vytvořit, žák přijímá trest 

jako zcela logický a legitimní důsledek svého chování. Učitel však musí jasně ukázat 

onu chybu a vysvětlit její nevhodnost. To platí jak u kázeňského přestupku, tak 

u učiva. Opravdu v tom není rozdíl, obě chyby jsou prostě jen součástí učení. 

Bohužel, učitelé si leckdy „zlobení" žáka vysvětlují příliš osobně a přitom jde o 
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nalézání mantinelů, ověřování norem, tedy součást akceptovatelného sociálního 

učení. 

Někdy nevhodné chování vzniká jako reakce na příliš přísné nároky učitele, 

jindy jako snaha o vzbuzení pozornosti, které se žákovi nedostává. Zlobení žáka 

může být i součástí jeho aktivního odporu k učitelově osobě, neboť i učitelé nadržují, 

dopouštějí se křivd, deptají, zesměšňují a ironizují žáky a studenty apod. Učitel ve 

škole, který takto negativně působí (nehraje fair play, vymáhá si plnění úkolů pouze 

hrozbou trestů apod.) nemůže nikdy navázat takové vztahy se žáky, které by byly 

přínosem pro obě strany. Žáci s ním podle své přirozenosti bojují, a jejich válečné 

strategie jsou různé - aktivní bojové (nekázeň, vulgarita, odmítání) a pasivní 

rezistence (apatie, nespolupráce, nezájem). Jak uvádí Barraclough a Stewart (1992, 

s.9) o moci ve třídě: „V jistém smyslu vlastně nikdo nemá moc. Spíše se dá říct, že 

ostatní mohou někomu udělit pravomoc." 

Důležitou roli hraje tedy samotná osoba učitele, neboť on je nejen zdrojem 

pozitivního a negativního hodnocení, ale i nositelem jistých norem, které svým 

jednáním reprezentuje a jejich dodržování reflektuje. Když si pedagog myslí, že je 

třeba mít úspěch „za každou cenu", že vítězství ospravedlní vše, kladně hodnotí 

žáky se stejnou filozofií a strategií. Když se učitel domnívá, že pomoc druhým je 

důležitější, posiluje toto chovám. Charakter, který pedagog ukazuje a mínění, které 

žáci a studenti o něm mají, zásadně ovlivňuje dopad odměn a trestů, které rozdává. 

Kdo by si vážil pochvaly od někoho, kým pohrdá? Zatímco trest od toho, koho 

respektuji a mám rád, nepřináší zlobu, ale zamyšlení a nápravu. 

I ten nejlepší a nejhodnější učitel je nucen používat ve školní třídě tresty. 

Tresty mají své kategorie a stupně, verbální odmítnutí nevhodného chování žáka je 

trestem, ale i chybějící úsměv tam, kde jindy byl (a tedy odepření své přízně) je 

trestem. Pouze od pedagoga, který má autoritu, respekt a přátelství třídy však 

mohou žáci přijímat odměny a tresty právě v tom kontextu, v jakém mají být 

předávány - jako snahu pomoci a ukázat cestu. Odměna a trest mají souvislost s 

učitelovým očekáváním. Chvála i pokárání vlastně žákům ukazují, jaké výsledky 

učitel očekával. Za určitých okolností tedy může pochvala informovat žáka o tom, že 
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o jeho schopnostech má učitel nevalné mínění, zatímco kritika ukazuje, že učitel má o 

jeho schopnostech vysoké mínění. V případě zásahu při nevhodném chování žáka 

mu učitel podává zpětnou vazbu, jak zapůsobilo jeho chování. Způsob předávání 

této vazby by měl naznačit, že učitel má zájem problém řešit. 

Ve třídě (a škole) musí mít pochvala a přátelské podněty převahu nad 

negativními reakcemi. Je také důležité nepovažovat správné chování za 

samozřejmost, za něco, čemu není třeba věnovat pozornost, ale naopak je nepřehlížet 

a zpevňovat vhodné návyky odměnou, souhlasem nebo jinou pozitivní reakcí. Žák, 

kterého si nevšímáme, má horší výsledky než žák chválený nebo káraný. Pravdou 

také je, že pochvalou se téměř nic zkazit nemůže a učitelé většinou velmi dobře vědí, 

jak chválit a odměňovat své žáky. Řekl bych, že nejvážnějším nedostatkem bývá 

opomenutí odměny, její malá četnost a udělování pouze studijní špičce třídy. Zato 

když už je třeba trestat, možnost pochybení učitele se zvyšuje. Umění trestat není 

uměním mstít se, ale uměním účinku trestu na ostatní, aby se ono postihované 

chování ve třídě neopakovalo. Trestaný žák je pro učitele ten nejméně zajímavý, 

neboť přestupek se již stal. Vhodnější je zajistit, aby trest účinkoval na ostatní žáky ve 

třídě a tím dosáhnout preventivního účinku. Avšak nikoli přemrštěným trestem, 

která poškodí klima ve třídě, ale trestat by se mělo právě jen tolik, aby se zabránilo 

opakování. Trestání přináší zájem se mu vyhnout a přestupek přestává být žádoucí, 

neboť působí převažující nevýhody. Přiměřeným trestáním nevytváříme mučedníky 

nebo ukřivděné oběti, ale ukazujeme cestu ke vhodnému chování trestanému i třídě 

- bez poškozování vzájemných vztahů. 

Je třeba si uvědomit, že i když trestem dosahujeme změny, není to ten 

nejefektivnější způsob. Někdy se může ukázat, že postoje a modely chování žáka se 

nezměnily, ale byly pouze potlačeny. Jedním z rizik je také zhoršení klimatu ve třídě, 

zvýšení stresu a úzkosti. Pokud je to možné, je vhodné zvolit metodu přirozených 

následků, která je samozřejmým uzavřením celé záležitosti. Žák sám zjednává 

nápravu, omlouvá se za své chování, nahrazuje poškozenou věc, zasklívá, uklízí 

apod. Naše požadavky na chování ve třídě nemusí být vynucovány jen mocí učitele, 

ale mohou vycházet z logiky věci. Odpovídající pravidla by měla být spoluvytvářena 

a akceptována všemi účastníky zkrátka jen proto, protože jsou chápána jako potřebná 
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a rozumná. Jejich nedodržení musí být sledováno a trestáno, jejich dodržování 

chváleno a posilováno - to je také rozumné. Pokud se někdo zmýlí a přijde trest, tak 

jen jako způsob smytí viny, poukázání na chybu a ukázaní cesty k nápravě. Je nutné, 

aby žáci za celým působením učitele cítili jeho pozitivní vztah, dobrou vůli a snahu 

jim pomoci. Tak bude nejen odměna, ale i trest suportivní klima ve třídě rozvíjet a 

posilovat. 

Indikátorem kázeňského vedení třídy by mohly být odpovědi žáků na výroky: 

Tento učitel je přísný, poctivý, čestný (CCQ). 

V naší třídě se děti mezi sebou pořád perou (MCI). 

Děti z naší třídy se mezi sebou hodně hádají (MCI). 

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

písemkách) (CES). 

Tento učitel je více přítelem než autoritou (CES). 

Naše třída má pravidla, kterými se řídí (LEI). 

Naše třída je dobře organizovaná (LEI) a další. 

O kázni ve třídě (pokud se přidržím tohoto termínu) vypovídá i úroveň složek 

„jasnost pravidel" a „pořádek a organizovanost" (CES) nebo „neorganizovanost" 

(LEI). 

4.5. Participace žáků 

Participace žáků je velmi důležitý aspekt života ve třídě, který velmi ovlivňuje 

klima. Souvisí se vzájemným vztahem učitele a žáka, se vzájemným respektem a 

důvěrou. Jak uvádí Gorhamová (1999, s. 259): „Žáci chtějí být respektováni. Chtějí věřit, 

že učitelé se o ně starají a rozumějí jejich potřebám." Na této péči se však chtějí a mohou také 

podílet. Participace žáků může být realizována v několika vrstvách, některé se budu 

snažit přiblížit. Vidláková (2008) konstatuje, že dnes již existuje celá řada 

nejrůznějších více či méně širokých definic participace žáků. Anglický pojem 

participation má v češtině ekvivalent participace nebo také účast či zapojení a vyjadřuje 

proces sdíleného rozhodování v záležitostech, které mají vliv na život jedince a 

společnost, v níž žije. Ve spojení se školou se pak participací žáků zpravidla rozumí 
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aktivní účast žáků v procesu výuky a v procesech rozhodování o záležitostech 

školního života, které se jich bezprostředně týkají, tj. např. rozhodování o cílech a 

obsahu vzdělávání a o pravidlech života školy20. Uvádí nejčastěji zmiňovaný Hartův 

model žákovské participace, kdy se hovoří o osmi úrovních účasti: 

1. Manipulativní (manipulation) - žáci jsou pasivními recipienty rozhodnutí 

dospělých ve škole. Jsou o věcech jen částečně informováni, často 

neporozumějí důvodům, které rozhodnutí předcházely. Jde tedy spíše o 

uplatnění zájmu dospělých než dětí. 

2. Dekorativní (decoration) - žáci se aktivně podílejí na aktivitách, jimž úplně 

nerozumějí a do nichž zpravidla nijak nezasahují. 

3. Formální (tokenism) - žáci nebo jejich zvolení zástupci se vědomě účastní 

různých aktivit či projektů školy. Ty jsou však ve skutečnosti v režii 

dospělých. 

4. Dospělými stanovená - žákům jsou poskytnuty potřebné informace (assigned 

but informed) - uvědomovaná participace, většinou ukládaná a vymezená 

shora. Žáci rozumějí aktivitám a vědí, proč by se jich měli účastnit. Dospělí 

respektují jejich názor, ale sami o věcech rozhodují. 

5. Dospělými stanovená - žáci jsou informováni a záležitosti jsou s nimi 

konzultovány (consulted and informed) - aktivity jsou navrhovány a řízeny 

dospělými a současně konzultovány s žáky. Jinými slovy: jde o účast, v níž je 

brán ohled na všechny, kterých se týká, nebo na jejich zástupce. Rozhodnutí 

provádějí dospělí, zohledňují přitom názory žáků. 

6. Iniciovaná dospělými - rozhodování sdílené s žáky (adult-initiated, shared 

decisions with pupils) - žáci se podílejí na rozhodování v oblastech předem 

vymezených dospělými. Jejich názory jsou nejen zohledňovány, ale žáci se 

podílejí i na rozhodování. 

20 Podle Zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) : „Žáci a studenti mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím 
týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost 
odpovídající jejich věku a stupni vývoje" (paragraf 21) 
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7. Iniciovaná a řízená žáky (pupil-mitiated and directeď) - žáky vytvořená a řízená 

participace, v níž dospělí hrají podpůrnou roli. Např. ve strukturách 

napodobujících struktury dospělých (rady, parlamenty apod.). 

8. Žáky iniciovaná, sdílená rozhodnutí s dospělými (pupil-initiated, shared 

decisions with adults) - žáky vytvořená fungující participace, v jejímž rámci je 

dospělým nabídnuta možnost spoluúčasti a spolurozhodování. 

Vidláková (2008) uvádí dvě různá schémata, jak participaci realizovat: 

1. participace žáků podporovaná zdola, tedy směrem od žáků 

2. participace žáků podporovaná shora, tedy směrem od dospělých 

„V prvním případě stojí v popředí zájmu vedení školy a učitelů nejprve 

naslouchání hlasu žáků, přičemž participace žáků představuje až následný proces. 

Zjednodušeně vyjádřeno - nejprve naslouchejme podnětům žáků k záležitostem 

školního života, které se jich týkají, a pak na základě toho vytvořme podmínky pro 

jejich aktivní účast, ať už formální, tj. např. žákovské samosprávy, či neformální. 

Pro druhou tendenci je naopak příznačné, že nejprve jsou ve škole vytvořeny 

podmínky pro participaci žáků, většinou v podobě zastupitelských těles (např. 

žákovská samospráva), jejichž prostřednictvím se mohou žáci vyslovovat. 

Zjednodušeně řečeno - nejprve vytvořme společně se žáky zastupitelské orgány a 

pak s jejich podněty pracujme. 

Výzkumy zaměřené na zjišťování reálného stavu participace žáků ve škole 

ukazují, že v praxi se častěji setkáme s druhou tendencí. Z argumentů v její prospěch 

jsou hlavními: 

y podobnost školního prostředí s vnějším prostředím (existence zastupitelských 

orgánů); 

y průhledné naplnění práv a povinností žáků; 

^ snazší možnost kvantifikace činnosti žáků, jejího plánování, realizace i jejího 

hodnocení (počet schůzek s vedením školy v předem stanoveném čase, počet 

podaných návrhů ze strany žáků, počty žáků, kteří se schůzek účastní apod.). 
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Z argumentů ve prospěch první tendence - participace žáků podporované 

zdola - bývají uváděny zejména tyto: 

> pružnější komunikace žáků s učiteli při řešení nejrůznějších záležitostí školního 

života (možnost aktuálně řešit jednotlivé záležitosti v době, kdy vzniknou, ne až v 

době dalšího plánovaného setkání zástupců žákovské samosprávy s učiteli a 

vedením školy); 

> prohlubování vztahů mezi učiteli a žáky založených na pocitu vzájemné důvěry, 

které mohou pozitivně přispět k podpoře žáků, aby více a spontánněji vyjadřovali 

své hlasy; 

> transformační potenciál hlasu žáků projevující se změnou ve vnímání role žáka ve 

škole - žáci jako oceňovaní a respektovaní partneři mezi ostatními aktéry školního 

života, spolutvůrci rozhodnutí (zastupitelská žákovská tělesa vzniklá shora mohou 

někdy fungovat jen formálně a nepřispívat tak reálně ke změně v pojetí role žáka ve 

školních procesech). 

Oba uvedené způsoby mohou mít pro školy i jejich žáky svůj smysl. Oba 

procesy lze také ve své podstatě považovat za komplementární, neboť sledují shodný 

cíl - dosáhnout většího a aktivnějšího zapojení žáků do záležitostí školního života. 

Vždy proto záleží na podmínkách a situaci v každé konkrétní škole, jaký model se 

zde uplatní. Postupy přitom nemusejí být nutně izolované, ale mohou být úspěšně 

rozvíjené i paralelně". Redlichová (2008) upozorňuje na to, že mnohými učiteli a 

odborníky je participace žáků a naslouchání jejich hlasů přijímána, jinými je 

označována za „Pandořinu skříňku". Učitelé mohou mít například obavy, že mínění 

žáků nebo studentů o jejich práci by je mohlo ohrozit. Nebo může dojít k jiným 

tenzím - žáci, kteří pracují v různých třídních nebo školních orgánech, se mohou 

dočkat změn vztahů jak se spolužáky, tak s učiteli. 

Při naslouchání hlasu žáků (a tato pravidla můžeme vztáhnout nejen na 

institucionalizované žákovské a studentské orgány) je třeba věnovat pozornost 

různým „aspektům: 
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otázka obsahu: čeho se hlasy týkají? - pro smysluplnost celé věci je 

důležité, aby se hlasy žáků týkaly nejvíce toho, co je ve škole klíčové, tedy vyučování 

a učení; 

•f otázka rovnosti: čí hlasy promlouvají? - pokud možno by to neměly být 

hlasy jen některých žáků. 

otázka adresáta: kdo hlasům naslouchá? - pro to, aby se hlasy žáků mohly 

stát skutečným nástrojem změny, je důležité, aby nenaslouchalo jen několik málo 

učitelů, ale aby se hlasy dostaly až k těm, kteří o věcech rozhodují; 

+ otázky iniciativy: jak aktivizovat žáky, aby sami přicházeli a vyjadřovaly 

své hlasy? - ukazuje se, že bez podpory ze strany učitelů často žádnou snahu 

neprojeví; 

+ otázka zpětné vazby: co se děje s hlasy žáků? - zda dostávají žáci od učitelů 

a vedení školy zpětnou vazbu a jaká je to zpětná vazba; 

•f otázky míry: k čemu a v jaké míře by se měli mít žáci možnost vyjadřovat? -

je potřeba hledat rovnováhu mezi tím, jak hlasy žáků udržet pod kontrolou a 

současně je nesvazovat; 

•f otázka interpretace: jak rozumíme hlasu žáků? - interpretace cizích projevů 

je obecně náročná, v souvislosti s hlasy žáků je navíc komplikována rozdílnou úrovní 

vyspělosti a generačními rozdíly jednotlivých aktérů školního života. 

Jasně vymezené a definované kompetence a povinnosti dospělých ve škole 

však leckdy neposkytují prostor pro konzultace a sdílená rozhodnutí s žáky. Výzvou 

a současně otazníkem pro každou školu tak tedy zůstává, jak v rámci existujících 

norem určujících běžné školní uspořádání vytvořit prostor pro naslouchání hlasu 

žáků, konzultace a vlastní participaci žáků na záležitostech školního života." 

(Redlichová 2008, s. 81) 

Je k tomu však vůbec chuť? O tom, jakou má institut „žákovský parlament" 

váhu, ukazuje šetření Pola a kol. (2004), kdy ředitelé školy na otázku (v souvislosti s 

principy otevřené školy): „Kdo by se měl otevřené komunikace21 především účastnit 

ze strany školy" umístili žákovský parlament s hezkým jedním hlasem (0,6% ze 168 

21 Myšlena komunikace se sociálním okolím školy. 
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responentů) na poslední místo. Nepedagogičtí pracovníci (tedy školník, uklízečky, 

kuchařky, sekretářky) dostaly desetkrát více hlasů. 

Na jisté brněnské škole22 Vidláková (2007, s. 51) strukturovanými rozhovory 

prováděla šetření, které ukázalo zajímavé názory učitelů na „hlas žáků". Učitelé se 

cítili být tolik vytíženi svými pedagogickými a administrativními povinnostmi, že 

jim na naslouchání žákům a diskuse nezbývá čas. Avšak ještě závažnějším 

problémem bylo (jak sami učitelé přiznávali) opustit svou dominantní roli a tento 

stereotyp překonat. Učitel M. konstatuje: „Je těžké se snažit žákům naslouchat a brát 

je vážně, když jste z dob svých vlastních studií zvyklí na to, že všechno řídí jen 

učitel." Jeho kolegyně B.: „Já bych se třeba hodně bála toho, že pokud se budu víc 

snažit ptát se žáků, co by chtěli v hodině dělat, nezvládnu probrat učivo podle 

programu. Strach bych taky měla, že si neudržím svoji autoritu a nekočíruju tak 

celou třídu." Strach však v tomto případě není na místě, protože brát v úvahu názory 

žáků a studentů patří k základním předpokladům kvalitního vzdělávání. 

V českých školách se dnes můžeme setkat s velkou varietou názvů, pod nimiž 

pracuje žákovská samospráva. Např. Kolegium žákovské samosprávy, Studentská 

rada, Rada studentů, Školní parlament, Školní senát, Studentský senát, Aktiv žáků aj. 

(viz Obst, Prášilová, 2001). Název však není ani zdaleka důležitý, jako je způsob 

činnosti daného sboru. Když procházíme zprávy o činnosti školních parlamentů a 

dalších zastoupení žáků a studentů, vidíme pestrou paletu činností: organizace 

školních výletů, exkurzí, pobytů a zájezdů, školní diskotéky, burzy a jarmarky, 

adopce zvířátek, charitativní činnost (odesílání financí na vzdělávání dětí třetího 

světa nebo různá prospěšná konta), sběr papíru a dalších surovin, starost o starší 

spoluobčany, organizování sportovních turnajů, kulturních akcí, projektových dnů a 

školních slavností, dozory, pomoc mladším spolužákům, pořady a hlášení ve 

školním rozhlase, tvorba školního časopisu, plakátů a nástěnek, spolupráce 

s domovy důchodců a dětskými domovy a další. Námětů na činnost je tedy dost. A 

školy mívají s žákovskými parlamenty výborné zkušenosti. Je však nutné s tímto 

instrumentem vhodně pracovat. Hlavní zásada práce v školním parlamentu je nutně 

22 390 žáků, 24 učitelů a 4 vychovatelky. 
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její dobrovolnost. Jestliže se parlament teprve zapracovává do školního života, je 

třeba začít lehčími úkoly, krátkodobými cíli, jejichž splnění bude motivací k další 

práci. Důležité však také je, aby byli žáci vedeni k realizaci svých myšlenek. Školní 

parlament nevymýšlí úkoly pro učitele, ale sám hledá způsoby řešení a snaží se vše 

uskutečnit, samozřejmě za plné a účinné podpory svých spolužáků a pedagogického 

sboru. 

Různé aspekty spoluřízení a spoluzodpovědnosti by měl učitel rozvíjet i na 

úrovni třídy. Měl by se snažit podporovat vhodné rozhodovací mechanismy. Často 

jsme ve třídách svědky, že se žáci a studenti nedokážou ani dohodnout na jejich 

vlastních záležitostech, jak jsou třídní výlety, heslo na stužce nebo absolventská 

trička. A co hůře, pokud jsou řešení odhlasována, část třídy to neakceptuje a 

rozhodnutí se všelijak protiví. Když se do věci vloží učitel, může se vše ještě zhoršit. 

Úkolem učitele je snažit se vést své žáky ke korektnímu jednání, které se dá 

nazvat občanskými dovednosti. Realizace a respektování demokratických principů 

rozhodování je jednou z nich. Samozřejmě, různé školní a třídní volby, známé ze 

zahraničí, jsou instrumenty, se kterými se u nás příliš nepracuje. Existují však různé 

aktivity, simulační hry, tematické diskuze, které podporují a prohlubují tyto postoje. 

Jednou z dalších možností (která opět pozitivně působí na klima) je účast žáků 

na tvorbě pravidel. Mít pravidla je důležité, je to vlastně způsob kontroly 

nevhodného chování žáků a umožňuje vhodné sociální učení. Ke zlepšení práce ve 

třídě je třeba řídit se pravidly, která budou všichni (učitelé i žáci) respektovat. 

Nejlépe je tato pravidla vytvořit společně se žáky. Tvorba skupinových pravidel je 

totiž činností, která podněcuje kooperaci skupiny, podporuje soudržnost žáků ve 

třídě a může pomoci motivovat členy skupiny k dosažení společného cíle. 

Pravidla je třeba zavádět na začátku školního roku, avšak není potřeba se 

bránit jistým modifikacím, pokud se prokáže jejich potřeba. Cangelosi (1994) se 

domnívá, že: 

t> je-li žákům hned na začátku nového období sdělováno očekávané chování, některé 

vzorce nespolupracujícího chování nemají možnost vzniknout; 

Ona začátku „nového období" jsou žáci vnímavější na nová pravidla, než později, 

kdy si na situaci (na nespolupracující či rušivé chování) už zvykli; 
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D>čím dříve žáci znají pravidla, tím dříve mají možnost se jimi řídit. 

Gavora (2005) uvádí různé způsoby, jakými pravidlo ve třídě zavést: 

• pravidlo uvede bez vysvětlení nebo zdůvodnění. Jde o nařízení, které žáci musí bez 

pochopení akceptovat; 

• pravidlo uvede s vysvětlením nebo zdůvodněním. Je zřejmé, že vysvětlení pomůže 

žákům pravidlo lépe akceptovat, nebo i později zvnitřnit. Pochopí jeho smysl a 

pravděpodobně i uznají jeho potřebnost; 

• učitel probere potřebná pravidla se žáky. Pravidla pak vzniknou na základě 

dohody mezi učitelem a žáky. Učitel tím ukazuje žákům, že je považuje za partnery a 

oni mohou participovat na rozhodování o chodu třídy i v této důležité oblasti. Tento 

způsob je jednoznačně pro suportivní klima ve třídě nejvhodnější. 

J. S. Cangelosi (1994) doporučuje, aby těchto pravidel nebylo příliš mnoho 

(nejvýše 10), neboť: málo pravidel si žáci snadněji zapamatují než mnoho; konkrétní 

pravidlo se bude jevit při malém počtu důležitější, než kdyby pravidel bylo mnoho; 

funkční pravidla apelují na zdravý rozum žáků a vedou je k přemýšlení o svém 

chování v hodině; funkční pravidla soustřeďují pozornost spíše na účelné chování 

než na dodržování nefunkčních formalit. 

Sadilová (2007, s. 55) uvádí, že „na některých školách se sepisují tzv. žákovské 

smlouvy, kdy se (obvykle) žáci spolu s učiteli podílejí na sestavení školního řádu a 

pravidel chování ve třídě. Školy používající tento přístup uvádějí, že takto vedou 

žáky k demokracii, k aktivnímu přístupu k pravidlům společného soužití. Vychází se 

z toho, že školní řád a pravidla chování budou efektivnější, pokud se jeho sestavení 

účastní osoby, kterých se nejvíce týká, tedy žáci. Předpokládá se: když žáci s řádem 

souhlasí, pomáhají s jeho vypracováním, schválí ho, potom to budou i jejich pravidla, 

a proto je budou také více respektovat." 

Výzkum však ukázal poněkud chybnou strategii učitelů z hlediska 

pozitivního upevňování pravidel23. Pravidla jsou ve třídě vyvěšena pouze ve 24 

případech a ve 109 případech nejsou. Avšak i v případech, kde se učitelé domnívají, 

že vyvěšena jsou, se nakonec zjistí, že se jedná o poněkud omšelý školní řád. Ne tedy 

Odpovídalo 152 učitelů na středních školách ve Zlínském kraji, konkrétně ve městech Zlín, Otrokovice, 
Kroměříž v červnu 2003. 
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ona společně vytvořená pravidla. 

Také se ukázalo (po položení otázky „Jak učitel pracuje během školního roku 

s pravidly, tzn. jestli pravidla připomíná preventivné nebo až když nastane problémová 

situace?"), že převážná většina učitelů (95 učitelů z celkového počtu 151 učitelů) 

připomíná pravidla až v době, kdy již nastala „problémová" situace (došlo 

k porušení pravidla). Určité konkrétní pravidlo se porušilo -» učitel vysvětluje 

následky (vývoj situace) po porušení pravidla. Dále se dá předpokládat, že za 

porušení pravidla nastane sankce, učitel žáka seznámí s důsledky za porušení 

pravidla. Dalších 56 učitelů připomíná pravidla preventivně. V praxi můžeme 

pozorovat, že je to většinou před průběhem nějaké akce (před písemkou, před 

návštěvou kulturního zařízení apod.). Učitel dává přednost postupu: „připomenu 

dohodu, popíši postup (kriteria, vymezené hranice)". Pouze jeden (!) učitel popsal, 

že se zaměřuje na očekávané, žádoucí chování, tzn. věnuje žákovi pozornost tehdy, 

kdy se chová vhodným způsobem a aplikuje pozitivní důsledky jejich chování -

pochvalou a oceněním. Tedy jen jeden učitel z celého vzorku posiluje žádoucí 

chování, když je pravidlo plněno. 

Na otázku „Jakým způsobem prosazujete dodržování pravidel požadovaného 

chování během školního roku?" jsou odpovědi podobně neveselé. Připomenu 

pravidlo, když nastane nevhodné chování, odpověď vybralo 130 učitelů. Na druhém 

místě učitelé vybrali: oznámím, jaké chování očekávám, odpověď vybralo 79 učitelů. 

Na třetím místě je odpověď: potrestám porušení pravidel, odpověď vybralo 75 

učitelů. Na čtvrtém místě je odpověď: odměňuji dodržování pravidel (vhodné 

chování), odpověď vybralo 46 učitelů. Na pátém místě je odpověď: nefungující 

pravidlo odstraním, odpověď vybralo 17 učitelů, (viz Sadilová 2007, s. 150 - 166) 

Většina učitelů ze zkoumaného vzorku tedy nevyužívá vhodně pravidel pro 

podporu klimatu a pracuje s žáky strategií dozorce. Lépe by pro ně a pro žáky bylo 

používat strategii podporujícího učitele, tedy zejména odměnou upevňovat správné 

chování podle vhodně společně zvolených pravidel. Trestem a připomínáním až na 

druhém místě. 

Stav participace žáků ve třídě lze alespoň částečně nalézt v odpovědi žáků na 

výroky dotazníků, měřících klima: 
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Tento učitel se umí podívat na naše studijní problémy našima očima (CCQ). 

Tento učitel s námi zachází jako se sobě rovnými (CCQ). 

Tento učitel stráví jen málo času povídáním se studenty ve třídě (CES). 

- Tento učitel je. více přítelem než autoritou (CES). 

Tento učitel dovede vystoupit z role učitele, když má pomoci studentům 

(CES). 

Rozhodnutí o třídních záležitostech dělají všichni studenti společně (LEI). 

Rozhodnutí, která ovlivňují tuto třídu, bývají demokratická (LEI) a další. 

4.6. Shrnutí 

V předchozí části jsem se zaměřil na ty složky třídního klimatu, kde je 

interakce učitel - žáci nejvýraznější. Jestliže bych však prozkoumával složky vztahy 

mezi žáky nebo fyzikální prostředí ve třídě, na místě by jistě bylo konstatování, že i zde 

učitel výrazně intervenuje. Pokud například třídní kolektiv vykazuje znaky špatných 

vztahů, pedagog má možnost výukovými aktivitami na vzájemné vztahy působit, 

stejně tak výchovnými nebo organizačními opatřeními. Není však náhoda, že vztahy 

ve třídě jsou pro nástroji pro měření klimatu zjišťovány v největší míře ze všech 

složek. Jsou pro pozitivní nebo negativní vnímání ostatních složek určující. 

Rovněž vnímám, že se kvalita jednotlivých složek ovlivňuje a v dění ve třídě 

prolíná. Například při skupinové práci, která může mít zadání: 

1. Vytvořte návrh.... (několik zadaných kritérií). 

2. Vyberte prezentátora a po vypršení časového limitu návrh prezentujte. 

3. Na základě kritérií ohodnoťte návrh druhé skupiny. 

Jestliže tuto činnost budeme analyzovat z hlediska podpory klimatu ve třídě: 

Samotná aktivita motivuje a aktivizuje žáky. Participace žáků je přítomna jak při 

plnění úkolu, tak i při vlastním hodnocení. Komunikace ve třídě je vedena přátelsky, 

větší objem z ní patří žákům (kteří diskutují nad úkolem, prezentují i hodnotí). 

Hodnocení není příznivé jen k nejlepší skupině, ale ke každé, která splnila zadání (a 

tedy i cíle výukové hodiny). Protože toto pozitivní hodnocení je vlastně i odměnou, 

dochází k posílení této činnosti do dalších výukových hodin. Týmová práce zvyšuje 
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soudržnost třídy a snižuje nevhodnou soutěživost, zajímavá aktivita vede k větší 

spokojenosti ve třídě. 

To, že jsou jednotlivé složky klimatu ve třídě spojené nádoby, je zřejmé. 

Pokud některá činnost není dobrá, klima se zhoršuje. Například nejsou-li ve třídě 

vhodné možnosti pro participaci žáků na společné komunikaci, je-li tato komunikace 

například pouze jednostranná směrem k učiteli, ovlivňuje to spokojenost žáků ve 

třídě, ale i jejich soudržnost, jak uvádí Trpišovská a Vacínová (2007, s. 100): „dochází 

k narušení interpersonálních vazeb mezi členy skupiny. Začnou se vytvářet 

podskupiny (dyády, triády) s vlastní komunikací, které se distancují od ostatních, se 

svou vlastní komunikační a informační sítí." 

5. Měření třídního klimatu 

Prvním krokem ke zkvalitňování kterékoliv lidské činnosti je poznání 

aktuálního stavu. Čím je toto poznání objektivnější, tím přesněji můžeme zaměřit 

naše příští úsilí. Naopak, chybné předpoklady zákonitě vedou k chybným řešením. 

Pro výuku je však charakteristická mnohovrstevnost a složitost probíhajících 

procesů, takže není tak jednoduché najít nějaké měřitelné indikátory. A když už je 

nalezneme a změříme, není lehké určit hodnotu, která znamená kvalitu a která ne. 

Například existují výzkumy komunikace ve třídě, které kvantifikovaly poměr slov 

učitel : žáci. Jaký by měl ten poměr být, aby byla komunikace považována za 

kvalitní? Pokrývá pouze samotný počet slov kvalitu komunikace? Nepostihuje přece 

neverbální interakci, obsah, intonaci (stejná věta může být jak pochvalná, tak i 

ironická) atd. Lze konstatovat, že existují dvě cesty: 

1) můžeme zaměřit na co největší objektivitu, kdy se snažíme zjistit daný stav co 

nejpřesnějším nástrojem a co nejméně dění a současný stav sami ovlivnit; 

2) nebo sbíráme subjektivní výpovědi zúčastněných (žáků, učitelů aj.), kteří nám 

reprodukují své pocity, hodnocení, přání, zklamání apod. (Průcha 2005) 

V tomto případě „objektivní" není lepší než subjektivní, v případě sociálních 

procesů (jako je vzdělávání) je tomu spíše právě naopak. Příkladem prvního přístupu 
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jsou kamerové záznamy, měření vzdělávacích výstupů apod. Druhé charakteristice 

odpovídá měření klimatu dotazníky, rozhovory se žáky a další techniky. I u 

subjektivních výpovědí je vítána snaha o objektivizaci, kterou lze docílit například 

reprezentativností vzorku (že o vyučování vypovídají všichni žáci) nebo přesným a 

konkrétním zaměřením otázek apod. 

„Ukázalo se, že nezávislé pozorování toho, co se odehrává ve třídě během 

vyučování, sice poskytuje obraz o struktuře, frekvenci i náplni komunikačních aktů, 

avšak je nezpůsobilé vypovídat o faktickém klimatu v dané sociální skupině. Jako 

důsledek toho vznikla reakce na tento observační přístup, a to v podobě specifického 

dotazování samotných účastníků života třídy na kvalitu klimatu. V dnes již klasické 

knize Clasroom Environment (Prostředí třídy) popsal B. J. Fraser podstatu nového 

přístupu a jeho aplikace. Jak zdůrazňuje a dokládá, klima třídy je taková 

determinanta edukačního procesu, která má rozhodující vliv na učební výsledky 

žáků. Může a musí být zkoumána především na základě vnímání a oceňování 

určitého klimatu samotnými jeho aktéry. Tento způsob výzkumu, označovaný jako 

percepční přístup je charakterizován takto: 

•=i> Percepční přístup je založen na výpovědích subjektů (učitelů a žáků) o tom, jak 

sami vnímají aktuální klima své třídy a jaká očekávání k tomuto klimatu mají. 

^ Zároveň percepční přístup umožňuje postihnout dlouhodobější prožitky subjektů 

v konkrétním klimatu a neomezuje se - jako v případě observačního přístupu - jen 

na sledování určitého počtu izolovaných vyučovacích hodin. 

^ Při aplikaci percepčního přístupu jsou získávány údaje o klimatu třídy jak od 

žáků, tak od učitelů, kdežto při aplikaci observačního přístupu je obtížné pozorovat 

činnosti různých učitelů v jedné třídě po delší časové období." (Průcha 2002, s. 67, viz 

také Fraser 1986) 

Nejen v případě mého výzkumu (viz výzkumná část práce), ale i v jiných 

realizovaných šetřeních se však ukazuje při měření třídního klimatu žáky a učitelem 

stejné třídy, že jejich vnímání je velmi často odlišné. Základní učitelskou atribuční 

chybu vidím, že při vnímám edukační reality přilepšují sobě (a případně pohoršují 

žákům a studentům). Na otázku „co je pro vaše studenty nejčastější překážkou 
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v dosahování lepších studijních výsledků?" odpovídají středoškolští učitelé „vlastní 

neochotu studentů" jako jednoznačně nejvýznamnější překážku (91,5 %) a „nedostatek 

času", který má u samotných studentů nejvyšší četnost, sami uvádějí až na třetím 

místě (26 %). „Tento rozpor může svědčit o skutečnosti, že většina učitelů za svůj 

předmět klade vysoké nároky na přípravu a studenti vše nemohou zvládnout. Za 

pozornost jistě stojí, že téměř 30% učitelů usuzuje na překážky v podobě špatných 

podmínek doma, ačkoli je většinou nemají možnost posoudit. Studenti sami tyto 

překážky uvádějí zřídka."(Scio 2008 II.) Lašek (2001) na poměrně významném 

vzorku zjistil, že učitelé vidí třídu soutěživější, s více třenicemi a méně soudržnou 

než samotní žáci. Jindy odpovídají učitelé základních škol na otázku „máte od svých 

žáků dostatek informací o tom, jak komu vyhovuje váš způsob výuky?" a žáci „ptají 

se tě učitelé na tvůj názor na výuku?" Učitelé skoro v 80% odpovídají spíše ano a ano 

(žáci ani ne 15%). Žáci tedy odpovídají ne a spíše ne v téměř stejných 80% jako učitelé, 

jenomže v opačném partu. (Scio 2008 I.) na středních školách totéž: 74 % studentů 

odpovědělo, že menšina či téměř nikdo z učitelů se nezajímá, jak způsob výuky 

studentům vyhovuje, a naopak 89 % učitelů odpovědělo, že se o názor studentů 

zajímá či spíše zajímá. (Scio 2008 II.) 

Ve své přehledové studii uvádí Mareš (1998, s. 8 - 11), že lze rozpoznat různé 

přístupy k měření klimatu ve třídě. Na začátku této části bude užitečné si je 

připomenout. 

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 dotazník (zkráceně SORAD). Nezávisle proměnnou bývá 

koheze třídy, integrovanost třídy, sympatie mezi žáky ve třídě a vliv žáků ve třídě. 

Závisle proměnnou bývá školní úspěšnost žáků, školní výkonnost jednotlivců i třídy 

jako celku, chování žáků i chování celé třídy. Zejména třídní učitel by měl umět 

sociometrii používat, budeme se jí věnovat. 

Organizačně-sociologický přístup. Objektem studia je školní třída jako 

organizační jednotka a učitel jako řídící pracovník. Badatele zajímá rozvoj týmové 
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práce v hodině, redukování nejistoty žáků při plnění úkolů. Diagnostickou metodou 

je standardizované pozorování průběhu pedagogické interakce. Nezávisle 

proměnnou bývá šíře používaných technologických vyučovacích postupů, míra 

delegování pedagogické autority 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. 

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

interakce mezi učitelem a žáky v průběhu vyučovací hodiny. Diagnostickou 

metodou je standardizované pozorování, metody interakční analýzy typu tužka-

papír, později metody počítačové, audiovizuální nahrávky interakce, jejich popis a 

rozbor. Nezávisle proměnnou bývá přímé a nepřímé působení učitele. Závisle 

proměnnou bývá výkonnost třídy, výkonnost jednotlivých žáků, postoje žáků, 

efektivita učitelovy práce. 

Pedagogicko-psychologický přístup. Objektem studia je školní třída a učitel. 

Badatele zajímá spolupráce ve třídě, kooperativní učení v malých skupinách. 

Diagnostickou metodou je např. posuzovací škála Classroom Life Instrument (zkráceně 

CLI). Nezávisle proměnnou je vzájemná sociální závislost žáků, sociální podpora 

žáků, žákovské sebepojetí. Závisle proměnnou bývají výkonnost celé třídy a 

jednotlivých žáků, postoje žáků k učivu, žákovské připisování příčin v případě 

úspěchu a neúspěchu. 

Školně-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 aktéři. Zajímá ho sociokulturní konstruování klimatu. 

Diagnostickou metodou je 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, neboť etnograf nevstupuje do výzkumu 

s předem definovanými proměnnými, s rigorózním výzkumným projektem a přesto 

bývají jeho výsledky zajímavé a inspirující. 
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Vývojově psychologický přístup. Objektem studia je žák jako osobnost a 

školní třída jako sociální prostředí, v němž se má osobnost rozvíjet. Badatel se zajímá 

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 k žákům, učitelův způsob hodnocení žáků, vzájemné vztahy 

učitel-žáci, prostor pro žákovou 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. 

Sociálně-psychologický a environmentalistický přístup. Objektem studia je 

školní třída chápaná jako prostředí pro učení, 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, subjektivně 

zabarvené názory, svá očekávání. Nezávisle proměnné se dají s určitým 

zjednodušením shrnout 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 k učení 

apod. 

Ze všech těchto přístupů si může učitel (resp. výzkumník) vybrat možnosti, 

které mu pomohou klima ve třídě poznávat a následně i pozitivně ovlivňovat. Tyto 

přístupy mohou být z kategorie kvalitativního i kvantitativního přístupu. 

Kvantitativní výzkum je metoda standardizovaného vědeckého výzkumu, 

který popisuje jevy pomocí proměnných (znaků), které jsou sestrojeny tak, aby 

měřily určité vlastnosti. Výsledky takových měření jsou pak zpracovány a 

interpretovány, například s využitím statistiky. Kvantitativní výzkum se oproti 

kvalitativnímu výzkumu zaměřuje na rozsáhlejší společenské otázky a zkoumá tedy 

větší okruh informací. 
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Kvalitativní výzkum se snaží interpretovat pohledy subjektů na zkoumaný 

předmět tím, že výzkumník přejímá jejich perspektivu. Využívá se podrobný popis 

každodenních situací, Jde o porozumění akcím a významům v jejich sociálním 

kontextu. Při kvalitativním výzkumu se neredukuje počet proměnných ani vztahy 

mezi nimi, o jejich redukci rozhodují samy zkoumané subjekty. Jsou 

upřednostňovány otevřené a nestrukturované výzkumné plány, analýza vychází z 

velkého množství informací o malém počtu jedinců. Převažuje zájem o reálné celky, 

interakce mezi aktéry a individuální osudy. 

Tabulka 6. Rozdíly mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem 

Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum 

Omezený rozsah informace o velice 

mnoha jedincích 

Mnoho informace o velmi malém počtu 

jedinců 

Silná redukce počtu pozorovaných 

proměnných a silná redukce počtu 

sledovaných vztahů mezi těmito 

proměnnými 

Silná redukce počtu sledovaných jedinců 

Generalizace na populaci je většinou 

snadná a validita této generalizace je 

měřitelná 

Generalizaci na populaci je 

problematická a někdy i nemožná 

Vysoká reliabilita, nízká validita Nizká reliabilita, vysoká validita 

Dedukce. (Problém je přeložen do 

hypotéz, ty jsou testovány a přijaty nebo 

zamítnuty) 

Indukce (Pozorujeme, pátráme po 

pravidelnostech, formulujeme předběžné 

závěry, později hypotézy a teorie) 

Testuje platnost porozumění realitě. Pomáhá rozumět pozorované realitě. 

Reč přesných čísel. Básnická přirovnání, metafory. 

Odstup od zkoumaného. Vcítění se, ponoření do situace. 

Směřuje ke zevšeobecnění. Nepopírá jedinečnost. 

(viz Disman 1993, Gavora 2000) 
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Tabulka 7. Okolnosti pro kvantitativní výzkum 

Pokud potřebujeme generalizovat naše nálezy na populaci jedinců. 

Pokud je našim cílem testování hypotéz. 

Jsme-li s dostatečnou jistotou schopni odhadnout, které proměnné jsou podstatné 

pro studovaný problém a že žádná z opravdu důležitých proměnných nebyla 

opominuta. 

Pokud to, jak zkoumání lidé interpretují, prožívají a pociťují studovaný problém 

nemá pro nás prvořadou důležitost. 

Jako test některých hypotéz/teorií vytvořených v kvalitativním výzkumu. 

(viz Disman 1993, Gavora 2000) 

Tabulka 8. Okolnosti pro kvalitativní výzkum 

Je-li pro nás důležité porozumění lidem v sociálních situacích, tedy tehdy, 

potřebujeme-li definovat jak populace prožívá studovaný problém. 

Tehdy, kdy sledování toho, jak zkoumané jevy jsou rozloženy v populaci, není 

důležité. Tedy také tehdy, kdy generalizace našich nálezů na celou populaci jedinců 

není naším prvořadým cílem. 

Studujeme-li takový problém, o kterém nemáme takovou předběžnou znalost, aby 

byla spolehlivou bází pro formulaci pracovních hypotéz. 

Jako předvýzkum pro kvantitativní výzkumnou akci; kvalitativní výzkum může 

často poskytnout znalost potřebnou pro spolehlivou redukci a transformaci 

v procesu konstrukce pracovních hypotéz. 

(viz Disman 1993, Gavora 2000) 

Při zkoumání školního klimatu mohou platit předpoklady z obou typů 

výzkumu. Jak uvádí Švaříček a kol. (2007, s. 25 - 27): „kvantitativní a kvalitativní 

přístupy vycházejí z jiných předpokladů, většinou zkoumají jiné problémy, používají 

jiné statistické postupy a dávají jiné závěry. Tyto závěry však nejsou lepší, horší, ani 

soupeřící. Pro doplnění a zjištění různých aspektů je možné použít oba přístupy. 

Současný rozvíjející se proud pedagogického výzkumu se snaží oba přístupy 

kombinovat a maximálně využít silných stránek obou metodologických přístupů." 

Například Fraser (1999, s. 14) využíval při svém šetření školního prostředí 
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spolupráci externích výzkumníků s učiteli a používal kvalitativní i kvantitativní 

metody. Kvalitativní metody byly především pozorování, rozbory studentských 

deníků, rozhovory s učiteli, studenty a rodiči. Videokamery zaznamenávaly činnost 

ve třídách pro pozdější analýzu. „Terénní poznámky výzkumníka byly psány během 

a krátce po každém pozorování, a sezení výzkumného tým se konalo třikrát týdně. 

Kvalitativní části studie bylo porovnávány mezi sebou a kvantitativní složkou, 

kterou byly výsledky dotazníku na měření klimatu." 

5.1. Kvalitativní přístup k měření třídního klimatu 

Nejprve budu prezentovat kvalitativní metody, využitelné pro zjištění 

klimatu ve třídě. Jak uvádí Ježek (2006, s. 87): „Zdaleka ne u všech aspektů či 

dimenzí klimatu školy je kvantifikace potřebná či možná. Zvláště pro praktické 

využití výsledků šetření klimatu školy je výhodnější znát kontext toho kterého 

aspektu školy, než přesně jeho velikost či intenzitu. Potíž s kvalitativními metodami 

spočívá v tom, že v jejich rámci bylo klima školy definováno ještě vágněji či šíře než u 

kvantitativních metod." Tento názor považuji za platný i pro měření klimatu třídy. 

5.1.1. Rozhovor a skupinový rozhovor 

Rozhovor je velmi vhodným prostředkem šetření klimatu. Intenzivní dialog, 

při kterém může výzkumník „ověřovat" data, rozvíjet nebo upřesňovat názor 

respondenta, je vhodnou součástí každého zjišťování klimatu. 

Je velmi době využitelný zejména u nejmladších ročníků školní docházky. 

Žáci v prvním a druhém ročníku mohou sice s pomocí učitele vyplňovat dotazník, 

ale tento postup je z více důvodů nevhodný. Někdy je proto preferován skupinový 

rozhovor, který může být veden i tak, aby odpovídali chlapci nebo děvčaty zvlášť24. 

Omezená verbální vyjadřovací schopnost složitějších pocitů je vyvažována otázkami, 

24 Například Hejlová (2007) používala kruhový růžový terčík jako znamení, že odpovídají dívky, modrý 
trojúhelníkový pro odpovědi chlapců. Jindy děti odpovídaly plyšové hračce, kterou odpovědi dětí velmi 
zajímaly. 
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na které je možné odpovídat i nonverbálnč (například „jdi", „ukaž" eventuálně 

„nakreslí"). Na ukázku vybírám otázky (a pokyny), kterými lze zjišťovat mínění 

žáků: 

1. Kdyby se tě teď někdo zeptal, jaká je tvoje třída, co bys řekl/a? 

2. Představ si, že je třída živá. Jakou má asi náladu (dobrou, špatnou), jak bys to 

řekl/a jinak? Co tvá třída chce? Co tvá třída nechce? 

3. Představ si, že máš zavázané oči (zavři je) a někdo tě dovedl do třídy, kde ale 

nikdo nebyl. Tam ti oči rozvázal (otevři) a ty jsi hned poznal/a, že jsi ve své 

třídě. Podle čeho jsi to poznal/a? 

4. Co bys ve třídě určitě chtěl/a ukázat mamince, kdyby sem přišla? 

5. Ukaž, na jaké věci se ve třídě nejraději díváš (co ti dělá největší radost z věcí, 

míst)? 

6. Jdi na místo, kde se ti ve třídě nejvíc líbí, je ti tam hezky. 

7. Ukaž na místo, které se ti nelíbí, nerad/a se tam díváš a nechceš tam být. 

8. Řekni, kde všude se ve třídě učíte (ne z čeho). 

9. Jdi na místo, kde se učíš nejraději ty. 

20. Představ si, že máš kouzelnou hůlku a můžeš něco ve třídě změnit 

a / jen skutečné věci 

b / i pohádkové, čarovné věci. 

Položky 1. a 2. jsou zaměřeny na celek prostoru ve vazbě na vnímání klimatu. 

Položky 3., 4., 5. jsou zaměřeny na detail, 4.a 5. na pozitivně vnímaný detail. Položka 

6. zjišťuje kladné emoce ve spojení s konkrétním místem ve třídě (pocity bezpečí). 

Položka 7. zjišťuje záporné emoce ve spojení s konkrétním místem ve třídě (pocity 

ohrožení). Položky 8. a 9. zjišťují, zda si žáci uvědomují všechna místa, kde se učí, a 

jaké místo upřednostňují. Položka 10. sleduje ideální představy o podobě školní 

třídy, část b / je nabídnuta spíše jako herní činnost na závěr. (Hejlová 2007, s. 209) 

Učitel však musí počítat s tím, že malé děti se většinou chtějí všechny vyjádřit 

k položeným otázkám a takový skupinový rozhovor může vyžadovat dostatek času. 

Představu třídy lze i namalovat. Interpretace je velmi jednoduchá, ale může přinést 

zajímavé poznatky. Otázky mohou být zaměřeny na různé aspekty dění ve třídě. 
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Při skupinovém rozhovoru je výhodná také možnost ověřovat míru shody na 

jednotlivci vyjádřenými názory. Lépe se projeví spektrum názorů, vzájemné 

interakce účastníků (které jsou také indikátorem třídního klimatu) apod. 

5.1.2. Pozorování 

Přestože má pozorování jako výzkumná metoda ve školách a třídách velkou 

tradici, v aktuálním pojetí klimatu je prakticky diskvalifikováno ze způsobů 

zjišťování klimatu a jeho charakteristik. Existuje pro to několik dobrých důvodů: 

a) klima je charakterizováno jako dlouhodobá kvalita, tedy pozorovatel se musí 

nutné dopouštět atribučních chyb při zobecňování aktuálních, tedy 

krátkodobých jevů; 

b) klima je vytvářeno spoluaktéry ve třídě, mezi které nepatří pozorovatel. 

Některé projevy (byť by mohly být pro dané třídní klima charakteristické) 

jsou pro něho nečitelné; 

c) klima je konstituováno subjektivními percepcemi a interakcemi, které 

pozorovatel vidí jakoby „z druhé ruky". 

Poněkud jiné charakteristiky má zúčastněné pozorování (které může mít až 

etnografické znaky). Lze však podle mého názoru úspěšně polemizovat s názorem, 

že „nejsou pak bráni ani žáky, ani učiteli jako ,cizí prvek'." (Ježek 2006, s. 91) To by 

muselo jít o roky pozorování, což sice není vyloučené, ale prakticky může být takový 

výzkumník právě a jen učitelem v dané škole nebo třídě. 

Zajímavou ukázkou tohoto badatelského přístupu (včetně mnoha 

pochopitelných chyb) ukázala Dvořáková (2006). Ta zkoumala klima v jisté brněnské 

škole v 6. třídě. Uvádí: „Po několika dnech jsem byla telefonicky informována o možnosti 

výzkum realizovat a dokonce ve třídě odpovídající mým kritériím. Nevyjasněným bodem 

ovšem zůstala délka mého pobytu ve škole. Ve své prosbě jsem, vzhledem k doporučeným 

požadavkům pro etnografické šetření, zmínila dobu dva měsíce, s tím, že pouze první týden 

bych byla ve školní třídě přítomna každý den. Tento časový interval měl být postupně 
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modifikován, podle reakcí pedagogů na mou přítomnost ve vyučování." To znamená, že o 

konci šetření nerozhodovala badatelka, ale učitelé. „Ihned první den byla moje výchozí 

situace poněkud ztížena, protože mě třídní učitel (s jistě dobrým úmyslem) žákům představil 

jako ,paní učitelku'. Byla jsem dána ,na starost' Kamilovi, chlapci, jehož pozice ve třídě se po 

odchodu spolužáků na gymnázium zhoršila. Díky jeho svědomitosti mu byli z řad chlapců 

přisuzovány často ambice šplhouna a šprta, z řad dívek byl chápán ve srovnání s ostatními 

chlapci jako neatraktivní alternativa". Tedy jako „gatekeeper" (uvádějící do prostředí) 

byl vybrán prakticky vyděděnec z něho. „Technikou zúčastněného pozorování jsem ve 

školní třídě byla přítomna sedm týdnů, přičemž první týden jsem ve škole strávila čtyři dny, 

následující týdny jsem docházela vždy najeden den v týdnu. Do školy jsem docházela na celý 

vyučovací den". Domnívám se, že jeden den v týdnu je pro záměry badatelky 

nepostačující. 

Komunikace se žáky také nebyla ideální, nerovnoměrný statut se badatelce 

nepodařilo překlenout: „Někteří žáci reagovali ostýchavě a nadále mi vykali. První den 

jsem se osobně představila 2/3 třídy, každému vysvětlila, že nejsem paní učitelka a nabídla jim 

neformální způsob vzájemné komunikace. ,Jó, a fakt Vám to nevadí, fakt Vám můžeme tykatV 

K střídání neformálního ty s formálním vy docházelo v průběhu celého výzkumu, ve zvýšené 

míře byla-li jsem ve třídě nepřítomna delší dobu, u některých stydlivějších jedinců přetrvalo 

po celou dobu způsobné vykání." Badatelka si uvědomovala specifika své role: „Moje 

chování ve školní třídě muselo být natolik strategické, aby ve mně učitelé nespatřovali 

rušitele, ale ani evaluátora své práce a zároveň natolik otevřené vůči žákům, aby byli ochotni 

věnovat mi svůj čas a aby svolili nahlédnou do jejich žitého světa. Tuto ambivalenci výstižně 

dokumentuje nadšení třídního učitele z faktu, že budu ve třídě přítomna i o přestávkách, což 

mohlo potenciálně znamenat ulehčení práce pro pedagogický dozor. Tuto roli jsem ovšem 

nepřijala, protože jsem se snažila o co nejadekvátnější zachycení reality a žáky jsem nikdy 

nenapomínala. Určitou roli mohl hrát také fakt, že s žáky jsme si vzájemně tykali, ale s učiteli 

byla komunikace vázána formálním vy, stejně jako jsou oslovováni žáky". Přesto se však 

nevyvarovala i mylných představ: „Protože jsem nabídla žákům tykání, přesunula jsem se 

díky neoficiální formě oslovování z úrovně učitel, formální autorita na pozici žák, protože žáci 

si mezi sebou tykají. Tuto důvěrnost mohl prohloubit ještě fakt, že jsem stejně jako žáci 

učitelům vykala tj. co se týče způsobu oslovování, kopírovala jsem chování žáků." 
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Pochopitelně, na pozici žáka se podobný výzkumník nemůže přesunout jen 

tím, že sedí mezi žáky v lavici a vyká učitelům, pokud není podroben i ostatním 

náležitostem školního života (jako je třeba psaní domácích úkolů, učení, zkoušení a 

třeba i mazání tabule). Naopak, další výpověď výzkumnice spíše hovoří o tom, že ve 

třídě zaujala spíše místo dospělého, který má o žáky zájem a jehož přátelství a 

blízkost zlepšuje pozici samotných žáků. Neboť: „obzvláště dívkám se mohlo zdát 

prestižní, že se mnou hovoří, tykají mi a podílí se na výzkumu" anebo: „stejné nadšení, jako 

alespoň někteří žáci, nesdíleli ovšem učitelé, ačkoliv jsem se při svém pobytu snažila chovat co 

nejnenápadněji, nevzbuzovat pozornost, učitelům neztěžovat jejich práci. Po vzájemném 

,oťukání se' mohla být moje přítomnost ve třídě negativně vnímána např. v hodině českého 

jazyka, kdy jsem byla žáky v mém okolí neustále dotazována: ,Je to takhle správně?' Na 

dotazy podobného typu, které nevedly k hodnocení jednotlivých žáků, jsem reagovala, 

případně vysvětlovala chybu v daném úkolu. V průběhu hodiny, vznikly v řadách ne tolik 

úspěšných žáků následující poznámky: ,No, oni to maj dobrý, když jim Magda radí, já tady 

chci taky někoho'." Zde výzkumnice nedodržuje svou deklarovanou roli žáka, neboť 

radí jako dospělý, navíc jako ten, kdo se chce zavděčit: „Zřejmě jsem podvědomě 

očekávala, že jestliže já pomohu jim, oni budou ochotnější se mnou později hovořit v 

plánovaném interview". Působení badatelky ve třídě se pro učitele stávalo 

kontraproduktivním: „Poněkud zvláštně probíhal vztah s třídním učitelem, který se mnou 

přicházel do kontaktu nejčastěji a měl tedy přirozeně k mému pobytu zřejmě největší výhrady. 

Po velmi příjemném přijetí, nabídnutí (ovšem neuskutečnění) neformální komunikace, 

následovaly rozhovory formálnějšího rázu, které se tematicky stále častěji skláněly k 

poznámkám o plánované délce mého výzkumu, o nevhodnosti mojí přítomnosti ve 

vyučovacích hodinách. Bylo mi sděleno, že za mojí přítomnosti se žáci údajně nechovají 

přirozeně, předvádějí se, jsou ne soustředěnější než obvykle. Nejmarkantněji byla tato situace 

shledávána jako součást rivality mezi Kamilem a Štěpánem, kteří spolu často soupeří ve 

školních výsledcích. Moje přítomnost údajně tuto rivalitu ještě zvyšovala jen pouhým 

sezením v lavici s jedním z nich. Rivality mezi těmito chlapci jsem si byla vědoma". 

Výzkumnice si je rivality vědoma, ale v lavici s nimi sedí. Učitel navíc dává 

výzkumnici signály, že její přítomnost ovlivňuje klima a žáci se nechovají obvyklým 

způsobem - tedy cíle jejího výzkumu nemohou být naplněny. Zdá se tedy logické, že 

poháru trpělivosti učitele přetekl, když: „situace se vyhrotila 2. června, kdy byl Kamil 
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napomenut třídním učitelem: 'Víš co, buď se zklidníš a nebo budu muset poprosit paní 

učitelku, aby k nám nedocházela a nebude moct dokončit svou práci.' Třídního učitele jsem 

požádala o rozhovor, celou situaci jsme si vyjasnili. Přesto jsem byla při své další návštěvě 

školy zástupcem ředitele požádána, abych školu více nenavštěvovala s odůvodněním, že doba 

mého pobytu na škole se zdá učitelům již příliš dlouhá. Protože jsem nechtěla vzájemné 

vztahy ještě více vyhrotit, nesnažila jsem se nikoho přesvědčovat o nezbytnosti mého delšího 

pobytu ve škole", (viz Dvořáková 2006 , s. 34-39, komentáře R.Č.) 

Na tomto příkladu se reprezentovaly mnohé chyby zúčastněného pozorování, 

které ukázaly, že je nutné k této technice přistupovat s co největší opatrností. 

Mezi další kvalitativní techniky na zkoumání klimatu můžeme zařadit 

narativní metody (například deník nebo příběhy o třídě), projektivní metody 

(nedokončené věty, metafory, kresby a jejich komentování, návrh erbu nebo znaku 

školy) nebo analýza žákovských produktů (fotografie, třídní časopisy apod.). 

5.2. Kvantitativní přístup k měření třídního klimatu 

Za základní rozdíl mezi kvalitativními a kvantitativními technikami považuji 

míru strukturovanosti. Základním reprezentantem je tu dotazník. Složky klimatu, 

které jsou v dotazníku tvořeny jednotlivými položkami, jasně definují, z čeho se 

(podle mínění autora nástroje) klima skládá. Výhoda možnosti srovnávání nebo 

statistického zpracování však jen stěží kompenzuje nevýhody, které budu v závěru 

své práce prezentovat. 

5.2.1. Dotazník 

Při mčření klimatu zjišťujeme mínění většího množství respondentů, tady se 

dotazník ukazuje jako nejefektivnější řešení. Jeho distribuce je snadná, je časově 
nenáročný, vyhodnocování není obtížné. Protože moje vlastní šetření bylo 

realizováno kvantitativní metodou - dotazníkem, u této techniky budu prezentovat 

různé nástroje jako ukázku poměrně velmi pestré škály možností. 
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Měření klimatu ve třídě (zejména v době jistého „boomu" v sedmdesátých 

letech minulého století) provázela snaha různých autorů vytvořit nástroj, které 

ovšem odpovídaly jejich představám o těch aspektech klimatu, které považovali za 

důležité. Vznikly Attitude Toward School (1972), Barclay Classroom Climate 

Inventory (1969), Class Activities Questionnaire (1973), Measure of Self-Concept 

(1971), QUESTA (1972), School Morale Scale (1968), Student Opinion Poll (1959-1962), 

Your School Days a mnoho dalších. U nás podrobné přehledy přinesl Mareš (In Ježek 

2003, 2004). 

Mnohem více zajímavé jsou však z hlediska tématu tohoto textu dotazníky, 

které měří ty složky třídního klimatu, které jsou v předchozí části textu 

charakterizovány z hlediska interakce učitel - žák. 

Tabulka 9. Výběr z nástrojů na měření třídního klimatu se zaměřením na dané 

složky 

a) Vztah mezi učitelem a žáky 

Název 
nástroje 

Autor Rok Popis složky (složek) 

CAQ Steele a kol. 1971 Podíl učitele na komunikace 
ve třídě. 

LEI Anderson, Walberg 1973 Zvýhodňování žáků učitelem. 

CES25 Trickett, Moos 1974 Podpora učitele. 

DSL Masendorf 1976 Přísnost učitele. 
Podpora. 

Luhrmann 1977 Sociální vs. individuální 
vztahová normy. 

ICEQ Fraser 1980 Osobní přístup k žákům. 

FUK Dreesmann 1982 Kooperace mezi učiteli a 
žáky. 
Nedostatečná individualizace. 

25 V tomto přehledu jsou jmenovány složky z neupravené, nezkrácené verze. 
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b) Didaktika 

Název 
nástroje 

Autor Rok Popis složky (složek) 

CAQ Steele a kol. 1971 Diskuse. Výklad. 
Rozmanitost. 

LEI Anderson, Walberg 1973 Rozmanitost. 
CES Trickett, Moos 1974 Připravenost ke změně. 
ICEQ Fraser 1980 Objevná vlastní iniciativa 

(výuka). 
Individualizace, 
spolurozhodování. 

FUK Dreesmann 1982 Srozumitelnost. Blízkost 
praxi. 

c) Pořádek a pravidla 

Název 
nástroje 

Autor Rok Popis složky (složek) 

LEI Anderson, Walberg 1973 Stupeň formálnosti. 
Neorganizovanost. 

CES Trickett, Moos 1974 Pořádek a organizovanost. 
Jasnost pravidel. 
Učitelova kontrola. 

LST Khal 1977 Přítomnost soutěže a 
pořádku. 

FUK26 Dreesmann 1982 Disciplína. 
(upraveno podle Dreesman 1982, 84 - 86) 

Nástroje CES a LEI byly použity mnou v realizovaném výzkumu a jejich 

charakteristika je ve výzkumné části práce. Vnímám, že existuje velké množství 

nástrojů a je pouze na výzkumníkovi, který si pro své účely vybere. 

5.2.2. Měření třídního klimatu dotazníkem v ČR 

V našem školním prostředí se třídní klima dotazníkem obvykle měří od 3. třídy 

ZŠ. I když jsou některé nástroje uzpůsobeny pro ještě nižší ročníky, není takové 

26 CAQ - Classroom Activité Questionnaire, LEI - Learning Environment Inventory, CES - Classroom 
Environment Scale, DSL - Dortmunder Skala zur Erfassung von Lehrerverhalten durch Schuler, LST - Lern -
Situation-Test, FUK - Frageboten zum Unterrichtsklima. 
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měření pro svou problematičnost obvyklé. V takových nástrojích někdy nahrazují 

otázky obrázkové škály: 

Obrázek 1. Jak se cítíš ve své třídě? 

1. Jak se cítíš ve své třídě? 

Žáci jsou v těchto nástrojích dotazování jednoduchými otázkami typu: 

1. Chodíš do školy rád (a)? 

2. Líbí se Ti ve třídě? 

3. Máš ve třídě kamaráda? 

4. Posmívají se Ti děti, když něco nevíš? 

5. Stýkáš se se spolužáky také po vyučování? 

6. Ubližuje Ti někdo ve třídě? 

7. Poradí Ti učitel, pokud potřebuješ pomoc? 

8. Sedíš ve vyučování celou hodinu v lavici? 

9. Máš ve škole čas na odpočinek, hraní? 

10. Kamarádíš se všemi spolužáky ve třídě? 

11. Jsi ve škole spokojený? 

12. Máš ve třídě kamaráda, který Ti pomůže? 

Jedním z dotazníků, který byl sestrojen mimo jiné i pro žáky 2. či 3. třídy je 

dotazník B4, sestrojený Braunem (1997, 2000) pro diagnostiku vztahů v třídním 

kolektivu. Jedná se o relativně nové dotazníky, nicméně v poradenské i výzkumné 

praxi již velmi dobře zavedené. Nástroje se mohou i doplňovat, jednotlivé otázky B -

4 pro diagnostiku vztahů v třídním kolektivu mohou být doplněny z nástroje B - 3 

posouzením sebezapojení do třídního kolektivu. 

Novotná (2007, s. 54), která nástroje používala, souhlasí s názorem R. Brauna, že 

dotazník může být pro děti poněkud nesrozumitelný a vyplňování někdy i složité. Je 

tedy třeba dětem vše řádně přiblížit. Žákům z nižších tříd je vhodné dotazník 

administrovat s velmi podrobným vysvětlením každé otázky, s přiblížením významu 
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jednotlivých charakteristik, s důkladným popisem způsobů odpovědí. „Děti také ještě 

v tomto věku nerozumí dost dobře pojmu ,spolužák', proto se jim museli často 

připomínat chybějící spolužáci, aby na ně ve svých hodnoceních nezapomínaly. Také jim 

bylo několikrát vštěpováno, že paní učitelka ani maminka nepatří mezi spolužáky, a že 

kamarády, kteří s nimi do třídy nechodí, také uvádět nemůžou. Po velmi podrobném 

vysvětlení, neustálém připomínání jednotlivých pravidel byl ale dotazník pro děti 

srozumitelný a bez problémů jej zvládly vyplnit." 

Dotazník B3 umožňuje orientaci ve vztazích mezi dětmi v třídním kolektivu, 

pochopit sociální interakci skupiny a vytipovat ohrožené jedince. Dotazník je určen pro 

starší od 4 třídy výše. Vychází ze standardizovaných metod (SORAD) a techniky klasické 

(sociogram), dále z australského dotazníku MCI. Poskytuje možnost kvalitativního i 

kvantitativního zpracování. Poskytne informace o postojích jednotlivce, dokáže ukázat 

outsidery třídy i sociometrické hvězdy atd. (viz Braun 1997, 2000) 

I další odborníci se snažili vytvořit vlastní nástroj např. Grecmanová (2003) 

nebo Ježek (2006), ale ty nejsou obecně používány. Některé školy si vytvářejí nástroje 

sami (resp. učitelé v nich), ty však mají různou kvalitu, vesměs však nepříliš dobrou. 

Jiné školy neměří klima ve třídách, ale pouze v celé škole (kde se pak mohou 

„ukázat" i jednotlivé předměty nebo klima jednotlivých ročníků). Na podobná 

měření se také zaměřují externí komerční organizace (např. Scio, Calibro nebo Barvy 

života), jejich kvalita je ale kolísavá nebo dokonce pochybná. 

Pokud však hovoříme o klimatu ve třídě, používaných nástrojů v českých 

školách není mnoho. Mezi další u nás používané dotazníky můžeme zařadit MCI, 

CES, CCQ, ICEQ, K-L-I-T, jejichž charakteristikám (kromě MCI) se budu věnovat ve 

výzkumné části. 

5.2.3. Tři základní šetření třídního klimatu u nás 

Právě výše uvedenými nástroji byly realizovány některé výzkumy u nás, které 

bych tu rád zmínil (neboť na některé se odvolávám v teoretické nebo výzkumné části 

práce). 
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A) J. Lašek a J. Mareš a jejich měření k l imatu 

Odborné texty, které psali J. Lašek a J. Mareš (spolu i jednotlivě), je možné 

považovat v našich podmínkách za ustavující práce. Průcha (2002) sám označuje 

jejich výzkum, realizovaný v roce 199127 nástrojem MCI, za první tohoto druhu u 

nás. I jejich další práce byla velmi důležitá, neboť vedla k definování základních 

pojmů a stanovila první výsledky pro řadu nástrojů (MCI, CES, CCQ i OCDQ), které 

J. Lašek spolu s J. Marešem uvedli do našeho pedagogického prostředí. 

Lašek (2001) později svými měřeními prokázal zajímavé a u nás platné 

souvislosti. Ověřil velkou účast pedagoga na dějích, které se ve třídě a škole 

odehrávají. Například to, že stejná třída reaguje rozdílně na různé učitele. Důležité 

také bylo, že získal u mnoha nástrojů na měření klimatu první výsledky, které byly 

nezbytné pro srovnávání dalších měření výzkumníků i učitelů. 

B) Pražská skupina školních etnografů 

Rád bych zde také prezentoval velmi zajímavý výzkumný projekt „Čeští žáci 

po deseti letech", protože longitudinální výzkum klimatu takového časového rozpětí 

je u nás věcí neobvyklou. Skupina provedla v letech 1991-1992 terénní výzkum na 

pražských školách, později velmi respektovaný a mj. ustavující některé zásady 

kvalitativního výzkumu u nás. Tento výzkum vytvořil základ pro „repliku" 

realizovanou po deseti letech, provedenou stejnými nebo podobnými metodami. 

Vyjímám z ní zejména konkrétní klimatická zjištění, rozsah poznatků je však 

mnohem širší. 

V osmých třídách tří stejných škol bylo v roce 1991/1992 osloveno 81 žáků, 

v roce 2001/2002 73 žáků, vyplňovali dotazník MCI a ICEQ (viz Klusák, Škaloudová 

1992). Klusák (2004, s. 25), který výsledky zpracovával, postupoval obezřetně. 

Nejprve definoval výpovědní možnosti žáků: „Uznáme-li pak nezbytná zobecnění a 

abstrakce za oprávněné předpoklady, můžeme získané názory žáků na zmíněné 

okruhy života, sociální interakce ve třídě kvantifikovat, převést na body a kvalitu 

27 Byl realizován ve 24 třídách ZŠ s celkem 863 žáky. 
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klimatu ve třídě ,měřiť. A to tak, že oslovené žáky budeme chápat jako svého druhu 

porotu, která mohla hodnocenému jevu ,udělovat body'. . ." 

V souhrnu ze srovnání (1992 vs. 2002) Klusák uvádí, že se klima ve třídě za 10 

let zhoršilo o 10%. Jestliže žáci v roce 1992 udělili jen 50% bodů z maximálního 

množství, žáci z roku 2002 jich dali již jen 40%. A co hůře, zdá se, že se zhoršila 

kvalita výuky. Vzrostl podíl žáků, kteří spíše zřídka zažívají, že „kvůli ověření 

vlastních představ prováděli vlastní zkoumání". Snížil se podíl žáků, kteří by „odpovědi na 

otázky z diskuzí při hodině vyhledávali v literatuře ěi ve výsledcích vlastních pokusů" a také 

těch, kteří „prováděli výzkumy kvůli otázkám, které je zajímají". Zato se markantně zvedl 

podíl těch, kteří mají zkušenost, že „všichni žáci používají ve třídě stejné učební pomůcky 

(tabuli, mapu) najednou". 

Při zkoumání spokojenosti ve třídě, která je dána zobecňováním emocionální 

roviny, se objevuje změna, kterou „lze považovat za dramatickou". Hodnota spadla 

z 55% na 38%, tedy „přechodem ze stavu, o kterém by se dalo říct, že žáci byli ve 

třídě spíše spokojeni, ke stavu, ve kterém spíše spokojeni nejsou... Souhrnně tedy, 

z perspektivy žáků jako by změna ve spokojenosti třídy nespočívala především 

v tom, že by žáky nějak dramaticky přestala, resp. začala bavit školní práce nebo že 

by si přestali být schopni užít legrace; nýbrž, jako by spočívala především v tom, že 

přibylo jednotlivých žáků, kteří nejsou ve třídě šťastní, jimž se ve třídě nelíbí a to o 

tolik, že už se jako prakticky celá ,třída' nemohou shodnout v nakonec 

dobrosrdečném závěru, že svou třídu mají rádi, že skupina našich žáků se v tomto 

jakoby štěpí na dva stejně početné tábory optimistů a pesimistů." Přesto však stále 

zůstává ve třídě většinové přání, aby se učitel se všemi bavil, aby pomáhal všem, 

kteří mají potíže, aby bral ohledy na jejich pocity a měl zájem o každého žáka. (viz 

Klusák 2004, s. 30 - 31) 

Pokud zkoumáme tabulku Klimatu ve třídě - skutečnost a přání, osobně 

vidím (při porovnání po 10 letech) citelné zhoršení nejen v aktuálním stavu 

(skutečnost), ale i v přáních žáků. Doufám, že to není znak rezignace a nevratného 

zklamání, které by ukazovalo na trend ztráty naděje dětí na zlepšení negativního 

stavu. 
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Tabulka 10 Klima ve třídě - skutečnost a přání 

Dimenze klimatu Skutečnost Skutečnost Přání Přání 

1992 2002 1992 2002 

Osobně vstřícný učitel 56% 48% 84% 79% 

Liberální učitel 40% 40% 74% 74% 

Účast na řeči vedené ve třídě 57% 48% 82% 75% 

Individuální diferenc. výuky 41% 35% 43% 36% 

Badatelské zaměření práce 39% 34% 63% 55% 

Zvládnutelnost školní práce 60% 51% 91% 89% 

Absence řevnivosti 41% 31% 68% 72% 

Absence třenic 55% 44% 90% 87% 

Soudržnost třídy 52% 31% 87% 76% 

Spokojená třída 55% 38% 86% 85% 

(Klusák 2004, s. 38) 

Rendl a Škaloudová (2004) ve zprávě píší o postojích dětí. Mezi oblíbenými 

předměty se i po desetiletí stále drží tělesná výchova, přírodopis a výtvarná výchova. 

Neoblíbený je zeměpis (zejména u špatných žáků), čeština, matematika, fyzika a 

chemie. Výrazný pokles v oblíbenosti byl zaznamenán u cizích jazyků. 

(Zde si dovolím malou vsuvku, která souvisí s mnou realizovaným 

výzkumem. Domnívám se, že obliba předmětů má ve školách své stálice, ale jistě 

také záleží na konkrétní dvojici - trojici - skupině učitelů daného předmětu v 

jednotlivých školách, jak ho dobře (či hůře) vedou. V aktuálním šetření Pavelkové a 

Skaloudové (2008) se vdaném vzorku žáků28 ukazuje obliba předmětů takto: 

Informatika (1,56), Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Rodinná výchova, Pracovní 

výchova, Hudební výchova, Dějepis, Angličtina, Občanská výchova, Zeměpis, 

Přírodověda, Chemie, Český jazyk, Matematika, Němčina, Fyzika (3,12). Pokud bych 

celé šetření interpretoval, s obtížností předmětu sice může jeho oblíbenost u žáků 

souviset, ale jen jako jeden zvíce důvodů. Například Dějepis, po výchovách 

28 

Výzkumný vzorek sestával z 618 dětí ze 7 základních škol (vybraných tak, aby dobře reprezentovaly školy v 
ČR) s celkem 26 třídami. Byl tvořen 319 chlapci a 299 děvčaty z osmých (282 žáků) a devátých (336 žáků) tříd. 
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nejoblíbenější, je v obtížnosti řazen mezi Přírodovědu a Zeměpis. Jedna z příčin 

obliby by mohl být prospěch, ale také ne výhradně, neboť Angličtina a Němčina 

vykazují téměř stejný prospěch, ale rozdíl v oblibě u žáků je výraznější. Za 

nejdůležitější považovali žáci Český a Anglický jazyk, Matematiku a Informatiku. 

Zajímavé souvislosti lze nalézt mezi oblibou a motivovaností. Jeden z nejméně 

oblíbených předmětů - Matematika, má čtvrtou nejvyšší motivovanost u žáků / p o 

Informatice, Angličtině a Tělesné výchově/ . Nejméně motivovaní jsou žáci ve Fyzice. 

Na základě srovnání s výsledky Rendla a Škaloudové můžeme konstatovat, že 

oblíbenost nebo neoblíbenost jednotlivých předmětů není vždy stejná nebo 

neměnná.) 

Zpět k výzkumu pražských etnografů. Rendl a Škaloudová (2004, s. 71) 

konstatují, že jestliže v roce 1992 nazvali postoj dětí ke škole skeptickou akceptací, 

tento názor se jen potvrdil. „Počet dětí, které charakterizují svůj obecný postoj 

tvrzením ,ve škole se naučím spoustu potřebných veď poklesl z 41% na 21,5%. Stoupl 

počet zastánců toho, že 'škola je nutná, ale často se učíme spoustu zbytečných věci (z 58% 

na 71%) a nezanedbatelným se stal názor, který školu považuje za plýtvání časem 

(7% oproti 0,5% v r. 1991)" Kučera (2004, s. 236 - 237) pak shrnuje v závěru zprávy: 

„Ve třídách se zhoršilo klima. Podle výpovědí poklesla soudržnost třídy, což se 

promítlo i do toho, že ani v rovině přání na tuto soudržnost žáci neaspirují; naopak 

by si více než dříve přáli, aby bylo v jejich třídě míň řevnivosti, když ta také v reálu 

narostla. (Ne)soudržnost a řevnivost, které se nezasvěcenému zdají téměř synonymy 

(resp. antonymy), se v použitém dotazníku liší: po prvním se ptáme otázkami na 

přátelství, po druhém otázkami na vyniknutí, na (téměř zlou) konkurenci. 

Ve srovnání s r. 1991 poklesla obliba školních předmětů.. . jeden autor to 

nazývá ,obsahovým vyprázdněním'. Badatelé se shodují, že se žáci dívají na školní 

znalost kritičtěji; to, co se naučili, už snad ani nevystupuje jako základ (ze základní 

Školy), ale jako velmi dílčí kompetence, která vypadá navíc nespojitelná se 

speciálními znalostmi v pozdější přípravě na profesi. Za této situace se získání 

poznání jeví jako formální záležitost." 
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C) H. Grecmanová a její šetření 

Grecmanová se zaměřuje zejména na otázky klimatu školy a představuje nejen 

své myšlenky, ale také různé poznatky především autorů z německy mluvících zemí. 

Je autorkou dotazníků pro učitele, žáky i rodiče, které při svých výzkumech 

doplňovala dalšími metodami, například rozhovory s vedením škol, zaměstnanci 

školských úřadů, inspektory aj. Pro ilustraci: jeden z nástrojů, který je určen pro 

žáky (ale mohou jej vyplnit i učitelé) má 60 položek, kdy vždy 6 výroků sytí 10 

faktorů: 

1. vzájemné vztahy mezi studenty; 

2. pohotovost k výkonu; 

3. kooperace; 

4. podpora učení; 

5. koncentrace na učení; 

6. pořádek a organizovanost výuky; 

7. jasnost pravidel; 

8. posuzování a hodnocení studentů; 

9. rozmanitost a participace ve výuce; 

10. učitelovo nadšení a rozhled. 

Při svých měřeních „klimatu výuky" na základních a středních školách (v 

letech 1999 - 2003) zjistila např. problémy s rozmanitostí výuky a participací žáků na 

ní. Podle výsledků žáci neměli prostor k zapojení se do výuky, nespolupracovali, 

nemohli prezentovat své názory na školu. Učitelé nevyužívali pestré výukové 

metody, málo pracovali s didaktickými pomůckami. Další nedostatky vykazovala 

organizace výuky, jasnost pravidel a pořádek, podpora učení, nadšení a rozhled 

učitele. Na základní škole dobré výsledky vykazoval faktor koncentrace na učení, 

který ukázal, že učitelé byli schopni udržet pozornost žáků ve výuce. 
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Jiným nástrojem, který byl zaměřen na klima ve výuce, získali Grecmanová 

s Dopitou další zajímavé poznatky29. Oba olomoučtí výzkumníci se zaměřili na 

přírodovědné disciplíny a zjistili, že žáci ZS na těchto předmětech nejvíc oceňují 

„přehlednost výuky" (průměrná hodnota 2,11), „učitelovo nadšení a rozhled a 

schopnost zaujmout". Nedobrý stav ukazoval faktor „spravedlivý přístup učitele 

k žákům" (2,64) a bezkonkurenčně nejhorší byla kategorie „netradiční způsob výuky, 

aktivita a spolupráce". Tento faktor byl nejhůře hodnocen jak na základních školách 

(3,62) tak i na středních školách (3,86). Střední školy vykazovaly i špatnou hodnotu 

„učitelova podpora a zájem o žáka" (2,79)30. (viz Grecmanová 2003, 2004, 2008) 

Tyto výsledky plně podporují myšlenky mnou vyjádřené v předchozích 

kapitolách. Ukazují, že ve školním prostředí nestačí být jen odborníkem a nadšencem 

pro svůj předmět, ale také dobrým pedagogem a didaktikem, tedy kvalitním 

vzdělavatelem. Pokud tomu tak není, žáci mu to dají najevo a klima ve třídě není 

dobré. 

5.2.4. Rizika měření třídního klimatu dotazníkem 

Přestože patřím mezi mírné optimisty, pokud se týká měření a interpretace 

dat získaných o klimatu ve třídě, uvědomuji si i obtíže, které jsou s tím spojené. Měl 

by je mít na paměti také každý pedagog nebo výzkumník, který se rozhodne 

s měřením klimatu pracovat a na naměřené výsledky se spoléhat. 

V první řadě je nutné přijmout subjektivitu výpovědi účastníka měření. Jeho 

individuální vnímání znamená velmi specifické pojetí například toho, co je to „dobře 

organizovaná třída" (CES) nebo „namáhavé práce ve škole" (MCI). 

Také časová platnost tvrzení žáka nebo studenta může být rozdílná. Je souhlasem 

„ANO" s tvrzením „tento učitel zřídka mění svá mínění" (CCQ) myšleno: 

a) zkušenost s tímto kantorem z celé dosavadní školní docházky, ze všech 

předmětů, dozorů, školních výletů apod.; 

b) zkušenost v relativně dlouhém nebo krátkém období, kde si ho žák 

pamatuje jako „fyzikáře"; 

29 Ve výzkumu z roku 2006 oslovili 645 žáků ZŠ a 500 žáků SŠ. 
30 Veškeré měřené faktory tu jmenovitě uvádím, ještě k nim patří „smysluplnost výuky" a „přiměřenost 
požadavků". Respondenti odpovídali na výroky souhlasem nebo nesouhlasem: ano - ne. 
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c) zkušenost v tomto předmětu (fyzika v 8. A) od začátku školního roku. 

Obecněji - každým jedincem je skutečnost vnímána jinak. Je nahlížená 

nestejnou optikou a to je například důvodem, proč hodnocení klimatu učitelů 

vychází vždy jiné než u jejich žáků. Podobné rozdíly panují ale i mezi žáky 

samotnými. Každý z nich situace ve třídě vnímá a interpretuje jinak. Nelze tedy 

předpokládat, že by všichni žáci dokázali vnímat všechny dimenze a vrstvy klimatu 

podobně. Některé aspekty zůstávají jedincům skryty nebo patří mimo jejich zájem -

ať již vědomě nebo ne. 

Mezi další a základní nedostatky patří i další často zmiňované nedostatky, 

které shrnuje Trpišovská a Vacínová (2007, s. 16): „Zprostředkovanost styku (mezi 

tazatelem a respondentem, pozn. R.C.) může vést ke zkreslení tím, že dotazovaný 

nepochopil správně otázku, vyplnění dotazníku předpokládá rovněž ochotu 

spolupracovat a určité minimum schopností pro přiměřenou odpověď. 

V odpovědích může respondent předstírat nebo i záměrně klamat." 

I když bereme v úvahu výše zmíněnou subjektivitu a individuální 

charakteristiky respondentů, určité nesnáze tím nekončí. Klusák (2004) klade otázky, 

které se týkají interpretací výsledků šetření pomoci dotazníků. Lašek a Mareš 

zpochybňují používání škál, vzniklých při konstrukci dotazníku, jako kritéria 

hodnocení. Učitel by podle nich neměl přihlížet k ideálu, tedy maximu bodů, ale 

porovnat své výsledky s běžnou českou třídou. Klusák (2004, s. 42) se však ptá: „Proč 

by neměla být běžná třída vztahována k ideálu maxima dosažitelných bodů? Proč by 

mělo být správnější vztahovat běžnou třídu k třídě průměrné? Za zcela nereálné, 

utopické asi nelze považovat jednotlivé otázky - charakteristiky interakce ve třídě; a 

možná, že ani ideál klimatu ve třídě nabízených v dotaznících není utopický jako 

ideál v reálných třídách." Dochází k závěru, že není nutné zastávat krajní 

metodologická stanoviska, jde o otázku vlastního názoru a volby. Ideální stav pak 

Klusák zcela logicky a oprávněně nachází v přáních žáků (na která není obtížné se 

zeptat), tedy v tom, čemu říkají některé metodologie „preferovaný stav". 

Na další obtíže při interpretaci výsledků měření klimatu mezi jinými 

upozorňuje i Janke (2006). Za prvé to mohou být proměnné klimatu, které jsou někdy 
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interpretovány jak klima ovlivňující, stejně tak jako klimatem ovlivněné. Často jsou 

také hodnoceny proměnné, které nemohou být změněny, např. velikost školy. 

Dobré školní výsledky, pozitivní postoje k učení nebo kamarádi žáka jsou 

často vyhodnocovány jako důsledky klimatu, což je však možné interpretovat i 

naopak, že žákem vnímané klima je těmito skutečnostmi ovlivněno. Směr působení 

není ve většině studií jasný, protože data pocházejí zejména z průřezových zkoumání 

(kde není jednotlivá třída „vidět"). 

Za další: ve většině výzkumů je klima definováno jako vnímání školního 

prostředí skrze zapojené osoby, je měřeno hlavně dotazníky. Vedle definice klimatu, 

jako subjektivní vnímání zapojenými osobami jsou především ve výzkumech výuky 

za klima označovány také objektivně pozorovatelné způsoby chování a struktury. 

V návaznosti na tuto tradici se někteří odborníci snaží, aby aspekty klimatu 

zachycoval co nejvíce nezúčastněný pozorovatel. Tento můj text však bere v úvahu 

ten pohled, který klima definuje jako subjektivní vnímání zúčastněných osob. 

Vyvstává tedy problém interpretace těchto subjektivních vnímání nezávislým 

pozorovatelem. 

A dále: mohou se překrývat výsledky výzkumných rovin a vést k chybným 

nebo svévolným interpretacím. Pokud se například podíváme na rozdíly klimatu 

mezi výběrovým kurzem fyziky a společenských věd, jsou výsledky ovlivněny tím, 

že učitelé těchto předmětů vykazují různé osobnostní charakteristiky. Ale také 

zejména a hlavně tím, že žáci v těchto kurzech jsou podobně zaměřeni, vykazují 

podobné „studijní" charakteristiky. Nejsou tedy vzorkem pro populaci „žáci", ale 

pro populaci „žáci, kteří se přihlásili do výběrového kurzu fyziky". 

Další problém zkoumání klimatu spočívá ve specifické struktuře vzdělávacího 

systému. Klima se často zkoumá hierarchicky odtrženě od školy - zkoumají se žáci 

ve třídách a třídy ve školách a školy se porovnávají s dalšími školami. Je však třeba 

při interpretaci vždy dbát na to, že každá škola je jiná a každá škola ovlivňuje žáka 

jinak a žák ovlivňuje školní klima také různě. Zobecněně lze vycházet z toho, že 

individuální chování v rámci systému školy protkaného různými faktory může být 

ovlivněno na všech možných rovinách. Proto se při analyzování výsledků 

doporučuje obezřetnost. 
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Klima má tedy jistou zvláštnost (na rozdíl třeba od efektivity práce): není často 

zřejmé, co je příčina a co důsledek. Může se stát, že klima ve třídě trpí ne kvůli 

zhoršené komunikaci, ale právě komunikace je indikátorem nedobrého třídního 

klimatu, které je nedostatečné v mnoha jiných aspektech. Avšak nedostatky 

v komunikaci vše ještě zhoršují. Stejně tak míní Ježek (2003), že nedobré klima na 

škole může být způsobeno (jako hlavní příčinou právě tím), že učitelé cítí bezmoc jej 

změnit. 

Při realizaci měření platí také to, co konstatuje Mareš (2003, s. 65): „je důležité, 

abychom věděli, které proměnné je účelné nechat posoudit určité skupině 

posuzovatelů a které nikoli. Nakolik je jejich sociální role, okruh životních i školních 

zkušeností opravňuje k posouzení dané proměnné a do jaké hloubky mohou 

seriózně tuto proměnnou vůbec posoudit. Např. vztahy uvnitř učitelského sboru jistě 

posoudí do větší hloubky sami učitelé, žáci jen okrajově. Spolupráci školy s rodiči 

mohou lépe posoudit rodiče i učitelé, než administrativní pracovnice školy či 

školník". 

I když vybereme správné respondenty a pro ně zvolíme vhodné otázky 

(respektive nástroj), problémem může být jejich výpovědní hodnota o dané složce 

klimatu. Některé složky jsou v dotazníku (například na měření klimatu) složeny ze 

čtyř nebo pěti otázek. Pak je ovšem hranice například mezi průměrným a 

podprůměrným součtem jedna odpověď. A žák například uvažuje nad opovědí nad 

„v naší třídě je legrace", kdy by se mu hodilo nejvíce „někdy ano, někdy ne". 

Rozhodne se pro „ano", ale mohlo to být také „ne". Tato úvaha se nesnaží měření 

klimatu relativizovat, ale upozornit jistou pokoru při interpretaci. Samozřejmě, žák je 

má 5 bodů za „spokojenost ve třídě", mohlo to být 7, ale rozhodně ne 13 nebo 15. 

Když se pak zabýváme výsledky celé třídy, vidíme průměry, které jsou velmi 

hrubým ukazatelem. Je velký rozdíl, jestliže máme „obtížnost předmětu" 11 bodů, 

kdy mají tuto hodnotu ve svých součtech i téměř všichni žáci anebo jestliže (při 

stejném průměru) je pro polovinu třídy obtížnost vysoká a druhou polovinu zase 

velmi nízká. 

V neposlední řadě je vždy pováženou: které výsledky lze považovat za 

kvalitní? Které reprezentují kvalitní výuku? Úspěšnost ve vzdělávání je velmi 
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subjektivní měřítko a nikdo nemůže s jistotou tvrdit, jaké hodnoty ve kterém měření 

jsou ty „správné". Na rozdíl od atletiky nebo fabriky nepracujeme s výkony, ale 

daleko spíše hodnotíme perspektivy vývojové vhodnosti či přiměřenosti. Je zřejmé, 

že pedagogický styl a intuice, osobní rozměr každého pedagoga přináší i jeho 

preference toho, zda je možné naměřenou složka klimatu pokládat za dobrou čili ne. 

Janke (2006, s. 67 - 68) na základě nejen měření, ale i pozorování uvádí, že „v méně 

strukturovaných třídách s velkým důrazem na sociální vztahy se žáci cítí lépe, 

spokojeněji a méně izolovaní. Ve třídách kontrolovaných se žáci cítí oproti tomu 

méně jistě, izolovaně a méně spokojení s učitelem i s výsledky učení." Odpovídá 

takové nevhodné kontrole vysoká hodnota „pořádku a organizovanosti" v CES? Žáci 

si ji ve velké většině přejí vyšší než je aktuální. Dá se tedy předpokládat, že ideální 

hodnota má svou hranici, která ale není rovna maximální hodnotě 12 bodů. Mne 

osobně například vždy nejvíc zajímá „podpora a pomoc učitele", jiný nalézá 

nejdůležitější výsledek v „angažovanosti žáků". Je vhodné ve třídě zjistit maximální 

hodnoty „soutěživosti"? I když máme výsledky, právě ty nemusí být odpovědí, ale 

dalšími otázkami. S výše uvedenými důvody a z nich vyplývající výzkumnou 

pokorou pohlížím také na výsledky svého výzkumu. 

6. Výzkumná část 

Učitel a žáci jsou ve školní třídě nejdůležitějšími tvůrci a zároveň konzumenty 

klimatu. Primárním cílem výzkumu bylo realizovat měření klimatu ve třídě různými 

nástroji a ověřit, zda výsledky měření, realizované kvantitativním způsobem, mohou 

ukázat kvalitu jejich vzájemné interakce a detekovat vliv intervencí učitele. 

Dalšími dílčími cíly bylo zjistit, zda existují charakteristické kvality klimatu 

v závislosti na předmětu nebo typu školy. Protože šlo o zjištění stavu, rozhodl jsem 

se nestanovit u mého hlavního kvantitativního šetření žádné hypotézy. Jsem si 

vědom, že např. Disman (2000, s. 76) uvádí: „kvantitativní výzkum není nic jiného 

než testování hypotéz." Současně je však nutné vzít v úvahu názor Hendla (2004, 

s.21), který konstatuje, že „hypotéza je tvrzení o podstatě určité situace ve zkoumané 

oblasti. Jde o návrh, představu o vztahu mezi uvažovanými výzkumnými 
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proměnnými." Hypotézy tedy hledají vzájemnou souvislost mezi porovnatelnými 

stavy. Ovšem správné stanovení hypotézy je obtížné v případě jako je tento, kdy 

vlastně neznáme vhodný nebo ideální stav a souvislosti teprve hledáme. Jaké mají 

být hodnoty optimálního klimatu ve školní třídě? Takový údaj nám není znám a 

nedá se zatím ani objektivně určit. Předchozí měření klimatu (jiných odborníků) byly 

prováděny za rozdílných podmínek a nejsou v tomto směru vhodným vodítkem. 

Nelze tedy například deklarovat předpoklad, že víceletá gymnázia mají lepší klima 

ve třídách než základní školy a hledat, které složky to způsobily, neboť není patrné, 

co je tím „lepším klimatem". 

Proto bylo nutné směrovat toto šetření jako výzkumnou sondu, která nejprve 

zjistí stav v této oblasti, (viz Kerlinger 1972, Hendl 2004 a další). Tyto předpoklady 

ovšem nebrání k vytváření výzkumných otázek, které jsem stanovil takto: 

1) Změnilo se klima ve školních třídách (v českých školách) v porovnám 

s předchozími výzkumy nástrojem CES? 

2) Existují rozdíly v třídním klimatu mezi stejnými ročníky základních škol a 

víceletých gymnázií? 

3) Liší se vnímání klimatu žáků a jejich učitelů? 

4) Vytvářejí učitelé s určitými stejnými charakteristikami (například učitelé 

konkrétních předmětů nebo učitelé zodpovědní/nezodpovědní podle 

RSA) vzájemně podobné charakteristiky třídního klimatu? 

5) Souvisí spolu některé složky klimatu více než jiné? 

6) Přejí si žáci zlepšení klimatu ve svých třídách? 

7) Je možné ověřovat různé složky klimatu v jedné třídě pomocí více nástrojů 

na měření klimatu? 

8) Jsou dotazníky (tedy kvantitativní nástroje) pro měření klimatu vhodné? 

Zdůrazňuji, že cílem výzkumu nebylo využít všechna získaná data, ale ukázat 

různé možnosti zpracování dotazníků na měření klimatu a zhodnotit jejich přínos, 

zejména z pohledu pedagoga, ne výzkumníka. Interpretace zjištěných dat jsou tedy 

pouze jednou z dílčích součástí práce. 
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6.1. Nástroje použité ve výzkumu 

Ve výzkumu byly v jeho různých fázích použity různé nástroje, dotazníky. 

Osou výzkumu byl dotazník CES, použity byly také nástroje CCQ, RSA, K-L-I-T a 

LEI. Důvody pro jejich použití uvedu v charakteristice jednotlivých fází výzkumu. 

V následující části je budu jednotlivě charakterizovat. 

6.1.1. Dotazník CES (Classroom Environment Scale /actual and 

preffered short form/) 

Jak uvádí Lašek (2001, s. 95 - 96): „Mezi nejužívanější dotazníky, zjišťující klima 

třídy, patří rovněž dotazník CES (Classroom Environment Scale), vytvořený 

Trickettem a Moosem v USA v 70. letech (Trickett, Moos 1973), který prodělal 

zajímavý vývoj. Původní dotazník byl neobyčejně rozsáhlý: zjišťoval 13 dimenzí 

klimatu třídy a studenti odpovídali na 242 otázek. V roce 1974 byl dotazník 

revidován, počet zjišťovaných dimenzí snížen na 9 (zaujetí školní prací, pozitivní 

emoční vazby ve třídě, učitelova pomoc a podpora, orientace na zadané úkoly, 

soutěživost, pořádek a organizovanost ve třídě, jasnost pravidel školní práce, 

učitelova kontrolní činnost, inovace výuky) a počet otázek na 90. Pro praktické účely 

byl však i tento dotazník příliš dlouhý a proto Australané Fraser a Fisher (1982) 

podrobili dotazník rozsáhlému statistickému zkoumání reliability, validity a 

diferenciační schopnosti mezi jednotlivými třídami a dotazník redukovali - tato verze 

(1986) se velmi ujala v řadě zemí. Fraser a Fisher zároveň vytvořili novou formu 

dotazníku CES, ve které se studenti vyjadřují k preferovanému klimatu třídy, tedy k 

tomu, co by si přáli, resp. nepřáli, aby se v jejich třídě odehrávalo. 

Nástroj Frasera a Fishera je nyní ve světových školních systémech často 

používaným prostředkem. Měří tyto složky třídního klimatu: 

1. Angažovanost žáka, jeho zaujetí školní prací; 

2. Vztahy mezi žáky ve třídě; 

3. Učitelovu pomoc a podporu; 

4. Orientaci žáků na úkoly; 
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5. Pořádek a organizovanost; 

6. Jasnost pravidel. 

Nástroj je určen žákům 7. až 9. tříd základních škol a studentům 1 . - 4 . ročníků 

středních škol. Žák volí odpovědi ano - ne. Vyplňování trvá nejvýše 20 minut. 

Dotazník má dvě formy: aktuální a preferovanou. Aktuální ukazuje současný stav, 

preferovaná jeho přání a obraz žádoucího stavu, například: 

Otázka z aktuální formy: Většina studentů v naší třídě skutečně dává pozor na to, co 

učitelé říkají. 

Otázka z preferované formy: Většina studentů v naší třídě by měla dávat větší pozor 

na to, co učitelé říkají. 

V jednotlivých složkách se činnost učitele objevuje velmi výrazně a právě to bylo 

vzhledem k zaměření mé práce výhodné. Zejména složka 3, ale i 5 a 6 jsou vlastně 

jistým hodnocením pedagoga a mimo jiné mohou sloužit jako kvalitní a adresná 

zpětná vazba. Každá položka je „sycena" 4 otázkami a může nabýt hodnoty 4 - 1 2 

bodů. Pokud tedy dosáhne jednotlivý faktor součet 12 bodů, je maximálně naplněn. 

U tohoto nástroje jsou možné různé interpretace výsledků, které mohou učiteli 

pomoci v práci a poznání toho, co žáci vnímají a co si přejí. Klima se měří vždy jen 

v daném předmětu, tedy například klima v 6. B v hodině matematiky - ne pouze 

klima v 6. B. Interakce učitele se žáky probíhá totiž v každém předmětu rozdílně a 

stejný učitel může mít i ve stejné třídě různé klima podle předmětu, který učí. (viz 

Mareš 1998, Lašek 2001) 

Jak uvádí Průcha (2002), Fraser vycházel z myšlenky, že klima třídy je tak 

významná determinanta výukového procesu, že má rozhodující vliv na učební 

výsledky žáků. Zkoumána může být pozorováním, ale jen pokud je doplněno 

výpovědí žáků o tom, jak klima vnímají a hodnotí. Tento percepční přístup je vnímán 

jako ten, který zachytí i dlouhodobější prožitky jak učitelů, tak i žáků. Fraser (2004, 

s.7) píše: „V metodě (CES, pozn. R.Č.) je definováno třídní prostředí v rámci 

sdíleného vnímání žáků a učitelů. To má dvojí výhodu: lze ji charakterizovat jako 

měření očima samotných účastníků a zachycení poznatků, které by vnější 

pozorovatel nezpozoroval nebo posoudil jako nedůležité. Žáci vyjadřují svůj úhel 

pohledu a činí úsudek o třídě. Mají dostatek času zaznamenat do dotazníku své 
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přesné a konkrétní mínění. I když vnímání učitelé je v rozporu s žákovským 

chováním ,den po dni', obvykle by se měl projevit společný jednoznačný obraz 

stálých atributů třídního klimatu." 

Dotazník CES je pravděpodobně nejvíce užívaným nástrojem na měření 

klimatu ve světě, který se dočkal mnoha modifikací. Byl upravován jak pro místní 

podmínky - například The Hong Kong Clasroom Environment Scale (viz Lee, Lee a 

Wong, 2003), tak i pro další věkové skupiny - jako například Adult Clasroom 

Enviroment Scale (viz Langenbach a Aagaard, 1990). 

6.1.2. Dotazník CCQ (Communication Climate Questionnaire) 

Sedmnáctipoložkový dotazník komunikačního klimatu vytvořil v roce 1983 v 

USA Lawrence B. Rosenfeld. Při jeho tvorbě vycházel z modelu komunikačního 

klimatu J. Gibba. Gibb předpokládá, že v komunikaci mezi jedinci různého 

sociálního statusu (rodič - dítě, učitel - žák atd.) lze najít v zásadě dva typy možného 

komunikačního klimatu: suportivní, charakterizované sdíleným cítěním účastníků 

komunikace, která je vedena jasnými, jednoznačnými zprávami, malými 

komunikačními distorzemi a efektivním nasloucháním jednoho druhému. A nebo 

klima defenzivní, charakterizované vysokou víceznačností předávaných informací, 

skrýváním vlastního myšlení a cítění, neefektivním nasloucháním mezi komunikanty 

a velkými komunikačními distorzemi (viz Gibb 1982). 

Gibb popsal šest dimenzí (rozměrů) chování. Byť nejsou jasnými oposity, tvoří 

odlišné protipóly, které vytvářejí suportivní (resp. defenzivní) komunikační klima . 

To podle něj platí stejnou měrou pro neformální i formální konverzaci, skupinová 

setkání a také pro komunikaci ve třídách. Suportivní klima podporuje otevřené, 

upřímné a konstruktivní komunikační interakce. Defenzivní klima vede ke 

konkurenčnímu chování a někdy dokonce až k destruktivním konfliktům. Hovoříme 

o šesti pólech pro komunikaci (viz Ekroth 2004): 

Suportivní 

+1 / Věcnost: komunikace obsahuje jasná, konkrétní a přesná tvrzení bez hodnotících 

soudů. Respektuje i neverbální projevy a různé významy slov. 
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+2/Svoboda: tvrzení nejsou absolutními pravdami, každé obsahuje možnost 

společné práce, pochopení otázky, hledání. Komunikace tedy podporuje kooperaci. 

+3/Spontánnost: je důležitý základ otevřené a upřímné komunikace. Nejsou 

přítomny skryté motivy ani manipulace. 

+4/ Empatie: komunikace reflektuje na pocity a myšlenky ostatních. Přináší zájem a 

pochopení. 

+5/ Rovnost: vysílá signál o stejné hodnotě příspěvků druhých do vzájemné 

komunikace, o stejných komunikačních právech všech účastníků. Je třeba poskytnout 

komunikační příležitost ostatním, ptát se na jejich názory a myšlenky. 

+6/ Pestrost: každé sdělení je jistým úhlem pohledu, každý může mít jiný názor a to 

je legitimní. Je třeba být otevřený pro jiné myšlenky. Chceme znát různá řešení, jiné 

alternativy. 

Defenzivní 

-1/ Atribuce: sdělení nese posouzení, co je správné a co ne, co je dobré nebo špatné. 

Je přisuzováno vlastní hodnocení bez toho, aniž bychom poskytli příjemci prostor na 

vlastní názor. Obsahuje i neverbální ovlivňování. 

-2/ Manipulace: komunikace je vedena snahou vnutit druhým svůj názor nátlakem 

nebo manipulací. Vytváří pozici k souhlasu ostatních s jedním míněním. 

-3/ Strategie vyvolává ovzduší lži a úskoků. Komunikátor není připraven vnímat a 

přijmout názor jiných, jde jen za svým cílem. 

-4/ Nezájem: ukazuje nedostatek zájmu a lhostejnost. To je sice dobré pro poker, 

avšak hrozné pro komunikaci. 

-5/ Nadřazenost: komunikace nejen že vede k nadřazení komunikujícího, ale i 

snižuje hodnotu posluchače. To brání vzájemné interakci, na které nemá „řečník" 

zájem, stejně tak jako na zpětné vazbě. 

-6/ Zaměřenost: sdělení jsou jednostranná, absolutní. Je pouze černá a bílá, pravdu 

má jen řečník. Není zde žádný prostor pro odlišné názory nebo nápady. 

Defenzivní klima, navozené dominantním partnerem v komunikaci pak vede 

k tomu, že submisivní komunikanti si brání (to defense = bránit) své já a vytvářejí 

různé typy obranných reakcí, kterými se snaží vyrovnávat se zátěžemi: lžou, 
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podvádějí, vytvářejí aliance vůči dominantnímu partnerovi, mají tendenci neriskovat 

a často si své názory nechávají pro sebe. V podmínkách školy se například snaží 

útočit na učitelovy kladné stránky (jakou je vstřícnost apod.), podlézat nebo naopak 

být rezistentní vůči učitelovu vlivu, nereagovat na to, co učitel žádá, podvádět při 

zkoušení a písemných pracích. 

Rosenfeld zjistil, že učitelé vytvářejí v komunikaci se žáky jak klima 

defenzivní či suportivní (v různé míře), tak i nevyhraněné. Žáci, kteří se pohybují v 

učitelem vytvořeném suportivním klimatu a jsou jím sociálně potvrzováni, jsou ve 

třídách spokojenější, učitelovy kladné informace je ve větší míře motivují k vyšší 

sociální aktivitě a vyššímu prožitku sebevědomí, mají menší procento absencí než 

žáci, pohybující se v převážně nebo pouze v klimatu defenzivním. Také platí, že ve 

třídách, charakterizovaných defenzivním klimatem, skutečně žáci používají celé 

škály defenzivních technik proti učiteli, který je svým komunikačním stylem tlačí do 

obrany, (viz Lašek 2001, Ekroth 2004) 

Dotazník obsahuje 17 tvrzení (8 tvrzení- č. 1, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 16 obsahují 

výroky, charakterizující suportivní klima ve třídě; 9 tvrzení - č. 2, 3, 7, 8 ,10,11,13,15 

pak výroky, charakterizující klima defenzivní). Respondent reaguje na tato tvrzení 

odpovědí na pětipoložkové škále Lickertovského typu od silně souhlasím (5) až po 

silně nesouhlasím (1). Dosažená skóre se pak sčítají a z výsledků je možno určit, zda 

zkoumaný učitel vytváří spíše suportivní, resp. defenzivní klima ve třídě, která jej 

hodnotí. Koeficientu SD (suportivita vs. defenzivita) je pak konstruován za 

předpokladu, že učitelovo komunikační chování obvykle obsahuje pestřejší škálu 

komunikačních prvků a že tedy bude možno jím vytvářené klima bohatěji ilustrovat i 

poměrem suportivních a defenzivních komunikačních aktivit. Vznikl porovnáním 

minimálních, resp. maximálních součtů možného dosaženého skóre - tedy 8:9 resp. 

40:49. Vypočtený základní SD koeficient je pak 0.8888 a je možno jej považovat za 

hranici suportivita/defenzivita. 

Lašek (2001) zjistil ve svém šetření31 hodnoty, které můžeme využít k porovnání. 

31 Výzkumu se zúčastnilo 924 studentů: 368 chlapců a 556 dívek, středoškoláků z okolí Hradce Králové, 
průměrný věk respondentů v době snímání dotazníku byl 17,2 let. Studenti vypovídali o 90 středoškolských 
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Tabulka 11. Hodnoty naměřené dotazníkem CCQ - Lašek (2001) 

Průměr Směr. odchyl. Pásmo běžných 

hodnot 

Medián 1. a 3. 

kvartil 

0,887 0,2901 0,597-1,17 0,875 0,675-1,07 

(Lašek 2001, 2005) 

6.1.3. Dotazník RSA (Responsibility for Student Achievement 

Questionnaire) 

Nástroj je jednou z metod, které se pokoušejí přesněji odpovídat na otázku 

učitelovy odpovědnosti za žákovy úspěchy a neúspěchy ve škole. Neměří tedy klima 

ve třídě a první fázi mého výzkumu figuroval jako pomocný nástroj. Chtěl jsem 

s jeho pomocí stanovit míru této určité charakteristiky učitele (odpovědnost) a ověřit, 

zda mají vliv na třídní klima. Autorem je americký profesor Thomas R. Guskey. Ten 

předpokládá, že učitel prožívá svůj podíl odpovědnosti za žáka, resp. že vnímá tento 

podíl bud' tak, že si jej přizná, nebo že uvažuje o mimoškolních (a jeho způsobu práce 

se žáky se netýkajících) vlivech, působících na ně tak, že je nemůže sám ovlivnit. 

Právě míru této "vnitřní" odpovědnosti, resp."vnější" neodpovědnosti se snaží 

zjišťovat tento dotazník. Dotazník obsahuje 30 položek, každá nabízí dvě řešení; 15 

jich měří faktor, který nazval autor R+ odpovědnost za žákovy úspěchy, 15 položek 

pak faktor R- odpovědnost za žákovy neúspěchy. Každá otázka popisuje určitou 

situaci a ptá se po její příčině. Učitel má, na základě svých zkušeností, vybrat tu 

příčinu, která ve vyučování obvykle převládá. Svůj názor vyjadřuje číselně tak, že u 

každé ze dvou nabízených příčin zkoumaného jevu uvede míru jejich vlivu v 

procentech tak, aby výsledný součet dával 100%. 

Příklad: Když vaši žáci chápou rychle nějaký úsek učiva, je to nejspíš proto, že 

a) pomohl jste jim překonat největší obtíže v učení (např. 35%) 

b) tito žáci jsou celkově dobří a vedou si úspěšně i v jiných 

předmětech (dopočítat 65%) (viz Lašek 2001) 

učitelích maturitních předmětů: matematiky, fyziky, českého jazyka, ruského jazyka a předmětů odborných na 
jednotlivých odborných školách. V tomto vzorku učitelů bylo 35 mužů a 55 žen. 
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6.1.4. Dotazník K-L-I-T 

Dotazník K-L-I-T je nástroj, pomocí kterého může získat učitel ve své třídě 

zajímavé výsledky a relativně snadno je interpretovat. Jak uvádí jeho autor J. 

Lašek (2008, s. 4 - 5): „metoda se snaží postihnout tři prvky klimatu školní třídy: 

D> suportivní (podpůrné, kooperativní) klima, kde žáci popisují vztahy ke třídě 

a mezi spolužáky, míru kooperace a soudržnosti; 

> motivaci k negativnímu školnímu výkonu, kde žák popisuje míru svého 

zájmu (nezájmu) o školu, tendenci ne/vynikat, vyhýbat se neúspěchům, nevěřit 

si; 

> sebeprosazení představuje tendence k jisté individualizace výkonu, ale i 

spoléhání na sebe, nižší míru kooperace, touhu vyniknout, jednat účinně". 

Žák u každého výroku zakroužkuje číselnou hodnotu od 1 (silně nesouhlasím) 

do 4 (naprosto souhlasím), která odpovídá jeho názoru na předložený výrok. Učitel 

tak získá individuální obraz klimatu třídy, jak jej vidí konkrétní žák. Učitel se může 

velmi snadno dozvědět i to, ve kterých výrocích byly dosaženy jaké výsledky a tím si 

sestavit i jakýsi „profil" konkrétní třídy v konkrétních údajích. Tyto detailní výsledky 

pomohou učiteli v tom, že po seznámení s nimi může působit nejen na 

individuálního žáka, ale i na celou třídu. 

Pomocí metody KLIT se může učitel např.: 

• seznámit s třídou, kterou nezná, přebírá ji po jiném učiteli apod. 

• žáky více zainteresovat do vztahů ve třídě 

• sledovat postoje např. u žáků s dobrým a špatným prospěchem 

• sledovat rozdíly u dívek a chlapců apod. 

• proniknout do vztahů žáka ke škole a spolužákům 

• při individuálním pohovoru řadu věcí vzájemně vysvětli, objasnit a žáka např. 

motivovat, je-li to nutné z hlediska jeho pobytu ve škole, (viz Lašek 2005) 
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Nástroj má svou historii, Lašek už ve svém přípravném šetření32 (při 

konstrukci dotazníku) získal zajímavé poznatky, například vazbu mezi osobní 

spokojeností a pracovním klimatem třídy a jejím skupinovým klimatem. Pracoval 

s verzí, kde nástroj obsahoval 28 tvrzení, které ilustrovaly sedm složek klimatu. 

1. OS - osobní spokojenost: zde student vyjadřuje své prožívané místo ve třídě, 

popisuje pozitivní emoční vazby mezi spolužáky; například výrok: „V naší třídě 

mám několik důvěrných přátel". 

2. SKT - suportivní klima třídy: zde student popisuje stupen soudržnosti třídy, 

schopnost podporovat se, sjednotit se, pomáhat si (výrok: „Když jsem v nesnázích, 

vím, že mi třída pomůže)". 

3. PRKT - pracovní klima třídy: zde student popisuje stupen pracovní 

kooperativnosti třídy, rozsah možné vzájemné pomoci a podpory při řešení 

zadaných úkolu ve škole. Například „V naší třídě se dovedeme při písemce či 

zkoušení vzájemně povzbuzovat, fandit si". 

4. PRM - tendence k průměrnosti: zde student popisuje svoji tendenci k 

průměrnosti, nevynikání, nechuť podávat nejvyšší výkony ve škole. Výrok: „Nejlepší 

ve škole je na sebe příliš neupozorňovat, být spíše v průměru". 

5. TKÚ - tendence k úspěchu: zde student popisuje stupeň vlastní sebedůvěry, 

touhy a tendence vyniknout, podat vysoký výkon, ukázat vše, co umí, dobrou 

aspirační úroveň. Výrok: „Když vím, že něco umím, nebojím se to ukázat". 

6. VNÚ - tendence vyhnout se neúspěchu: zde student popisuje své tendence 

nevynikat, vyhnout se neúspěchům ve školní práci, těžkým a náročným úkolům, 

které by nemusel zvládnout. Výrok: „Mívám strach z možných překážek, váhám, 

neúspěchu se chci radši vyhnout". 

7. IN - individualizace: zde student popisuje své tendence prosadit sám sebe, 

nechuť kooperovat, podřizovat se skupině; prosadit a střežit vlastní cestu. Výrok: 

„Nerad se podřizuji společné práci celé třídy, to vždy znamená potlačit sám sebe", 

(viz Lašek, Kupčeková 2003, s. 232 - 233). 

32 Šetření bylo provedeno na 206 studentech posledního ročníku střední školy. 
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Po faktorové analýze výzkumu Lašek dospěl ke třem základním podobám 

klimatu, které jsou klima suportivní, klima motivující k negativnímu školnímu 

výkonu a klima zaměřené na sebeprosazení. (Lašek 2004). 

6.1.5. Dotazník LEI (Learning Environment Inventory) 

LEI33 je dotazník, který byl vždy ve středu zájmů pedagogů. Mnohé další 

nástroje (nejen tedy jeho přímý „nástupce" MCI) z něho vycházejí, další tvůrci se jím 

inspirovali. Jeho nejvýraznějším rysem je široké zacílení do početných složek klimatu 

a jejich vydatné sycení - a z toho plynoucí velký objem. Nástroj obsahuje 105 výroků, 

7 pro každou z patnácti složek. Ty popisují typickou školní třídu spíše starších žáků. 

Student zde vyjadřuje stupeň souhlasu či nesouhlasu s každým výrokem na 

čtyř bodové stupnici: výrazně nesouhlasím, nesouhlasím, souhlasím, výrazně 

souhlasím. LEI má dva úkoly: ukázat subjektivní vnímání jednotlivce nebo celé 

skupiny. 

Složky, které nástroj LEI měří, můžeme charakterizovat takto: 

Soudržnost třídy. Když jsou studenti spolu jako spolužáci ve třídě a jsou tedy 

sociální skupinou, vyvíjí se u nich pocit soudržnosti. Právě soudržnost je 

charakteristickým znakem pro člena skupiny. Soudržnost určuje i stupeň toho, jak se 

členové třídy znají a mají navzájem rádi. Ukazuje se, že menší třídy jsou vztahově 

hlouběji propojené než větší a soudržnost třídy samozřejmě ovlivňují i další faktory. 

Různorodost zájmů. Pro edukaci je velmi důležitá různorodost aktivit, pestrost 

činností. Třídy, ve kterých jsou používány rozmanité způsoby výuky, vykazují větší 

aktivitu a větší zájem studentů. Zmíněné činnosti je možné obohatit právě 

individuálními zájmy studentů. Na druhou stranu mohou být nestejné zájmy 

překážkou pro stanovení společných cílů třídy. Tato složka je (stejně jako například 

„soutěživost" u MCI) tedy pro suportivní klima nejvýhodnější ve střední hodnotě. 

Formálnost a pravidla. Složka reflektuje, jak je třída ovlivňována pravidly. Třídu, 

které je svázána větším počtem pravidel, lze tedy považovat v tomto smyslu za 

33 Mnou použitá verze LEI je z roku 1982, která vznikla přepracováním verze z roku 1976 (viz Fraser a kol, 1982). 
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formálnější. Výzkumy34 ukazují, že na větší třídy (počtem žáků) je pohlíženo jako na 

více formální (tedy svázané pravidly) než na menší třídy. Existují rovněž vztahy 

mezi zmíněnou formálností a úspěšným učením žáka. 

Rychlost plnění úkolů. Rychlostí je zde míněna opravdu rychlost zvládání úkolů, 

způsob jakým se třída se zadanými úkoly vypořádává, jak pracuje pod časovým 

tlakem. Hodnota složky vypovídá i o studijních dovednostech jednotlivce. 

Materiální prostředí. Ve školních třídách fyzické neboli materiální prostředí hodně 

ovlivňuje práci třídy. V otázkách je zde reprezentováno dostatkem místa nebo 

dostupností vybavení. U této složky se zastavím u malého vysvětlení. To, že u nás na 

středních školách není zvykem, aby například na stěnách byly vystaveny práce 

studentů, neznamená, že to není pedagogicky oprávněný a smysluplný požadavek. 

Nástroj se nemá přizpůsobovat současnému nedobrému stavu v našich školách, ale 

má měřit skutečnou úroveň v dané oblasti. Tedy: třída má být vyzdobena pracemi 

studentů, pomůckami, výukovými materiály, encyklopediemi, poskytovat pěkné a 

příjemné prostředí. Nejde tu tedy o počítač nebo projektor. Zkrátka zde může náš 

učitel naměřit velmi nízkou hodnotu a oprávněně, neboť naše střední školy podobné 

věci nezajímají. Vysoké skóre složky materiálního prostředí má většinou pozitivní 

vztah na úspěšné učení žáka. 

Neshody ve třídě. Konflikt je významný sociálně psychologický fenomén. Energie, 

kterou studenti vydávají na konflikty, nemůže být využita na pozitivní emotivní 

prožívání. Kvůli neshodám ve třídě může mít student nebo dokonce většina 

studentů ve třídě potíže s učením. Podle šetření bývají neshody vyšší, pokud je ve 

třídě více chlapců než dívek. Složka nevhodně působí na dobré třídní klima. 

Společné cíle. Některé publikace o chování školních tříd považují skupinové cíle za 

velice důležité k dosažení dobrých výsledků jednotlivých studentů. Vymezení cílů a 

jejich přijetí skupinou normu a tím i jistotu pro členy třídy. Existuje souvislost mezi 

přijetím společných cílů a studijními úspěchy jednotlivců. Pokud totiž student 

akceptuje práci v zájmu celé třídy, vzrůstá i jeho individuální úspěch. 

34 Pokud na těchto místech píši o výzkumech, jedná se o potvrzující šetření autora nástroje nebo ověřovací studie 
ze zahraničí (viz Fraser a kol., 1982). 
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Preferování žáků. Tato složka odráží nevhodné působení učitele ve vztahu ke 

studentům. Pro suportivní klima není dobré, když učitel preferuje své oblíbence a 

nevhodně je protežuje. 

Obtížnost učení. Složka „obtížnost učení" může být stejně významná jako složka 

„rychlost", protože doplňuje jakousi dualitu "hloubka - šířka", která je některými 

výchovnými teoretiky pokládána za důležitou. Stanovuje, za jak obtížnou považuje 

student práci ve třídě, zadávané úkoly. Třídy pracující aktivizačními metodami a 

pestrými způsoby výuky, vnímaly menší obtížnost než ty, které pracovaly tradičně. 

Lhostejnost ke společnému zájmu. Tato složka doplňuje stupnici „soudržnost třídy" 

a ukazuje, zda jednotlivci ve třídě cítí nedostatek spříznění se společným zájmem 

třídy. Tato lhostejnost se ukázuje být negativně spojena s pracovními výsledky. 

Demokracie ve třídě. Složka souvisí s participací studentů na chodu třídy a také s 

demokracií a způsoby rozhodování ve skupině. Studenti totiž demokraticky 

rozhodují, jen pokud jim to učitel umožní. Abychom mohli posoudit, zda studenti 

dokáží akceptovat různé druhy rozhodovacích mechanismů, měli by dostat prostor 

k této činnosti. 

Zájmové skupiny. Existence podskupin nebo zájmových skupin ve třídě mohou vést 

k nepřátelství mezi členy různých částí třídy. Tyto skupiny nabízí ochranu a mohou 

poskytovat alternativní normy k třídním pravidlům. To však může vést ke špatné 

školní práci. Výskyt skupin je v tomto významu tedy vnímán negativně. 

Spokojenost ve třídě. To, jestli student má nebo nemá rád svou třídu, může výrazně 

ovlivnit jeho učení. Pokud student nemá rád daný předmět, učitele nebo spolužáky, 

jeho negativní vztah může vyústit ve špatný školní výkon. Spokojenost s cíli, které 

předkládají učitelé a s tím, co při výuce dělají, je pro vzdělávání velmi důležitá. Je 

pozitivně spojena s kvalitou vzdělávání. 

Neorganizovanost. Tato složka měří, od jaké míry studenti považují aktivity ve třídě 

za zmatené a špatně organizované. Vyšší neorganizovanost samozřejmě omezuje 

žáky a jejich výsledky, které mohly být lepší. 

Soupeřivost ve třídě. Soutěživost mezi studenty je základní koncept třídní 

dynamiky, neboť například i běžec na dráze dosahuje lepších výkonů, když soutěží s 

jinými. Ale právě běžec, pokud chce dosáhnout vynikajících výkonů, bez spolupráce 
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vodičů se neobejde, nemluvě o štafetových bězích. Avšak její vysoký stupeň je tedy 

kontraproduktivní a poškozuje suportívní klima. Zde je lepší hovořit o soupeřivosti 

než o soutěživosti, známé z MCI, kterou učitelé zaměňují za ukazatel míry používání 

her a soutěží ve třídě. Ukazuje se, že soupeřivost bývá větší ve třídách, kde je více 

chlapců než tam, kde je více děvčat. 

U všech složek neplatí, že vysoké skóre znamená pozitivní vliv na klima. U 

některých je tomu naopak, i jiných je optimální střední hodnota. 

Pro vyplňování LEI není stanoven žádný časový limit. Přibližný čas pro 

instrukce a odpovědi je v rozmezí od 40 - 55 minut do 20 - 35 minut podle věku 

studentů. Test je určen pro středoškoláky, resp. nejvyšší ročníky ZŠ. Je ale nutné při 

vyplňování odpovídat na otázky studentů, které mohou být vyvolány formulací 

některých otázek. Také opět platí, že nástroj měří hodnoty klimatu pouze v určené 

třídě v daném předmětu. 

Celé měření je pro žáky opravdu náročné, zejména pro svou délku. Dotazník 

LEI byl ověřován především ve Spojených státech, ale i jiných zemích a ukázal 

dobrou shodu mezi chováním studentů a složkami, které měří. Také se ukázaly u 

odlišně vedených a různými způsoby vzdělávaných tříd rozdílné hodnoty složek 

LEI, které těmto odlišnostem odpovídaly. 

Například byly zkoumány různé předměty v kanadských středních školách. 

Humanitní předměty se ukázaly jako méně svázané pravidly než přírodovědné, 

výuka cizího jazyka zase mnohem lépe orientovaná na společné cíle, méně konfliktní 

a dobře organizovaná. Jiné šetření (ve USA) ukázalo, že v porovnání s městskými 

třídami jsou venkovské třídy více soudržné, méně organizované, méně soupeřivé a 

méně obtížné pro žáky, kteří tu jsou více spokojeni, přestože tu mají horší materiální 

prostředí. Dívčí školy ukazovaly vyšší soudržnost a vytváření skupin, horší 

materiální prostředí a méně apatie, demokracie a soupeření než chlapecké školy. Ty 

vykazovaly vyšší soudržnost, neshody a soupeření a méně společných cílů a třídní 

demokracie. Tyto příklady uvádím jako ukázku možností nástroje (více viz Fraser a 

kol. 1982). 
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Běžné hodnoty, jak je uvádí sám Fraser na základě svých měření35, prezentuji v 

tabulce. Uvádí stupnice jak pro jednotlivé studenty, tak i pro třídy. 

Tabulka 12. Hodnoty naměřené dotazníkem LEI - Fraser (1982) 

Jednotlivci Třídy 

SD SD 
Soudržnost třídy 17,71 3,14 17,68 1,70 

Různorodost zájmů 20,23 2,32 20,36 0,75 

Formálnost a pravidla 18,00 3,44 17,67 2,05 

Rychlost plnění úkolů 17,33 3,41 17,63 1,63 

Materiální prostředí 16,77 3,06 16,51 1,50 

Neshody ve třídě 16,82 3,33 17,16 1,79 
Společné cíle 17,96 3,80 17,92 1,55 

Preferování žáků 14,18 3,81 14,48 1,83 

Obtížnost učení 18,72 2,80 18,98 1,10 

Lhostejnost ke společnému zájmu 17,80 3,74 17,96 1,84 

Demokracie ve třídě 17,53 3,16 17,35 1,25 

Zájmové skupiny 19,33 2,94 19,56 1,30 
Spokojenost ve třídě 16,77 3,65 16,44 1,97 

Neorganizovanost 16,43 4,18 16,84 2,58 

Soupeřivost ve třídě 17,04 3,33 16,96 1,32 

(Fraser a kol. 1982, s. 4) 

Pro můj výzkum tedy byly vybrány nástroje známé a (s výjimkou dotazníku 

K-L-I-T) hojně používané ve výzkumech v mnoha zemích. 

35 Fraserův vzorek obsahoval 1048 studentů v 64 třídách 10. a 11. vzdělávacích ročníků, kteří odpovídali na LEI v 
roce 1969. Tříd pro skupinovou normu bylo měřeno 61. Tato tabulka ukazuje, že SD jsou o dost menší pro 
skupinu než pro jednotlivce. 
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6.2. Design výzkumu 

Výzkum probíhal ve čtyřech fázích. Nebyly ověřovány nástroje, avšak při 

analýze výsledků bylo přihlíženo k jejich interpretativnosti a ilustrativnosti 

vzhledem k zaměření celé práce. 

Jednotlivé fáze výzkumu charakterizuje tabulka: 

Tabulka 13. Jednotlivé fáze výzkumu 

třídy žáci ZS VG metody - žáci metody - učitelé 

AI . 2007 I. 29 214 10 6 CES akt., CCQ CES akt. 

A II. 2007 II. 64 1307 23 10 CES akt., CES 

pref. 

CES akt., CES 

pref. 

A III. 2008 108 2177 43 12 CES akt., CES 

pref. 

CES akt., CES 

pref., RSA 

celkem 201 3698 76 28 

B třídy žáci ZS G SOU metody - žáci 

2009 31 754 16 7 6 CES akt.(2x), LEI, KLIT 

Fáze A I. 

První fáze šetření byla realizována jako předvýzkum, který měl za úkol ověřit, 

zda je nosnou myšlenkou hledání dobrého komunikačního klimatu (pomocí nástroje 

CCQ) a posléze snaha o jeho charakteristiku na základě výsledků složek nástroje 

CES. Nástroj CES vyplňoval i učitel. 

Fáze A II. 

Hlavní výzkum probíhal již bez nástroje CCQ, ale u CES byly nyní měřeny 

obě formy - aktuální i preferovaná. Šlo zejména o to, získat data k srovnávání 

třídního klimatu mezi třídami ZŠ a víceletých gymnázií. Nástroje CES (obě formy) 

vyplňoval i učitel dané třídy. 
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Fáze A III. 

Ke způsobu měření ve třídách (CES) přibyl pro učitele nástroj RSA, který měl 

za úkol přinést jeho charakteristiku v dané oblasti. 

Fáze B 

Po získání dostatečného množství dat pro hlavní cíle šetření (a odpovědi na 

některé výzkumné otázky) se v jednotlivých třídách měřilo třídní klima nástrojem 

CES (vždy ve dvou rozdílných předmětech), LEI a KLIT. Tato šetření (nepříliš 

rozsáhle co do počtu tříd) ověřovalo charakteristiky dané třídy souběžným měřením 

různými nástroji na měření klimatu. 

6.3. Charakteristika populace a vzorku 

Pro měření třídního klimatu (ve výzkumu A) byly jako semistrukturovaný 

vzorek vybrány výhradně sedmé třídy základních škol a obdobných ročníků 

víceletých gymnázií. Žáky v těchto třídách jsem vybral z několika důvodů, zejména 

proto, že: 

1. Jsou dostatečně staří (resp. vyzrálí) aby vnímali klima ve třídě konzistentně 

i v jeho různých podobách. 

2. Výroky v dotazníku pro ně v tomto věku budou srozumitelné. 

3. Mohou být respondenty nástroje CES, CCQ i dalších (neboť patři do 

skupiny, pro kterou byly vytvářeny). 

4. Nejsou až tak staří, aby jejich mínění ovlivňovaly symptomy posledního 

(ZŠ) ročníku, zároveň již měli dostatečný čas na aklimatizaci v novém 

školním prostředí (VG). 

Jinými slovy, tento ročník se mi zdá vhodný proto, že umožňuje srovnání 

základních škol a víceletých gymnázii v době, kdy studenti na gymnáziu už nejsou 

žádnými nováčky a žáci na základních školách ještě nevykazují znaky „opouštění 

školního hnízda". Sedmá třída je navíc také zajímavá proto, že jde o kázeňský 

nejproblematičtější ročník, kdy jsou například žáci nejkritičtější k pedagogům a 
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vztahy mezi chlapci a děvčaty jsou nejvíce antagonistické za celou dobu školní 

docházky. Rozmístění daných škol dokládají názorně mapy. 

Obrázek 2. Mapa výzkumné fáze AI. 

Fáze A I. 

B - základní lkala 

Obrázek 3. Mapa výzkumné fáze A II. 
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O b r á z e k 4. Mapa v ý z k u m n é fáze A III. 

O b r á z e k 3. Mapa v ý z k u m n é fáze A - souhrn 
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V daných třídách také dotazník(y) vyplňoval učitel, který byl v dané hodině 

přítomen a předmět učí (ne tedy suplující učitel). 

Fáze B nebyla omezena jen na ZŠ a víceletá gymnázia nebo 7. ročníky a jsou 

v ní reprezentovány i jiné typy škol a žáci od 8. ročníku ZŠ až po 3. ročník středních 

škol. Zachování homogenity vzorku nebylo potřebné. Tyto data již nesloužila 

k vzájemnému porovnávání, ale jen k analyzování výsledků jednotlivých tříd. Učitelé 

již žádný dotazník nevyplňovali. 

6.4. Výsledky výzkumu a jejich interpretace 

Při hodnocení výsledků jsem vycházel ze záměru pouze ilustrovat použití 

kvantitativních způsobů měření na relativně velkých počtech respondentů (ve 

výzkumné fázi A). V žádném případě nejde o plné „vytěžení" výsledků, což za 

vhodný úkol pro početnější projektové týmy například při grantových úkolech. Mým 

záměrem bylo využít data k základním interpretacím a k naznačení, jakými směry se 

mohou ubírat. Zaměřil jsem se (v souladu s tématem mé práce) především na ty 

složky klimatu, kde se nejvýrazněji ukazuje interakce mezi učitelem a žáky. 

6.4.1. Výzkumná fáze A 

V první fázi výzkumu přišel dílčí neúspěch. Data, která jsem získal nástrojem 

CCQ, se ukázaly být pro mou práci nepoužitelná. Výsledky jednotlivých tříd totiž 

vykazovaly poměrně malý rozptyl a musel jsem předpokládat, že tomu bude tak i 

nadále. Ať byly výsledky naměřené nástrojem CES jakékoliv (tedy „dobré" nebo 

„špatné" v rozličných složkách klimatu), CCQ ve stejné třídě a stejném předmětu 

měřil výsledky stále pouze v běžném, neextrémním rozptylu běžných hodnot 

stanovených Laškem (2001). Jistě by se na větším vzorku ukázaly i nějaké extrémní 

případy, ale to jsem nemohl očekávat s nějakou větší jistotou. 

Stál jsem totiž také před úkolem, jak v dané vyučovací hodině, jejíž část jsem 

měl k dispozici na měření, pracovat efektivně s časem. Proto jsem se rozhodl měření 
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pomocí nástroje CCQ opustit, jakkoliv je pro učitele vhodnou evaluací a dobrým 

ukazatelem v oblasti komunikace ve třídě. 

Mnohem více užitečné a vypovídající se ukázaly výsledky měření pomocí 

nástroje CES. Tabulka 14. ukazuje naměřené hodnoty (a jejich porovnání s Laškem). 

Laškovy výsledky pak pro srovnání ukazují výsledky žáků 8. třídy a studentů třetího 

ročníku různých středních škol.36 Další srovnání pak poskytuje časový rozdíl mezi 

oběma výzkumy. Ukazuje se (v porovnání s Laškovými výzkumy), že v našich 

školách jsou ve školních třídách zřejmě stejné a neměnné charakteristiky: nejvyšší 

hodnoty bude dosahovat složka „jasnost pravidel" a nejnižší „angažovanost žáky, 

jeho zaujetí školní prací". 

Tabulka 14. Naměřené hodnoty dotazníkem CES 

Čapek Čapek Lašek Lašek 

CES - Aktuální forma Základní školy VG ZŠ G, SŠ 

2008 2008 1999 1999 

Angažovanost žáka 6,55 6,43 6,29 5,64 

Dobré vztahy mezi žáky 9,56 10,23 9,4 9,56 

Učitelova pomoc a 8,55 8,66 8,39 7,19 

podpora 

Orientace na úkoly 8,69 8,41 8,66 7,29 

Pořádek a organizovanost 6,83 6,72 7,00 5,89 

Jasnost pravidel 10,00 9,94 8,55 8,57 

Když potom srovnáme aktuálně naměřené hodnoty u základních škola a 

víceletých gymnázií, vidíme velmi podobné hodnoty. Pokud vezmeme v potaz 

složení žáků na gymnáziích („talentovaní" studenti, kteří byli vybráni pro své 

studijní kvality na základě přijímacího řízení) a na základních školách (všechny děti, 

bez ohledu na studijní dovednosti, s poruchami učení, z rozdílného sociálního 

36 V 8. třídách ZŠ šlo o 502 žáků, na středních školách obdrželo dotazníky 472 studentů 16 tříd III. ročníků 
(gymnázia, obchodní akademie, SPŠE, SPŠZ - Hradec Králové, Pardubice, Litoměřice, Kostelec n/Orl.), měření 
bylo realizováno v roce 1999. 
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prostředí atd.) ukazuje se, že učitelé na základních školách dokážou vytvořit stejné 

anebo i mírně lepší klima (v měřených složkách) jako jejich kolegové na gymnáziu 

s mnohem nadanějšími a studijně kvalitnějšími žáky. A to i v aspektech, které 

bychom od studentů, které čeká vysoká škola a studijní budoucnost očekávali 

příznivější (zejména angažovanost ve školní práci a orientace na úkoly). 

Je také důležité upozornit, že mezi všemi složkami klimatu existuje korelace a 

ta se mnohdy ukázala jako velmi výrazná. Na základních školách spolu nejsilněji 

korelují pořádek a organizovanost <->• jasnost pravidel a pořádek a organizovanost 

angažovanost žáků. První vztah je logický, aby žáci věděli, jak se mají chovat a také 

se tak chovali, musí být ustavena a dodržována pravidla. Druhá souvislost nám říká, 

že aby žáci ve třídě dobře pracovali, musí v ní být pořádek a vhodná organizovanost. 

To odpovídá i názoru Laška (2001), který uvádí, že zejména dívky si uvědomují 

souvislost mezi dobrou kázní ve třídě a studijním úspěchem. Na gymnáziích máme 

velmi silné korelace mezi dobrými vztahy ve třídě a všemi ostatními složkami 

klimatu. Je tedy vidět, že právě to je na gymnáziích velmi důležitý faktor a zároveň 

(při tamní velmi silné podpoře individualismu) to mnohdy může být i citlivá 

Achillova pata. 

Tabulka 15. Základní školy - korelace mezi složkami klimatu CES 

Angažovanost 
Dobré 
vztahy 

Učitelova 
pomoc 

Orientace 
na úkoly 

Pořádek a 
organizovanost 

Jasnost 
pravidel 

Angažovanost 
1,00 0,23 0,17 0,39 0,61 0,31 

Dobré vztahy 
0,23 1,00 0,20 -0,07 0,30 0,24 

Učitelova 
pomoc 0,17 0,20 1,00 0,01 0,20 0,39 

Orientace na 
úkoly 0,39 -0,07 0,01 1,00 0,45 0,36 

Pořádek a 
organizov. 0,61 0,30 0,20 0,45 1,00 0,55 

Jasnost 
pravidel 0,31 0,24 0,39 0,36 0,55 1,00 
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Tabulka 16. Víceletá gymnázia - korelace mezi složkami klimatu CES 

Angažovanost 
Dobré 
vztahy 

Učitelova 
pomoc 

Orientace 
na úkoly 

Pořádek a 
organizovanost 

Jasnost 
pravidel 

Angažovanost 
1,00 0,66 0,45 0,77 0,49 0,58 

Dobré vztahy 
0,66 1,00 0,37 0,55 0,68 0,64 

Učitelova 
pomoc 0,45 0,37 1,00 0,44 0,20 0,29 

Orientace na 
úkoly 0,77 0,55 0,44 1,00 0,37 0,41 

Pořádek a 
organizov. 0,49 0,68 0,20 0,37 1,00 0,41 

Jasnost 
pravidel 0,58 0,64 0,29 0,41 0,41 1,00 

Při hladině významnosti 1% musíme u tohoto vzorku považovat za významné 

(nebo snad raději průkazné) všechny hodnoty, jak pro základní školy, tak i pro 

gymnázia (viz Říčan 1980). Já však beru v potaz Cohenovu tabulku (1997), který 

navrhl následující výklady pro korelace v psychologickém průzkumu. 

Tabulka 17. Tabulka korelací podle Cohena (1997) 

kolerace nepřímá závislost přímá závislost 

malá -0.29 až -0.10 0.10 až 0.29 

střední -0.49 až -0.30 0.30 až 0.49 

velká -0.50 až -1.00 0.50 až 1.00 

V tabulkách jsou tučně vyznačeny ty hodnoty, které odpovídají „velké 

korelaci". Jestliže jsem stručně komentoval silné závislosti, své vypovídají i hodnoty 

nízké. Například nevelká korelace mezi „učitelovou pomocí" a „dobrými vztahy" 

může ilustrovat malou důležitost učitelových intervencí ke zlepšení vztahů ve třídě. 

Ty jsou v tomto sedmém ročníků již ustaveny (zejména na základní škole) a jejich 

další vývoj na obou typech škol závisí především na žácích samých. 

Obecně - právě „učitelova pomoc" se zdá být poměrně málo závažným (a 

slabě intervenujícím) prvkem třídního klimatu. 
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Rozdíly mezi aktuální situací a vítaným či požadovaným stavem 

v představách žáků základních škol a žáků na víceletých gymnáziích nevykazuje 

výraznější rozdíly. 

Tabulka 18. Rozdíly mezi aktuální a preferovanou formou CES u žáků 

CES ZS 

aktual 

CES ZS 

prefer 

rozdíl 

P-A 

CES G 

aktual 

CES G 

prefer 

rozdíl 

P-A 

Angažovanost žáka 6,55 9,15 2,60 6,43 9,04 2,61 

Dobré vztahy mezi žáky 9,56 9,92 0,36 10,23 9,79 -0,44 

Učitelova pomoc a podpora 8,55 9,25 0,70 8,66 9,02 0,36 

Orientace na úkoly 8,69 7,89 -0,80 8,41 7,81 -0,60 

Pořádek a organizovanost 6,83 9,72 2,89 6,72 9,67 3,04 

Jasnost pravidel 10,00 10,06 0,06 9,94 10,14 0,20 

V některých složkách minimální rozdíly ukazují určitou spokojenost, nebo 

smířenost se stavem, v jiných jsou rozdíly větší. Velké rozdíly v angažovanosti 

můžeme přičítat vlastní sebereflexi žáků a vědomí, že by se měl stav zlepšit (viz 

otázka z nástroje: „Studenti v naší třídě by měli být více zaujati školou, být usilovnější". 

Rozdíl ve složce klimatu „pořádek a organizovanost" zase vede učitele k tomu, aby 

se věci věnoval a snažil se o zlepšení, viz např. otázka: „Naše třída by měla být daleko 

lépe organizovaná". Vycházím s často uváděného předpokladu, se kterým souhlasím, 

totiž že žáci rozdílem mezi aktuální preferovanou ukazují svou spokojenost nebo 

nespokojenost s daným stavem (viz Lašek 2001, Klusák 2004). 

Ukazuje se, že žáci si přejí stav jednotlivých složek klimatu zlepšit, kromě 

„orientace na úkoly". Zřejmě proto, že žáci si pravděpodobně nedokážou dost dobře 

představit, že by škola mohla být i místem pro jiné věci, než pro učení. Odmítali tedy 

vesměs představu, uvedenou ve výrocích: „Ve třídě bychom měli věnovat více času 

diskutování o mimoškolních aktivitách než diskusím o škole" a „Naše třída by měla 

být více společenským prostředím než místem, kde se člověk učí". 
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Dalším častým jevem je to, že učitelé - a to se ukazuje snad ve všech 

podobných výzkumech - vnímají klima rozdílně než žáci, a to směrem k „lepším" 

hodnotám. Učitelé nadhodnotili složky v klimatu proti mínění žáků v 74% případů, 

nejvíce se rozchází (v porovnání se žáky) jejich vnímání angažovanosti žáků a 

jasnosti pravidel. 

Tabulka 19. Hodnoty naměřené žáky a učiteli (CES) 

ZŠ z s G G 

žáci učitelé v / • 
zaci učitelé 

Angažovanost žáka 6,55 7,96 6,43 8,00 

Dobré vztahy mezi žáky 9,56 10,46 10,23 10,80 

Učitelova pomoc a podpora 8,55 9,49 8,66 10,10 

Orientace na úkoly 8,69 9,92 8,41 9,90 

Pořádek a organizovanost 6,83 7,86 6,72 7,60 

Jasnost pravidel 10,00 11,70 9,94 11,20 

Pravými mistry optimismu (nebo pedagogického romantismu) jsou učitelé občanské 

výchovy37, kteří všechny aspekty hodnotí v průměru o 3 body výše než žáci. 

Ale výsledky šetření umožňují i další interpretace, které ukazují vliv učitele na 

třídní klima v jednotlivých předmětech. Například ve všech změřených klimatech 

v hodinách matematiky se ukazuje velmi precizní „jasnost pravidel", která se 

pohybuje v rozmezí 9,7 - 11,20 (průměr 10,40). V matematice také žáci základních 

škol a víceletých gymnázií chtějí více než je obvyklé zvýšit „pomoc a podporu 

učitele" ve svých preferencích. Hodnoty složek klimatu ve většině předmětů však 

většinou neukazují nějaké výrazné znaky, které by předmět charakterizovaly. Vše je 

v přibližně stejných hodnotách, ukazují se pouze jasné „vrcholy a propasti": výrazně 

nejmenší angažovanost žáků vykazuje hudební výchova, nejvyšší učitelovu podporu a 

pomoc matematika, nejlepší pořádek a organizovanost hodiny cizích jazyků. 

37 Ve 12 třídách ZŠ. 
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Další zajímavou odchylku ukazuje předmět, který lze označit jako „počítače" 

nebo „informatika". Je totiž jediným, ve kterém si žáci velmi výrazně nepřejí 

zvyšovat pomoc a podporu učitele. Ve všech ostatních ano, většinou je rozdíl mezi 

aktuálním stavem a preferovaným 2 až 4 body. Zde u předmětů „počítače" -1,04, u 

předmětů „informatika" -1,55. 

Získáné výsledky se u daných předmětů mohou interpretovat různě. Já se 

domnívám, že nejlepší pořádek a organizovanost cizích jazyků neznamená, že je při 

výuce kázeň „jako řemen". Ale je známo, že tito učitelé volí jasně a výrazně 

strukturovanou hodinu s častými změnami aktivit a tempa. To, že často obsahují 

herní a zábavné prvky, také není věci na škodu. Každá hra má svá pravidla a 

zákonitosti a je-li zábavná, o to lépe tyto pravidla žáci akceptují. Naopak dlouhé, 

neměnné výklady vedou k nekázni a rušivému chování - ale to nebývá případ výuky 

cizích jazyků. 

Hudební výchova má nejen nejmenší angažovanost, ale také nejnižší pořádek 

a organizovanost. Pravděpodobně zejména kvůli slabé motivovanosti žáků, která 

pramení z jejich nezájmu (o kterém sami učitelé hudební výchovy hovoří), vykazuje 

nejhorší celkové klima právě tento předmět. Zřejmě je nejvyšší čas na 

restrukturalizaci a promyšlení výuky tohoto oboru. Tím nemyslím podbízení se 

žákům a pouštění nejnovějších hitů místo výuky, ke kterému se někteří zoufalí 

učitelé hudební výchovy uchylují. 

Nezájem žáků o pomoc učitelů - informatiků nejspíše ukazuje stav počítačové 

gramotnosti pedagogů, která mnohdy není na žádoucí úrovni nebo to, že jimi 

zadávané úkoly a práce jsou zvládnutelné bez větších obtíží. 

Výsledky, které vykazovali učitelé základních škol a víceletých gymnázií 

v nástroji RSA, byly velmi pestré. Některé je dokonce možné označit až za zarážející 

(například učitel na gymnáziu měl R+ 79 a zároveň R- 15). Takové a jim podobné 

extrémy (i když ne tak výrazné) vykazovaly pouze učitelé víceletých gymnázií. 

Přitom za ideální stav lze považovat, jsou-li hodnoty vyrovnané, v nejlepším případě 

50 a 50 (Lašek naměřil u 150 učitelů průměrné R + 57,9 a R - 44,2) (Lašek 2001) Ne 
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všichni učitelé v šetřených třídách projevili ochotu RSA vyplnit, takže vzorek tvoří 80 

učitelů základních škol a 20 učitelů víceletých gymnázií. 

Tabulka 20. Naměřené hodnoty R, R+ a R- pomocí dotazníku RSA 

RSA R+ (úspěchy) R- (neúspěchy) R 

Učitelé ZS 57,13 41,06 48,89 

Učitelé VG 55,70 43,86 44,44 

V porovnání výsledků měření nástroji CES a RSA výrazně nejvyšší korelaci 

ukazuje složky „dobré vztahy ve třídě" a „jasnost pravidel" s odpovědností za 

žákovy úspěchy. Tedy ve třídách, kde učitel pociťuje největší odpovědnost za 

úspěchy svých svěřenců, tito vnímají jasně nastavená pravidla a zároveň mají mezi 

sebou kvalitní vztahy. Lze také poukázat na specifický charakter výuky v některých 

předmětech, která je pravděpodobně způsobená kombinací specifik učitele - učiva -

vnímání předmětu žáky - použitých metod a jiných komponentů. 

Tabulka 21. Hodnoty složky CES Jasnost pravidel a RSA v předmětu matematika 

MATEMATIKA 

Třída ZŠ CES Jasnost pravidel RSA R- RSA R+ 

1 10,00 39,60 57,30 

2 11,20 33,66 57,33 

3 10,00 29,33 62,66 

4 10,50 34,00 63,33 

5 9,90 33,33 55,66 

6 9,70 43,00 56,60 

7 10,93 41,67 58,67 

8 10,62 53,33 50,67 

9 10,62 38,67 60,67 
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Konstatuji tedy, že při hodinách matematiky je „jasnost pravidel" na vysokých 

hodnotách a učitelé si přiznávají velký díl odpovědnosti za úspěchy žáků a relativně 

velmi malý za jejich neúspěchy. 

6.4.2. Výzkumná fáze B 

Měření ve fázi B pak přineslo výsledky dalších nástrojů na měření klimatu. 

Nástroj LEI žáci a studenti vesměs považovali za poměrně dlouhý, vyplnění jim 

trvalo přibližně 30 minut. Byl ponechán i prostor pro volné výpovědi studentů, které 

by byly inspirovány výroky nástroje LEI. Zejména na gymnáziích přinášely volné 

odpovědi zajímavé poznatky. Z dotazníku respondentky: „Naše třída nemá žádné cíle 

ani organizaci, prostě jen navštěvujeme stejnou místnost a posloucháme stejný výklad. 

'Nemáme žádnou společnou práci." 

Učitelky na jistém gymnáziu musely dokonce studenty uklidnit, že za 

upřímné odpovědi jim nehrozí vyloučení ze školy(!) a studenti považovali za 

uspokojivé, že výsledky dotazníku nejsou určeny pro školu(!). Mírné problémy při 

odpovídání přinášelo zobecňování poznatků na daný předmět a ne na celé působení 

ve škole (resp. třídě), ke kterému respondenti inklinovali. Výsledky mají jen 

orientační výpověď, připomínám, že maximální hodnota složka může být 28 bodů, 

minimální 7, střed je tedy 12,5 bodu. 

Tabulka (tabulka 22) je složena z výsledků pouze 31 tříd, takže není v žádném 

případě pro dané typy škol reprezentativní. Je však zarážející, že v některých 

složkách výsledky gymnázií patří k těm nejméně příznivým. To sice nepřekvapí u 

„materiálního prostředí", avšak například u „soudržnosti třídy" nebo demokracie ve 

třídě" ano. 
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Tabulka 22. Hodnoty naměřené dotazníkem LEI 

Gymnázia SOU 

Základní 
školy 
8.třídy 

Základní 
školy 

9. třídy 
Soudržnost třídy 20,70 21,60 22,50 21,18 

Různorodost zájmů 21,71 20,53 21,11 21,47 

Formálnost a pravidla 17,60 14,52 20,28 17,88 

Rychlost plnění úkolů 17,80 15,23 17,83 16,32 

Materiální prostředí 17,25 20,75 21,72 20,65 

Neshody ve třídě 17,30 18,11 15,94 17,06 

Společné cíle 16,78 17,52 19,11 16,88 

Preferování žáků 16,51 14,60 16,83 16,18 

Obtížnost učení 19,16 16,09 16,11 17,53 

Apatie ke spol. zájmu 18,46 19,21 14,67 18,82 

Demokracie ve třídě 16,08 19,88 17,78 15,59 

Zájmové skupiny 20,95 20,09 19,06 20,09 
Spokojenost ve třídě 18,50 19,73 19,33 16,50 
Neorganizovanost 17,73 16,46 15,11 18,53 

Soupeřivost ve třídě 16,11 16,65 15,94 18,06 

Vliv různého působení učitelů na jednu třídu lze dobře vysledovat z měření, 

jejichž výsledky jsou v tabulce 23. Žáci stejné třídy vyplňovali nástroj CES v hodině 

dějepisu a o týden později v hodině matematiky. 

Tabulka 23. Hodnoty naměřené dotazníkem CES ve stejné třídě v hodinách 

dějepisu a matematiky 

Angažov. 

žáka 

Vztahy 

mezi žáky 

Učitelova 

pomoc 

Orientace 

na úkoly 

Pořádek a 

organ. 

Jasnost 

Pravidel 

Dějepis 6,64 10,14 9,14 9,09 7,32 10,91 

Matematika 5,59 10,32 5,32 9,14 6,05 8,64 
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Na výsledcích je vidět, že složky, do kterých učitelé intervenují nejvíce 

(zejména učitelova pomoc, ale i jasnost pravidel) vykazují největší rozdíly. Ty složky, 

které vypovídají spíše o žákovských osobnostně - studijních charakteristikách se 

příliš neměnily (vztahy mezi žáky, orientace na úkoly nebo angažovanost žáků). 

Při hledání charakteristik „dobrého klimatu", lze vysledovat souvislosti 

v jednotlivých složkách klimatu použitých nástrojů (opět výsledky z šetření B). 

Tabulka 24. Hodnoty naměřené dotazníky CES, KLIT a LEI ve stejné třídě 

Třídy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

CES (4-12) Dobré vztahy Spatné vztahy 

1. předmět 10,95 10,22 10,13 10,42 7,48 7,54 

2. předmět 10,44 10,44 10,31 10,69 7,59 6,95 

KLIT (12-48) 

Suportivní klima 37,68 33,07 34,54 38,35 31,86 29,71 

LEI (7-24) 

Soudržnost třídy 22,50 22,15 23,09 24,92 20,18 19,17 
Neshody ve třídě 15,94 16,33 16,09 15,24 19,06 17,00 
Spokojenost ve třídě 19,33 18,67 18,32 19,16 16,50 15,88 

V této tabulce ukazuji možnosti společné analýzy výsledků rozdílných 

nástrojů. Jestliže najdeme třídu, kde jsou mezi žáky dobré vztahy (tedy jejich 

hodnota je nadprůměrná a stálá v obou odlišných předmětech - měřeno dotazníkem 

CES), můžeme hledat jejich znaky pomocí dalších nástrojů. Vidíme jasnou souvislost 

s nadprůměrnými výsledky složky „suportivní klima" (KLIT) nebo nadprůměrnou 

„soudržností třídy" (LEI). Rozdílné hodnoty u „dobrých" a „špatných" vztahů 

vykazují i další složky. 

Při analýze zjištěných dat pomocí nástroje KLIT, které se v tabulce objevují, se 

ukázal velmi individuální charakter těchto výsledků. Domnívám se, že dotazník by 

se měl vyhodnotit vždy hlavně individuálně, výsledky celé třídy zde nejsou pro 
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výzkumníka příliš užitečné. Především složka „motivace k negativnímu školnímu 

výkonu" tak i „sebeprosazení" jsou osobní složky, jejich průměrování pro třídu nemá 

smysl. Jinak je to u „suportivního klimatu". Avšak i zde bych se přikláněl 

k individuální interpretaci, neboť podle mých zkušeností je zde vždy obrovský 

rozptyl hodnot (např. v jedné třídě od 22 do 4838). 

6.5. Závěrečná diskuse 

Výzkumná část klimatu ukázala nedostatky kvantitativního měření klimatu, 

zejména většího vzorku. Nemyslím tím zásadní omezení, které je dáno tím, že pokud 

žáci k vyjádření používají nějaký standardizovaný nástroj, již nemají „plnou volnost 

k vyjádření své perspektivy, k vyjádření toho, co považují za závažné, co podle nich 

v jejich třídě hraje roli". (Klusák 2004, s. 23). Toto negativum lze částečně zmírnit 

analýzou nástroje až k jednotlivým výrokům, kdy sami můžeme alespoň částečně 

poznat, jaké výpovědi máme od žáků v ruce. Například položka vztahy mezi žáky 

ve třídě je zjišťována souhlasem s výroky : 1) studenti v naší třídě jsou mezi sebou velmi 

rádi v kontaktu; 2) studenti v naší třídě nemají moc chuť se jeden s druhým blíže seznamovat; 

3) v naší třídě byla mezi studenty uzavřena řada přátelství; 4) naše třída se snadno nadchne 

nějakým nápadem, projektem. Rozbor těchto výroků nám tedy umožní zaujmout vlastní 

stanovisko k tomu, co autor nástroje nazývá „vztahy ve třídě". 

Avšak vnímám, že bez znalosti jedné každé třídy (resp. žáků nebo studentů) je 

externí výzkumník v horší pozici než jejich učitel. Samozřejmě, je užitečné získat 

obecné poznatky, jaké vytěžil při práci s CES například Lašek (2001, s. 77). Jeho 

interpretace přinášejí zajímavá zjištění, například: „v oblasti angažovanosti jsou jak 

chlapci, tak i dívky ze základních škol významně více angažováni do školní práce 

než středoškoláci; v oblasti vztahů všichni středoškoláci prožívají vztahy mezi 

spolužáky ve třídě jako lepší než žáci základních škol". Takových zajímavých a 

prospěšných postřehů přineslo jeho šetření víc. Stejně tak i Pražská skupina 

etnografie se svým působivým kvalitativním výzkumem pražských škol objevila a 

38 Směrodatná odchylka 7,37. 
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pojmenovala zajímavé jevy na pozadí proměny škol, učitelů, žáků a vlastně celé 

společnosti39. Například fakt, že „ve třídách (během 10 let, které srovnává tento 

longitudinální výzkum, pozn. R.Č.) se zhoršilo klima. Podle výpovědí poklesla 

soudržnost třídy, což se promítlo i do toho, že ani v rovině přání na tuto soudržnost 

žáci neaspirují; naopak by si více než dříve přáli, aby bylo v jejich třídě míň 

řevnivosti, když také ta v reálu narostla." (Kučera 2004, s. 236). 

Pouze tedy v těchto intencích obecných, neabsolutizujících poznatků se 

pokusím o závěry z mého výzkumu, které jsou odpovědí na mé výzkumné otázky: 

1. Klima ve třídách (měřené nástrojem CES) se výrazně nezlepšilo ani nezhoršilo 

ve srovnání se srovnatelnými výzkumy v předchozích letech. 

2. Klima ve třídách na základní škole a víceletých gymnázií v 7. ročnících 

docházky nevykazují podstatnější rozdíly. 

3. Učitelé vnímají klima rozdílně od svých žáků, ve velké většině ho pokládají za 

lepší než jejich žáci. 

4. Některé výukové předměty vykazují specifické charakteristiky, které je 

odlišují od ostatních. Učitelé, kteří vykazují podobné hodnoty, změřené 

nástrojem RSA, však klima se vzájemně podobající nevytvářejí. 

5. Ukazuje se, že některé složky klimatu na sebe působí více než jiné. 

6. Žáci si přejí ve svých třídách pracovat v lepším klimatu, než je to aktuální. 

7. Klima ve třídě je možné zjišťovat různými nástroji a výsledné poznatky tak 

ověřovat, zpřesňovat a specifikovat. 

8. Interpretace dat z výzkumu klimatu, kvantitativně zpracovaná, mají i při 

větším počtu respondentů jen orientační charakter a neumožňují jiné, než 

velmi hrubé a zobecňující poznatky. Naproti tomu se nástroje na šetření 

klimatu velmi hodí (a v praxi osvědčují) v běžné práci učitele, jako evaluační a 

diagnostický prostředek. 

Add 1) Výsledky, které byly získány dotazníkem CES, mají velmi podobné 

rysy s Laškovým šetřením, které však byly realizovány na jiném vzorku (viz Lašek 

39 Při použití nástrojů na měření klimatu, např. MCI. 
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2001). „Angažovanost žáka" a „pořádek a organizovanost" jsou velmi nízké, „jasnost 

pravidel" je mírně nadprůměrná. Podobné hodnoty vykazují i velká většina 

měřených tříd pedagoga na školách nebo studenty v rámci svých bakalářských a 

diplomových prací. Konstatuji, že klima základních škol a víceletých gymnázií může 

někým být vnímáno jako vcelku příznivé (stejně jako jej hodnotil Průcha 2002), avšak 

s významnými rezervami zejména v aktivitě a zapojení žáků do edukačního procesu. 

Avšak je na mínění každého, zda „vcelku příznivé" (tedy jinými slovy „ne úplně 

nepříznivé") je dostatečně příznivé. Podle mého názoru je možno jej označit za sice 

ne úplně špatné, avšak nepotěšující. Právě vzhledem k možné subjektivitě tohoto 

hodnocení lze (trochu paradoxně) potvrdit na výsledcích mého šetření názor Mareše 

a Křivohlavého (1955, s. 155), kteří míní: „žáci a učitelé nejsou ve třídách příliš 

spokojeni, přejí si pracovat v lepším sociálním klimatu, než je to, které dennodenně 

kolem sebe zažívají". To ukazují (v některých třídách velmi podstatné) rozdíly mezi 

hodnotou aktuální a preferované verze dotazníku CES. 

Add 2) To, že klima v 7. ročnících základních škol a víceletých gymnázií 

nevykazuje větší rozdíly, podle mého názoru pravděpodobně ukazuje zejména na 

nedostatky ve výuce na víceletých gymnáziích (zejména ve smyslu nevyužití 

potenciálu gymnaziálních žáků). V základních školách mají učitelé velmi rozdílné 

žáky ve svých třídách. Jsou tu žáci s poruchami učení, s etopedickými problémy, 

s rozdílným intelektem apod. Jsou tu žáci nemotivovaní pro studium a také ti, kteří 

se domnívají, že pro svou další profesní dráhu již více matematiky (nebo jiných 

předmětů) nepotřebují. Jsou tu také žáci, kteří bezpečně vědí, že nebudou skládat 

přijímací zkoušky na střední školu. A tito žáci vykazují vyšší „angažovanost" a vyšší 

„orientaci na úkoly" než jejich kolegové na gymnáziu, kteří mají studium za svůj 

hlavní cíl, neboť z gymnázia vlastně cesta jinam, než na další školu, nevede. Pokud 

sedí v lavicích víceletých gymnázií ti nejlepší studenti z řad svých vrstevníků, měli 

by podle mého mínění vykazovat lepší charakteristiky klimatu. 

Add 3) Učitelé klima ve třídách vnímají jinak než jejich žáci, většinou jej 

přeceňují. Tato disproporce může spočívat v nedostatečně realizované evaluaci 

výuky a v neposkytování možnosti žákům podílet se na hodnocení výuky. 
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Tabulka rozdílů mezi vnímáním složek klimatu (v dotazníku CES) žáků a jejich 

učitelů40. 

Tabulka 25. Rozdíly mezi hodnotami naměřenými dotazníkem CES - učitelé vs. 

žáci 

ZS VG 
Angažovanost žáka 1,41 1,57 
Dobré vztahy mezi žáky 0,90 0,57 
Učitelova pomoc a podpora 0,94 1,44 
Orientace na úkoly 1,23 1,49 
Pořádek a organizovanost 1,03 0,88 
Jasnost pravidel 1,70 1,26 

Add 4) Při svém šetření jsem zjistil několik rysů, které lze pravděpodobně 

označit za charakteristické pro výuku daného předmětu. Odlišnosti jednotlivých 

předmětů jsou často známé - nebude zřejmě sporu o tom, že matematika je pro žáky 

obtížnější než občanská nauka nebo že tělesná výchova je oblíbenější než chemie. 

Avšak i když některé výukové předměty vykazovali specifické charakteristiky, byl 

jich jen malý počet, nebo se tento rozdíl týkal pouze jedné složky klimatu. To by 

mohlo ukazovat na to, že ne předmět, ale učitel je ten, který vkládá do daného 

předmětu „klimatický obsah". 

Nástroj RSA, který měl podle mého původního záměru učitele od sebe odlišit 

(a ukázat například ty výrazně „odpovědné" a „neodpovědné") to také učinil, avšak 

tyto kategorie učitelů nevytvářejí klima se společnými znaky. Pravděpodobně by 

však mohl být jiný výzkumník úspěšnější, pokud by využil výsledků nějakého 

osobnostního dotazníku nebo dotazníku HSU (Inventář hodnocení spokojenosti 

učitelů), který by pedagogy mohl rozdělit například na učitele spokojené a 

nespokojené v práci (viz Paulík 1999). 

Add 5) Pokud se korelační vztahy při analýza výsledků CES ukázaly, šlo o 

velmi dobře interpretovatelné a předvídatelné vazby, jako je například souvislost 

mezi „jasností pravidel" a „pořádkem a organizovaností". To, že složky mezi sebou 

korelují (a často výrazně) ukazuje na spojitost jednotlivých jevů a procesů ve školní 

třídě. 

40 Hodnota je rozdíl mezi výsledky učitelů a výsledky žáků. 
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Add 6) Můžeme se oprávněně domnívat, že žáci si pravděpodobně přejí ve 

svých třídách pracovat v lepším klimatu, než je to aktuální. To platí i přes možné 

pochybnosti o tom, zda „to lepší" nabízené dotazníky je opravdu to pravé „lepší" 

(viz Klusák 2004). Avšak bližší rozbor jednotlivých složek může vést k zajímavým 

interpretacím. Jak žáci na základních školách, tak i na víceletých gymnáziích si přejí 

výrazné zlepšení složky „pořádek a organizovanost" - o 2,89 (ZŠ), resp. o 3,04 (VG). 

Tato složka je (v aktuální formě) reprezentována například výroky: „Naše třída je 

velmi často hlučná" nebo „V naší třídě se mohou žáci poflakovat, flinkat" či „Naše třída je 

velmi dobře organizovaná". Ukázalo se, že výrazná většina žáků si nepřeje flinkat nebo 

hlučet ve třídě, takže je vyvráceno mínění některých učitelů, že žáci nechtějí pracovat 

a nejlépe by jim vyhovovala školní anarchie. Téměř stejně výrazné přání zvýšit 

složku „angažovanost žáka" - o 2,60 (ZŠ), resp. o 2,61 (VG) ukazuje, že žáci cítí 

rezervy i ve vlastním přístupu. Výroky „Většina studentů v naší třídě by měla dávat 

větší pozor na to, co učitelé říkají" nebo „Studenti v naší třídě by měli být více zaujati 

školou, být usilovnější" ukazují přání pracovat lépe a zároveň dobrou úroveň 

sebehodnocení žáků (jestliže jsou schopni a ochotni takovéto kritické sebereflexe). 

Zajímavý je i pohled na složku, jejíž zvýšení žáci základních škol i víceletých 

gymnázií odmítli - „orientace na úkoly". Tento výsledek interpretuji již pod 

tabulkou v předchozí části, v každém případě upozorním, že složku reprezentuje 

také výrok „V naší třídě by mělo být nejdůležitější udělat kus práce". 

Add 7) Jestliže chce pedagog zjistit o třídě více, než by mohl získat z jednoho 

nástroje, může využít do jejich kombinací. Porovnávání jejich výsledků umožní 

hlubší pohled na jevy v dané třídě. Podobný postup zvolila Cano (1998), která 

použila tři metody pro diagnostiku sociálního klimatu třídy - Škála sociálnej atmosféry 

v triede (ŠSAT), dotazník Classroom Environment Scale (CES) a dotazník The 

Individualized Classroom Environment Questionnaire (ICEQ) a tyto metody použila 

společně jako jednu baterii testů. 

Add 8) Vnímám nad získanými soubory dat, že již cestou ze tříd a škol do 

počítače výzkumníka poněkud ztrácejí svůj potenciál. Nemluvím nyní o námitkách 

kvalitativních badatelů. Například Švaříček (2007, s- 23-24) uvádí (když hodnotí 

Laškovy výsledky v CCQ, ale lze to vlastně vztáhnout na jakékoliv dotazníkové 
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nástroje na měření klimatu ve třídě), že „kvalitativní badatelé by namítli, že není 

možné pomoci připravovaného dotazníku postihnout všechny determinanty 

působící na klima třídy. Zadruhé by si kladli otázku, jak žáci rozuměli termínům..." 

Ale přestože rozumím těmto kritickým poznámkám, jde mi nyní o něco 

jiného. O to, že nástroj, jakým je například CES, se přímo nabízí do rukou učitelům. 

Tam bude jistě užitečnější než na stole výzkumníka. Tím ale tento dotazník také 

„povyšuje" ze skupiny kvantitativního výzkumu, kde je vlastně jako dotazník 

typickým představitelem, do sekce akčního výzkumu. A to přestože nástroj na 

měření klimatu nesplňuje některé charakteristiky, kterými je akční výzkum vymezen. 

Souhlasí: učitel zkoumá, protože se chce něco dozvědět; majiteli poznatků jsou 

učitelé, bezprostředně působí na jednání konkrétního učitele apod. 

Nesouhlasí: používáme statistické metody, otázky v dotazníku nelze měnit41 atd. 

Janík uvádí, že „nejčastěji deklarovaným cílem akčního výzkumu je, že 

přispívá ke zkvalitnění praxe." (Janík 2004, s. 53) Učiteli ve školní třídě samozřejmě 

jde o „nahlédnutí pod povrch" toho, co se ve třídě děje, ale jde mu podle mého 

názoru také přesně o tu „nadstavbu", kterou Janík popisuje: snaží se o komplexní 

porozumění a vysvětlení, o odhalení zákonitostí" Janík 2004, s. 53) Při vhodné 

aplikaci nástroje na měření klimatu do metod akčního výzkumu nepochybně patří. 

Záleží však na způsobech jeho realizace, interpretace a především reakce pedagoga 

na zjištěné skutečnosti. Právě to totiž dělá tuto metodu „akčním výzkumem" - akce 

učitele, které následuje. A podnět pro tuto akci mohou být výsledky celé rodiny 

nástrojů na měření klimatu- CES, MCI, CCQ i dalších. 

Uvedu nyní příklady, které mohou celou záležitost vhodně ilustrovat. Janík 

(2004) uvádí situaci, která má představit „obecnější postup (metodu), kterou učitel 

uplatňuje při řešení problému. 

Třída mezi sebe špatně přijala Petra, který přišel na začátku roku z jiné školy. 

Učitel o tom získává nějaký dojem, ale chce se v něm utvrdit. V příštích dnech Petra 

41 Otázky ve standardizovaném dotazníku sice měnit nelze, ale lze například odejmout z něj nějakou složku. 
Pokud z nějakého důvodu (třeba proto, že byla realizováno sociometrické měření) nechci měřit složky „vztahy 
mezi žáky ve třídě", prostě dané otázky z nástroje CES vyjmu a dotazník bude tím kratší a jednodušší na 
zpracování. 

144 



sleduje (metoda pozorování), mluví o něm se žáky (metoda rozhovoru), Petr se 

nachází na obrázku, který odráží jeho emoce (projektivní technika). Učitel nasbíral 

poznatky a přemýšlí o nich (reflexe). Co udělat pro to, aby se Petrova pomoc 

zlepšila? A přichází akce: budu mu dávat najevo svůj zájem, pozměním zasedací 

pořádek, budu realizovat více kooperativních forem 

jak bude celá situace vypadat s využitím nástroje na měření klimatu CES? 

Třída mezi sebe špatně přijala Petra, který přišel na začátku roku z jiné školy. 

Učitel o tom získává nějaký dojem, ale chce se v něm utvrdit. V příštích dnech Petra 

sleduje (metoda pozorování), mluví o něm se žáky (metoda rozhovoru), Petr tvoří 

obrázek, který odráží jeho emoce (projektivní technika) apod. Učitel změří ve třídě 

klima pomocí CES - aktuální forma. Nyní drží v ruce Petrův dotazník a sleduje 

hodnoty jednotlivých složek. Vidí u Petra nízkou hodnotu vztahů mezi žáky ve 

třídě, tím se utvrzuje ve svých poznatcích. Nízká jasnost pravidel ukáže učiteli, že 

ještě není vše, co se děje ve třídě, pro Petra čitelné. Naopak vysoká pomoc učitele 

potvrdí, že Petr tomuto učiteli důvěřuje a cítí, že pro něj něco dělá. Navíc jednotlivé 

odpovědi z dotazníku Petra mohou posloužit jako vodítko při řešení této situace. 

Nyní jako obvykle: učitel nasbíral poznatky a přemýšlí o nich (reflexe). Co udělat pro 

to, aby se Petrova pomoc zlepšila? A přichází akce: budu mu dávat najevo svůj 

zájem, vysvětlím Petrovi specifika zdejšího chodu školy, vyložím mu zásady a 

kriteria hodnocení ve svých předmětech, což jsou věci, které mají ostatní žáci již 

zažité, pozměním zasedací pořádek, budu realizovat více kooperativních forem... 

V čem je mezi oběma způsoby řešení odlišnost? Dva podstatné rozdíly jsou 

zřetelné: 

1.) Když se předpokládá angažování učitele ve třídě (rozhovory a pozorování), 

jeho osoba touto intervencí může situaci měnit, zkreslovat. Nástroj na měření 

celou záležitost objektivizuje, přidává poznatky navíc. 

2.) Málokdy se ve třídě odehrává jen jedna výchovná situace. Petr přišel jako 

nový žák, v pořádku, ale Milan se zhoršil v kázni, Lucie je v poslední době 
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apatická atd. a nástroj na měření klimatu získává užitečné odpovědi na otázky 

ode všech žáků v relativně velmi krátkém čase. 

Použití nástroje na měření klimatu tedy podle mého názoru patří do procesu 

akčního výzkumu v pedagogické praxi, může ho zkvalitnit, zpřesňuje a objektivizuje 

obvyklé kvalitativní techniky, jako jsou rozhovor nebo pozorování. 

Dalším příkladem budu prezentovat omezení, které má výzkumník, jenž 

měřenou třídu nezná. Během své práce s učiteli základní škol jsem jim nabídl 

možnost interpretace změřených výsledků. Ze školy X. mi paní učitelka Y. poslala 

tyto výsledky nástroje CES: 

Tabulka 26. Hodnoty naměřené dotazníkem CES paní učitelkou Y 

Angažovanost 
žáka 

Vztahy 
mezi 
žáky 

Učitelova 
pomoc 

Orientace 
na úkoly 

Pořádek a 
organizovanost 

Jasnost 
Pravidel 

Aktuální 10,83 11,16 11,00 12,00 11,66 11,66 

Preferovaná 11,66 11,16 8,16 12,00 8,16 10,00 

Moje interpretace byla velmi pochvalná. Když připomenu, že maximální 

hodnota jednotlivých složek klimatu je 12, jsou výsledky vynikající, zřejmě nejlepší, 

které jsem kdy viděl. Ale pokud by již bylo třeba něco zlepšovat, zdá se, že žáci chtějí 

méně kontroly a starostlivosti učitele. Když pak vidíme jejich angažovanost a 

orientaci na úkoly, mohli bychom předpokládat, že se to paní učitelce nevymstí a 

trochu „povolit" by jim mohla. 

Paní učitelka mi odepsala, že o své přísnosti a vysoké míře kontroly ví, ale 

také doplnila informaci, kterou jsem předtím neměl. Jde o třídu speciální školy, kde 

učí žáky s výchovnými problémy. Tam je samozřejmě zvýšený důraz na pravidla a 

hlavně organizovanost a pořádek velmi na místě. Vnímám, že i při nejlepší vůli není 

interpretace „od stolu" totéž, co znalost třídy a žáků, kteří dotazník vyplňují. Pouze 

pedagog, který třídu a žáky zná, může nejlépe (s největší přesností) interpretovat 

naměřené výsledky a řídit se jimi. Dotazníky na měření klimatu ukážou mnohé věci, 
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které jsou skryté i ty, které jsou zjevné. Avšak ten, kdo je interpretuje a jedná podle 

nich, je nakonec pouze a jen učitel 

Domnívám se, že přestože dotazníky (kterými mnou uváděné způsoby měření 

klimatu jsou) mají mnohá omezení, jejich využití v oblasti akčního výzkumu je 

nesporné. Souhlasím se Svaříčkem (2007, s. 27), který uvádí, že „kvalitativní a 

kvantitativní přístupy nejsou soupeřící paradigmata. Naopak, současný rozvíjející se 

proud pedagogické ho výzkumu toto silně reflektuje a snaží se oba přístupy 

kombinovat s cílem maximálně využít silných stránek obou metodologických 

přístupů." Avšak při práci výzkumníka nad velkým objemem dat se kvalitativní 

přístup ztrácí a výsledky nemají význam a smysl, který potřebují. Nástroje na 

měření klimatu však pro sebe a snad i jiné „rehabilituji" jako dobré „nářadí" pro 

běžnou práci učitele. 

7. Závěr 

Ve své práci jsem se snažil charakterizovat klima ve škole, které je však pro 

žáka reprezentováno především třídní klimatem a ty složky, které je tvoří. Učitel a 

žáci jsou ve třídě nedůležitějšími činiteli, spolu klima vytvářejí a konzumují 

v interakcích, z nichž jen některé se týkají přímé edukační činnosti - většina však 

ano. 

Dotazník (jako způsob měření třídního klimatu) je velmi dobře využitelný. 

Žáci během mého šetření v drtivé většině vyplňovali nástroj se zájmem (a dalo by se 

uvést, že i s potěšením), o výsledky se velmi zajímali (na rozdíl od významného 

počtu učitelů). Kvantitativní zpracování výsledků však ukázalo jistá omezení, od 

kterých se výzkumník, byť pracující s větším vzorkem, nedokáže oprostit. Statistické 

zpracování zamlžuje individuální pojetí klimatu každého jednoho žáka. Ale právě 

jednotlivá výpověď je důležitá. Také každá třída je zcela jedinečná a specifická a 

může se stát, že právě obecně formulované poznatky budou v rozporu s praxí 

pedagoga ve škole. 
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Za mnohem výhodnější považuji využití těchto nástrojů jako prostředků 

akčního výzkumu učitele. Ten zvolí právě ten nástroj, který potřebuje a jehož 

výsledky použije k zjištění daného stavu. Po změření třídy doplní své poznatky 

z každodenní práce, ze záměrné i nezáměrné diagnostiky, s naměřenými hodnotami 

a může promyslet své intervence. Ty se pak realizují nejvíce právě ve složkách, které 

jsem charakterizoval v úvodů práce. 

Jak mohou vypadat? Jako příklad vhodné metody uvedu „motivační test". 

Učitel nechá žáky ve třídě napsat „desetiminutovku" na nějaký opravdu jednoduchý 

jev - slovíčka z nové lekce, která se měli žáci naučit do angličtiny, „slepou mapu" 

v zeměpise, matematickou nebo fyzikální úlohu, vyžadující prosté a nekomplikované 

řešení. V další hodině oznámí, že jedničky z tohoto testu zapíše později, nyní však 

má připravenu zajímavou aktivitu. Žáci se otočí k sobě v lavicích do čtveřice a do 

této skupiny si vezmou atlas (vysvětluji na příkladu zeměpisu). Mají 15 minut na to, 

aby se společně připravili na další „slepou mapu", která bude stejná jako předešlá, 

jen s jinými pojmy. V předchozí práci žákům jejich testy učitel obodoval. 

To, jak tato aktivita ovlivní klima třídy a jak bude žáky vnímána, nyní závisí 

především na hodnocení. K této aktivitě bývá uváděno, že všichni žáci ve skupině 

dostanou to hodnocení, které obdrží nejhorší z nich. Tedy za skupinu hovoří pouze 

ten nejslabší učební výkon ze skupiny. To má údajně vést žáky k zapojení všech 

členů skupiny do vzájemného učení a jejich větší motivovanosti. Avšak ve 

skutečnosti zvyšujeme nevraživost lepších studentů ke slabším (kteří nyní skupinu 

„brzdí") a stupňujeme na ně tlak. 

Avšak záměrná práce s klimatem ve třídě nám diktuje jiné hodnocení: pokud 

skupina ve druhém testu (po aktivním vzájemném učení) zlepší své společné 

výsledky o 10 bodů, dostanou všichni její členové jedničku. Tento druh práce vede 

k několika efektům, některé zmíním, aby bylo směřování podobných aktivit zřetelné: 

A) Ve skupině jsou důležití všichni členové. Každý bod je důležitý a takový 

„trojkař" jich vlastně má potenciálně k dispozici víc, než „jedničkář". Ten 

předchozí mapu vyplnil téměř bez chyby a jeho zlepšení tedy ani nemůže být 

tak výrazné. Aby nyní dosáhl úspěchu, potřebuje právě onoho „trojkaře" a 

bez něho se nemůže obejít. 
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B) Je zde tedy jasná dělba práce. Ti, kdo věci rozumí, je vysvětlují druhým. Ale 

také se všichni navzájem zkoušejí, upozorňují na chyby atd. Nikdo nemůže 

zůstat stranou. Činnost má všechny výhody vzájemného učení žáků a 

prohlubuje patřičné soubory dovedností. 

C) Úspěšní žáci neboli „šprti", kteří ve třídě často nemají tu nejlepší pozici (více 

se cení ten, kdo je lepší sportovec apod.) jsou nyní prostředkem pro dosažení 

úspěchu druhých, ne překážkou jako obvykle. Tím jejich status roste, mohou 

získat uznání ostatních v týmu. 

D) Učitel někdy vysvětluje látku ve třídě svým rozšířeným jazykovým kódem, 

pro některé žáky obtížně srozumitelným. Když jim tentýž jev vysvětluje jejich 

spolužák slovy, kterým každý rozumí, postupy, které věc ulehčují, finty a 

pomůcky apod., může dojít ke „vhledu" a žák žáka naučí to, co se učiteli 

nepodařilo. 

Pedagog samozřejmě nastaví onu hranici „zlepšených" bodů tak, aby úspěchů v 

této činnosti mohly dosáhnout všechny týmy nebo jejich většina, ne pouze jeden. 

Smysl své práce vidím v tom, že aby byla pedagogy takto a podobně 

realizovaná výuková činnost, která podporuje suportivní klima ve třídě, aby byla 

prováděna promyšleně a tedy záměrně. V určitých periodách by třída byla 

podrobována měření klimatu, které by doplnila další způsoby jeho vnímání učitelem, 

jako je rozhovor se žáky nebo pozorování. Právě to je jedna z cest ke zlepšení kvality 

vzdělávám. 
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8. Abstrakt 

Cílem této práce bylo uspořádat poznatky, týkající se školního klimatu, 
s důrazem na klima třídní. Nejdůležitějšími spolutvůrci a konzumenty klimatu jsou 
učitelé a žáci, kteří se na jeho vytváření podílejí ve vzájemných interakcích. Tyto 
interakce lze vnímat v jednotlivých kategoriích (jako je komunikace, výukové 
metody a aktivity, participace žáků aj.), které pojímám jako jednotlivé složky 
třídního klimatu. Klima ve školní třídě je možné nejen vnímat, ale i měřit. V práci se 
zabývám různými způsoby zjišťování klimatu - a to jak kvalitativními, tak i 
kvantitativními. Analyzuji jejich pozitiva a negativa, upozorňuji na nebezpečí při 
jejich používání. 

Výzkumná část prezentuje dvě fáze výzkumu. První z nich je kvantitativní 
měření v rozsáhlém vzorku 7. tříd základních škol a víceletých gymnázií. Druhá fáze 
ověřovala použití několika nástrojů na měření klimatu v jednotlivých třídách. 
Součástí výzkumné části je diskuze, která přináší nejen odpovědi na výzkumné 
otázky, ale analyzuje obecně možnosti zjišťování klimatu ve školní třídě. 

Abstract 

The aim of this work is to organize information relating to school climate, with 
an emphasis on classroom climate. The most important producers and consumers of 
climate are teachers and pupils, who participate in the creation of mutual 
interactions. These interactions can be seen in each category (such as communication, 
teaching methods and activities, participation of pupils, etc.), which cover the 
various components such as class climate. The climate in the classroom can not only 
perceive but also to measure. In this thesis dealing with the different ways of testing 
the climate - both qualitative and quantitative. Analyzing the strengths and 
weaknesses, pointing to the dangers of their use. 

Research section presents two phases of research. The first is the quantitative 
measurement in a large sample of 7th elementary school classes and multi-grammar 
schools. The second phase to verify the use of several tools for measuring the climate 
in the classroom. Research is part of the discussion, which not only provides answers 
to research questions, but generally analyzes the detection of climate in the school 
classroom. 

Abstrakt 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Informationen über das Schulklima zu 
organisieren - mit dem Schwerpunkt auf das Unterrichtsklima. Die wichtigsten 
Gestalter und Verbraucher des Klimas sind die Lehrer und Schüler, die an der 
Schaffung des Klimas in gegenseitigen Wechselwirkungen teilnehmen. Diese 
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Wechselwirkungen kann man als eigene Kategorien auffassen (z. B. Kommunikation, 
Unterrichtsmethoden, Schülerpartizipation, usw.), die ich als Komponente des 
Klassenklimas verstehe. Das Klima in der Klasse muss nicht nur wahrgenommen 
werden, sondern es kann auch gemessen werden. In dieser Arbeit beschäftige ich 
mich mit den verschiedenen Möglichkeiten der Klimamessung - sowohl qualitativ als 
auch quantitativ. Ich analysiere ihre Stärken und Schwächen, verweise auf die 
Gefahr von ihrer Verwendung. 

Der Forschungsteil präsentiert zwei Phasen der Forschung. Die erste Phase 
beschreibt und analysiert die quantitative Messung in einer großen Stichprobe von 7. 
Klaasen der Sekundarstufe I. und denselben Klassen an Gymnasien. In der zweiten 
Phase wurde die Verwendung von mehreren Instrumenten zur Messung des Klimas 
in der Klasse überprüft. Die abschließende Diskussion bringt nicht nur Antworten 
auf die Forschungsfragen, sondern es wurden in diesem Teil auch die Möglichkeiten 
der Klassenklimamessung beschrieben und analysiert. 
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10. S e z n a m tabulek, schémat, obrázků a pří loh 

Tabulky: 

1. Výsledky měření MCI (Hanuliaková 2009) 
2. Vztah mezi systémem prostředí, personálním systémem a chováním jedince 
3. Dimenze sociálního klimatu ve školní třídě, práci a rodině (Moos 1991) 
4. Přehled dimenzí, obsažených v nástrojích na měření klimatu 
5. Výsledky TIMSS z roku 2007 - postoje žáků 4 třídy 
6. Rozdíly mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem 
7. Okolnosti pro kvantitativní výzkum 
8. Okolnosti pro kvalitativní výzkum 
9. Výběr z nástrojů na měření třídního klimatu se zaměřením na dané složky 

a) Vztah mezi učitelem a žáky 
b) Didaktika 
c) Pořádek a pravidla 

10. Klima ve třídě - skutečnost a přání 
11. Hodnoty naměřené dotazníkem CCQ - Lašek (2001) 
12. Hodnoty naměřené dotazníkem LEI - Fraser (1982) 
13. Jednotlivé fáze výzkumu 
14. Naměřené hodnoty dotazníkem CES 
15. Základní školy - korelace mezi složkami klimatu CES 
16. Víceletá gymnázia - korelace mezi složkami klimatu CES 
17. Tabulka korelací podle Cohena (1997) 
18. Rozdíly mezi aktuální a preferovanou formou CES u žáků 
19. Hodnoty naměřené žáky a učiteli (CES) 
20. Naměřené hodnoty R, R+ a R- pomocí dotazníku RSA 
21. Hodnoty složky CES Jasnost pravidel a RSA v předmětu matematika 
22. Hodnoty naměřené dotazníkem LEI 
23. Hodnoty naměřené dotazníkem CES ve stejné třídě v hodinách dějepisu a 

matematiky 
24. Hodnoty naměřené dotazníky CES, KLIT a LEI ve stejné třídě 
25. Rozdíly mezi hodnotami naměřenými dotazníkem CES - učitelé vs. žáci 
26. Hodnoty naměřené dotazníkem CES paní učitelkou Y 

Schémata: 
1. Vnímání klimatu v hodinách mateřského (německého) jazyka z pohledu žáka 
2. Odpovědnost za výkon učitele 
3. Schéma pojmů a jejich vzájemných vztahů 
4. Klima školní třídy, klima školy 
5. Klima třídy a klima školy z pohledu žáka 

Obrázky: 
1. Jak se cítíš ve své třídě? 
2. Mapa výzkumné fáze A I. 
3. Mapa výzkumné fáze A II. 
4. Mapa výzkumné fáze A III. 
5. Mapa výzkumné fáze - souhrn 
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Přílohy: 
A. Dotazník CES aktuální forma 
B. Dotazník CES preferovaná forma 
C. Dotazník LEI 
D. Dotazník K-L-I-T 
E. Dotazník RSA 
F. Dotazník CCQ 
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Příloha A 

Dotazník: CES - Aktuální forma 

1. Studenti v naší třídě vkládají do každé činnosti ve škole hodně energie 
Ano - Ne 

2. Studenti v naší třídě jsou mezi sebou velmi rádi v kontaktu Ano - Ne 
3. Tento učitel stráví jen málo času povídáním se studenty ve třídě Ano- Ne R 
4. Ve třídě strávíme více času diskutováním o mimoškolních aktivitách než 

diskusemi o věcech, vztahujících se ke školní práci Ano- Ne R 
5. Naše třída je velmi dobře organizovaná Ano - Ne 
6. V naší třídě jsou jasná pravidla, která mají studenti dodržovat (v hodině, při 

zkoušení, písemkách) Ano - Ne 
7. Studenti v naší třídě při hodině rádi sní s otevřenýma očima Ano- Ne R 
8. Studenti v naší třídě nemají moc chuť se jeden s druhým blíže seznamovat 

Ano- Ne R 
9. Tento učitel se o studenty osobně zajímá Ano - Ne 
10. V naší třídě je velmi důležité udělat kus práce Ano - Ne 
11. V naší třídě jsou žáci téměř stále potichu Ano - Ne 
12. V naší třídě se často a mnoho mění pravidla (v hodině, při zkoušení, 

písemkách) Ano- Ne R 
13. Studenti v naší třídě často čekají na zvonění, až "padne" Ano - Ne R 
14. V naší třídě byla mezi studenty uzavřena řada přátelství Ano - Ne 
15. Tento učitel je více přítelem než autoritou Ano - Ne 
16. V naší třídě nemusí studenti mnoho pracovat Ano - Ne 
17. V naší třídě se mohou žáci poflakovat, flinkat Ano - Ne R 
18. Tento učitel vysvětlí, co se stane, když studenti poruší pravidla hry (v hodině, 

při zkoušení, písemkách) Ano - Ne 
19. Většina studentů v naší třídě skutečně dává pozor na to, co učitelé říkají 

Ano - Ne 
20. Naše třída se snadno nadchne nějakým nápadem, projektem Ano - Ne 
21. Tento učitel dovede vystoupit z role učitele, když má pomoci studentům 

Ano - Ne 
22. Naše třída je spíše společenským prostředím, než místem pro učení se 
něčemu Ano - Ne R 
23. Naše třída je velmi často hlučná Ano - Ne R 
24. Tento učitel vysvětlí, jaká jsou ve třídě pravidla (v hodině, při zkoušení, 
písemkách) Ano - Ne 
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Příloha A 

Dotazník: CES - Preferovaná forma 

1. Studenti v naší třídě by měli být více zaujati školou, být usilovnější 
Ano - Ne 

2. Kontakty mezi studenty v naší třídě by měly být lepší Ano - Ne 
3. Tento učitel by měl raději trávit mnohem méně času povídáním se studenty 

ve třídě Ano- Ne R 
4. Ve třídě bychom měli věnovat více času diskutování o mimoškolních aktivitách 

než diskusím o škole Ano - Ne R 
5. Naše třída by měla být daleko lépe organizovaná Ano - Ne 
6. V naší třídě by měla být jasná pravidla, která mají studenti dodržovat 

(v hodině, při písemkách, zkoušení) Ano - Ne 
7. Studenti v naší třídě by měli v hodině více snít s otevřenýma očima 

Ano - Ne R 
8. Studenti v naší třídě by se raději neměli snažit jeden druhého blíže poznat 

Ano - Ne R 
9. Tento učitel by se měl o studenty více zajímat Ano - Ne 
10. V naší třídě by mělo být nejdůležitější udělat kus práce Ano - Ne 
11. V naší třídě by měli studenti být mnohem více potichu Ano - Ne 
12. V naší třídě by se často a výrazněji měla měnit pravidla (při hodině, zkoušení, 

písemkách) Ano - Ne R 
13. V naší třídě by se neměla práce v hodině tak přehánět, bylo by lepší přečkat 

hodinu v poklidu až do zazvonění Ano - Ne R 
14. V naší třídě by mělo být více opravdových přátelství Ano - Ne 
15. Tento učitel by měl být více přítelem, než autoritou Ano - Ne 
16. V naší třídě by se neměli studenti tak namáhat, tak mnoho pracovat 

Ano - Ne R 
17. V naší třídě by klidně prošlo, kdyby se studenti poflakovali, flinkali 

Ano - Ne R 
18. Tento učitel by měl jasně říci, co se stane, když studenti poruší pravidla 

(v hodině, při zkoušení, písemkách) Ano - Ne 
19. Většina studentů v naší třídě by měla dávat větší pozor na to, co učitelé říkají 

Ano - Ne 
20. V naší třídě by mělo být snadné nadchnout lidi nějakým nápadem, projektem 

Ano - Ne 
21. Tento učitel by měl umět vystoupit z role učitele, když má pomoci studentům 

Ano - Ne 
22. Naše třída by měla být více společenským prostředím než místem, kde se 

člověk učí Ano - Ne R 
23. Naše třída by měla být hlučnější Ano - Ne R 
24. Tento učitel by nám měl vysvětlit, podle jakých pravidel se bude postupovat 

(v hodině, při zkoušení, písemkách) Ano - Ne 
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Příloha A 

Dotazn ík LEI 

1. Studenti v naší třídě jsou na sebe hodní. 
2. V naší třídě mají studenti různé zájmy. 
3. Studenti v naší třídě, kteří porušují pravidla, jsou potrestáni. 
4. Tempo práce v naší třídě je rychlé. 
5. Knihy a pomůcky, které studenti potřebují nebo chtějí, jsou snadno dostupné 

ve třídě. 
6. Studenti v naší třídě se příliš hádají. 
7. Studenti v naší třídě při výuce přesně vědí, co mají dělat. 
8. Odpovědi lepších studentů učitel více chválí než odpovědi průměrných 

studentů. 
9. Práce v naší třídě je obtížná. 
10. Neúspěch celé naší třídy pro mne znamená méně než můj vlastní neúspěch. 
11. Rozhodnutí o třídních záležitostech dělají všichni studenti společně. 
12. Někteří studenti pracují pouze se svými blízkými kamarády. 
13. Studenty v naší třídě baví práci při vyučování. 
14. V naší třídě se při výuce v tomto předmětu objevují chvíle, během kterých se 

nic nedělá. 
15. Většina studentů v naší třídě chce, aby jejich práce byla lepší než práce jejich 

kamarádů. 
16. Všichni studenti v naší třídě se velmi dobře znají. 
17. Zájmy studentů v naší třídě se výrazně liší. 
18. Naše třída má pravidla, kterými se řídí. 
19. Naše třída dostane vždy dost času na vykonání úkolů při výuce tothot 

předmětu. 
20. Studenti v naší třídě mají možnost využívat knihy a časopisy, které tu jsou 

k dispozici. 
21. Někteří studenti v naší třídě nemají respekt ke spolužákům. 
22. Společné úkoly naší třídy při výuce v tomto předmětu mi nejsou jasně známy. 
23. Všichni studenti naší třídy mají stejná privilegia, výsady. 
24. Studenti v naší třídě jsou stále vybízeni tímto učitelem k lepším výsledkům. 
25. Studenti v naší třídě se nestarají o budoucnost třídy jako skupiny. 
26. Rozhodnutí, která ovlivňují tuto třídu, bývají demokratická. 
27. Studenti v naší třídě spolupracují se všemi členy třídy stejně. 
28. Moje nespokojenost s naší třídou není velká, neznamená pro mne problém. 
29. Práce v naší třídě je mnohdy přerušena, když někteří studenti už nemají co 

dělat. 
30. Studenti mezi sebou soupeří, aby bylo vidět, kdo je v tomto předmětu nejlepší. 
31. Studenti v naší třídě třídy jsou kamarádi i mimo školu. 
32. Někteří studenti v naší třídě se zajímají o úplně jiné věci než ostatní. 
33. Studenti v naší třídě jsou žádáni, aby dodržovali pravidla. 
34. Studenti v naší třídě nespěchají s dokončením svých úkolů při výuce tohoto 

předmětu. 
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35. Studenti v naší třídě mohou pyšně ukázat svou třídu, ve které se učí, 
návštěvníkům. 

36. Napětí v mezi skupinami studentů v naší třídě je překážkou pro plnění úkolů při 
vyučování. 

37. Studenti v naší třídě si nejsou jistí, co se třída jako celá skupina snaží spolu 
dokázat. 

38. Lepší studenti v naší třídě mají speciální výhody. 
39. Tento předmět nevyžaduje po studentech v naší třídě žádné zvláštní 

schopnosti. 
40. Studenti v naší třídě se nestarají o to, co ostatní spolužáci dělají. 
41. Někteří studenti v naší třídě mají větší vliv na třídu než ostatní. 
42. Někteří studenti v naší třídě se odmítají přidat ke zbytku třídy. 
43. Mnoho studentů v naší třídě je nespokojeno s většinou věcí, které třída dělá. 
44. Naše třída je dobře organizovaná. 
45. Pouze někteří studenti v naší třídě se vždy snaží být lepší než ti ostatní. 
46. Všichni studenti v naší třídě se navzájem dobře znají. 
47. Studenti v naší třídě mají různé druhy problémů. 
48. Naše třída je raději, když má méně předepsaných pravidel. 
49. Při výuce tohoto předmětu je málo času na snění za bílého dne. 
50. Místnost, ve které se učíme tento předmět, je světlá a příjemná. 
51. Někteří studenti v naší třídě vyvolávají drobné hádky. 
52. Úkoly, které dostává naše třída, jsou speciální a výjimečné. 
53. Pouze dobří studenti v naší třídě dělají zajímavé úkoly navíc. 
54. Studenti v naší třídě se nebojí pracovat na obtížných úkolech. 
55. Studenti chtějí pracovat pro úspěch naší třídy jako celku. 
56. Někteří studenti v naší třídě vnucují své názory ostatním. 
57. Některé skupiny studentů v naší třídě neberou ohled na to, co si myslí zbytek 

třídy. 
58. V naší třídě jsou studenti značně nespokojeni se školní prací. 
59. Třída je neorganizovaná. 
60. Studenti v naší třídě se cítí být nespokojeni, jestliže nesoupeří s vlastními 

spolužáky. 
61. Studenti v naší třídě se dostatečně neznají tak, aby zjistili, koho vlastně mají 

nebo nemají rádi. 
62. Naše třída rozděluje svou snahu mezi několik cílů. 
63. Existují správné a špatné způsoby, jak pracovat v naší třídě. 
64. Studenti v naší třídě se cítí být nuceni k dokončení svých úkolů. 
65. V naší třídy jsou vystaveny ukázky práce studentů. 
66. Někteří studenti v naší třídě nemají rádi své spolužáky. 
67. Každý student v naší třídě zná cíle tohoto předmětu. 
68. Několik studentů ovládá svými činy naši třídu. 
69. Látka v tomto předmětu je pro mnoho studentů v naší třídě příliš jednoduchá. 
70. Většina studentů si upřímně přeje, aby byla naše třída úspěšná. 
71. Každý student v naší třídě má stejný vliv jako ostatní. 
72. Některé skupiny studentů v naší třídě drží jen spolu. 
73. Studenti v naší třídě se těší na chvíle, kdy je celá tato třída spolu. 
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74. Naše třída je dobře organizovaná a schopná plnit úkoly. 
75. Většina studentů v naší třídě raději spolupracuje, než soupeří s ostatními 

spolužáky. 
76. Naše třída je tvořena jednotlivci, kteří se moc dobře neznají. 
77. Studenti v naší třídě mají různé cíle. 
78. Všechna pravidla v naší třídě jsou rozumná. 
79. Naše třída se těžko vyrovnává se zadanými úkoly. 
80. Prostor naší třídy je příliš přeplněný. 
81. Někteří studenti v naší třídě nedokážou spolupracovat. 
82. Naše třída vždy přesně ví, jaké úkoly musí splnit. 
83. Na studenty v naší třídě, kteří měli v minulosti problémy s disciplínou, si 

tento učitel zasedl. 
84. Většina studentů v naší třídě si myslí, že látka probíraná v tomto předmětu je 

lehká. 
85. Neúspěch třídy pro většinu studentů v naší třídě nic neznamená. 
86. Všichni studenti v naší třídě rozhodují o tom, co bude třída dělat. 
87. Většina studentů v naší třídě spolupracuje stejně ochotně s kýmkoliv ze svých 

spolužáků. 
88. Po skončení vyučovací hodiny v tomto předmětu jsou studenti v naší třídě 

spokojení s jejím průběhem. 
89. Mnoho studentů v naší třídě se necítí dobře pohromadě s ostatními 

spolužáky. 
90. V naší třídě se hodně soupeří. 
91. Všichni studenti v naší třídě znají navzájem svá křestní jména. 
92. Studenti v naší třídě se hodně liší tím, o co se zajímají. 
93. Studenti v naší třídě musí dodržovat stanovená pravidla. 
94. Učivo v tomto předmětu je většinou velmi rychle ve třídě pochopeno. 
95. V naší třídě je dostatek místa pro individuální i skupinovou práci. 
96. V naší třídě vládne špatná nálada, která rozděluje třídu. 
97. Každý student v naší třídě má jasnou představu o společných cílech třídy. 
98. Někteří studenti v naší třídě jsou oblíbenější než ostatní. 
99. Mnoho studentů v naší třídě může mít problémy s těžšími úkoly. 

100. Studenti v naší třídě mají velký zájem na výsledcích celé třídy. 
101. Několik studentů v naší třídě má mnohem větší vliv než ostatní spolužáci. 
102. Někteří studenti v naší třídě jsou raději pohromadě v malých skupinách. 
103. Studenti v naší třídě jsou velmi spokojeni s prací v této třídě. 
104. V této třídě se někteří studenti spolu neradi stýkají. 
105. Studenti v naší třídě málokdy soupeří s ostatními spolužáky. 
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Příloha A 

Dotazník K-L-I-T 

Suportivní klima třídy (SUPKT) 
1. V naší třídě mám několik důvěrných přátel. 
2. Když jsem v nesnázích, vím, že mi třída pomůže. 
3. V naší třídě se dovede většina žáků radovat ze školního úspěchu jednoho z nás. 
4. Záleží mi na tom, aby ostatní ve třídě měli o mně co nejlepší mínění. 
5. S většinou třídy je příjemné se sejít i mimo školu na společné akci. 
6. V naší třídě se dovedeme při písemce či zkoušení vzájemně povzbuzovat, fandit si. 
7. Cítím, že do této třídy opravdu patřím. 
8. V naší třídě je mnohem lepší parta, než v jiných třídách na naší škole. 
9. Úkoly, zadané celé třídě umíme dohromady řešit, máme na to dobrý systém. 
10. V naší třídě se cítím spokojen, vím, že mně třída „bere". 
11. Když jde o nějakou důležitou věc, většina lidí v naší třídě se dovede sjednotit. 
12. V naší třídě si při učení vzájemně pomáháme. 

Motivace k negativnímu školnímu výkonu (MONŠV) 
1. Mohl bych mít ve škole lepší výsledky, ale jen těžko se donutím k pravidelné práci. 

2. Nejlepší ve škole je na sebe příliš neupozorňovat, být spíše v průměru. 
3. Při zkoušení chci především projít, na známce mi zas tak nezáleží. 
4. Vynikající prospěch není obvykle člověku v dalším životě mnoho platný. 
5. Když stojím ve škole před nějakým úkolem, mívám strach, netroufnu si na něj. 
6. Obvykle se ve škole při hodinách vyhýbám obtížným, nesnadno řešitelným 
situacím. 
7. Často mívám pocit, že umím méně, než ostatní. 
8. Mívám strach z možných překážek, váhám; neúspěchu se chci radši vyhnout. 
9. Vím, že špatně zvládám školní situace, proto chci být ve škole raději „ neviditelný" 

Sebeprosazení (SEPROS) 
1. Když vím, že něco umím, nebojím se to ukázat. 
2. Obvykle se cítím dosti výkonný, mám pocit, že dosáhnu dobrého výsledků. 
3. K řešení úkolů a problémů ve škole volím nejčastěji vlastní cestu, netoužím po 
spolupráci s ostatními ve třídě. 
4. Nerad se podřizuji společné práci celé třídy, to vždy znamená potlačit sám sebe. 
5. Pracovat na nějaké společné akci třídy, to obvykle znamená, že méně pracovití 
se schovají za pracovitější; raději bych vynikl sám. 

6. O získané poznatky, vyřešené úkoly se jen nerad dělím se spolužáky,měli by se 
více snažit sami. 
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Příloha A 

Dotazník RSA 

1. Když Váš žák při vyučování dobře pracuje, je to nejspíše proto, že: 
— a) má dost schopností na to, aby pracoval dobře 
— b) povzbuzujete ho, pomáháte mu 
2. Když vaše třída špatně chápe učivo, které jste s nimi probral, je to obvykle proto, 
že: 
— a) nevysvětlil jste to zřejmě dost jasně 
— b) obtížnější učivo žáci chápou příliš pomalu 
3. Když většina žáků napsala dobře písemnou prověrku, je to pravděpodobně proto, 
že: 
— a) prověrka sama byla velmi lehká 
— b) naznačil jste jim, co mohou čekat 
4. Když si Váš žák v hodině nemůže zapamatovat něco, o čem jste právě před chvíli 
mluvil, je to obvykle proto, že: 
— a) zmíněné učivo jste asi dost nezdůraznil 
— b) někteří žáci nedávají při vyučování pozor 
5. Předpokládáme, že Váš nadřízený o Vás prohlásí, že pracujete dobře. Je to proto, 
že: 
— a) většině žáků jste vždycky dokázal něčemu naučit 
— b) takové věci říkají nadřízení jen tak, aby člověka povzbudili 
6. Předpokládejme, že se Vám v jedné třídě práce daří. Je to pravděpodobně proto, 
že: 
— a) pomohl jste jim překonat největší obtíže v učení 
— b) tito žáci jsou celkově dobří a vedou si úspěšně i v jiných předmětech 
7. Když vaši žáci rychle chápou nějaký úsek učiva, je to nejspíš proto, že: 
— a) dokázal jste je motivovat tak, že mají snahu učit se 
— b) jde zpravidla o velmi schopné žáky 
8. Když Váš nadřízený navrhne, abyste změnil svůj způsob vyučování, je to 
pravděpodobně proto, že: 
— a) má svou vlastní představu o tom, jak by měla výuka probíhat 
— b) domnívá se, že vaši žáci nepracovali dobře 
9. Když většina vašich žáků pracuje špatně, je to obvykle proto, že: 
— a) pracovali špatně už předtím a vůbec se nesnaží 
— b) neměl jste čas se jim věnovat a pomoci jim tak, jak by potřebovali 
10. Když vaši žáci zvládnou něco velmi snadno, je to nejčastěji proto, že: 
— a) už předtím je to zajímalo 
— b) pomohl jste jim v pochopení základních vztahů 
11. Když vaši žáci zapomenou učivo, které jste jim už jednou vysvětlil, je to patrně 
proto, že: 
— a) většina žáků rychle zapomíná nové pojmy 
— b) vyučování nebylo organizováno tak, aby s těmito pojmy mohli aktivně 
pracovat 
12. Když zjistíte, že pro některé žáky je zbytečné věnovat se jim o nějako hodinu 
navíc, je to patrně proto, že: 
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— a) netrval jste na tom, aby bezpodmínečně zvládli předchozí učivo 
— b) příliš pomalu chápou a málo se doma učí 
13. Předpokládejme, že žákům vykládáte novou věc a většina nich si ji hned 
zapamatuje, je to pravděpodobně proto, že: 
— a) vyložil jste jí velmi přehledně a zopakoval nejobtížnější body 
— b) žáci se o tuto věc zřejmě zajímali už dříve, než jste ji začal vysvětlovat 
14. Když Vaši žáci napíší špatně písemku, je to proto, že: 
— a) podle jejich předchozích výsledků se ani nedalo čekat, že by dopadli lépe 
— b) nepřiměl jste je, aby se na ní pořádně připravili 
15. Když se doslechnete, že Vás rodiče chválí za učitelskou práci, je to patrně proto, 
že: 
— a) jste se jejich dítěti více věnoval 
— b) jejich dítě bude celkově dobrým žákem 
16. Když Váš žák při vyučování pracuje špatně, bude to nejspíš proto, že: 
— a) nedokáže sám sebe přinutit, aby pracoval naplno 
— b) nenašel jste způsob, jej motivovat k učení 
17. Předpokládejme, že v jedné třídě nedosáhnete dobrých výsledků jako v ostatních. 
Je to asi proto, že: 
— a) na vyučování jste se nepřipravil tak pečlivě, jako jindy 
— b) v této třídě se zřejmě sešli méně schopní žáci 
18. Když zaslechnete, že jeden z vašich žáků říká: "To je fajn učitel a dokáže naučit!" 
je to pravděpodobně proto, že: 
— a) snažíte se udělat vyučování pro žáky přitažlivé 
— b) někteří žáci si prostě chtějí u učitele šplhnout 
19. Předpokládejme, že se některé třídy snaží, abyste je vyučoval právě Vy. Bude to 
asi proto, že: 
— a) většina žáků si o Vás myslí, že jste laskavý a příjemný 
— b) dokážete žáky nadchnout pro učení 
20. Předpokládejme, že se snažíte pomoci nějakému žákovi s řešením určitého 
problému, ale ukáže se, že jsou s tím velké potíže. Je to proto, že: 
— a) nedokážete mu problém vysvětlit ne jeho úrovni chápání 
— b) není zvyklý řešit problémy společně s učitelem 
21. Předpokládejme, že výjimečně přidáte (oproti rozvrhu) nějakou tu hodinu 
vyučování navíc. Je to proto, že: 
— a) snažíte se, aby pokud možno všichni žáci zvládli dané učivo 
— b) doporučuje se to, i když výsledky neodpovídají vynaložené práci 
22. Když si žáci pamatují učivo, o němž jste mluvil před týdnem, je to obvykle proto, 
že: 
— a) řada žáků má vycvičenou paměť a snadno si učivo vybavuje 
— b) zmíněné učivo jste vyložil tak, aby žáky zaujalo 
23. Když pracujete se žákem, který se dlouho nemohl naučit určitému tématu a 
najednou to zvládne, je to pravděpodobně proto, že: 
— a) pravidelně jste ho informoval o tom, jak jeho učení pokračuje 
— b) jde zřejmě o žáka, který, pokud něčemu nerozumí- se snaží tak dlouho, až se 
to naučí 
24. Když někdy máte potíže s udržením zájmu žáků, je to zpravidla proto, že: 
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— a) neměl jste mnoho času se na vyučování připravit 
— b) u žáků bývají potíže s učební motivací 
25. Když zaslechnete, že jeden z vašich žáků říká: "To je hrozný učitel, nedokáže nic 
naučit!" je to pravděpodobně proto, že: 
— a) mnoho žáků se pořádně neučí a pak se diví 
— b) není možné, aby se učitel v hodině věnoval každému žákovi zvlášť 
26. Když je vidět, že se žáci hned od počátku zajímají o Vaše hodiny, je to asi proto, 
že: 
— a) jde o učivo, které žáky vždycky baví 
— b) většinu žáků se Vám podařilo zaujmout 
27. Zjistíte-li, že většina žáků ve třídě pracuje dobře, bude to patrně proto, že: 
— a) jsou z domova vedeni k tomu, aby se ve škole snažili 
— b) dokázal jste je přimět k soustavnému učení 
28. Když mají Vaši žáci občas obtíže v učení, je to zpravidla proto, že: 
— a) nechtějí se pořádně učit 
— b) nedokázal jste jim učivo pořádně vysvětlit nebo učivo důkladně procvičit 
29. Když Vás někteří rodiče kritizují, je to asi proto, že: 
— a) u některých žáků se vám nepodařilo dosáhnout změny k lepšímu 
— b) ukázalo se asi, že dítě není schopné zvládnout požadavky tohoto ročníku 
30. Když na Vás někdy dolehne beznaděj a začnete pochybovat o smyslu své práce, 
bývá to hlavně proto, že: 
— a) učivo v tomto předmětu není vhodně vybráno 
— b) nedokážete vždycky vyučovat tak, aby všichni žáci byli v učení úspěšní. 
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Příloha A 

Dotazn ík CCQ 

1. Tento učitel mi pomáhá porozumět jeho názorům, stanoviskům 
5 4 3 2 1 

2. Tento učitel má favorizované studenty 
5 4 3 2 1 

3.Tento učitel je neutrální a nezúčastněný, když se ve třídě rozvine diskuse 
5 4 3 2 1 

4.Tento učitel je přísný, poctivý, čestný 
5 4 3 2 1 

5.Tento učitel mi dává najevo, že se zajímá o mé problémy 
5 4 3 2 1 

ó.Tento učitel se dovede soustřeďovat na důležité problémy, které je třeba řešit 
5 4 3 2 1 

7.Tento učitel používá " psychologii", manipuluje s námi 
5 4 3 2 1 

8.Tento učitel je velmi pevný, jistý v názorech 
5 4 3 2 1 

9.Tento učitel se umí podívat na naše studijní problémy našima očima 
5 4 3 2 1 

10.Tento učitel nás posuzuje podle toho, jaké mínění si o nás a našich kvalitách 
udělal 

5 4 3 2 1 
11.Tento učitel nám dává pocítit, že nejsme inteligentní 

5 4 3 2 1 
12.Tento učitel umí změnit téma hovoru, pokud je mu kladena otázka, která je pro 
nás důležitá, zajímá nás 

5 4 3 2 1 
13.Tento učitel nám často neříká účel, pro který máme řešit zadané úkoly 

5 4 3 2 1 
14.Tento učitel mi dává pocítit, že mi rozumí 

5 4 3 2 1 
15.Tento učitel nemá rád diskuse na nepříjemná, polemická témata 

5 4 3 2 1 
16.Tento učitel s námi zachází jako se sobě rovnými 

5 4 3 2 1 
17.Tento učitel zřídka mění svá mínění 

5 4 3 2 1 
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