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Resumé: 

Práce se zabývá vlivem klimatu školy na výkon jejích zaměstnancŧ. Dále popisuje 

faktory, které toto klima ovlivňují. 

Přináší inspiraci a náměty pro vedení škol, jak cíleně pozitivně ovlivňovat klima 

učitelského sboru. 

Teoretická část vychází z publikací autorŧ, kteří se zabývají klimatem školy. Zaměřuje 

se především na klima pedagogického sboru, jeho diagnostiku a na faktory, které jsou 

ovlivnitelné managementem školy. 

 Výzkumná část práce předkládá výsledky výzkumného šetření z něhoţ jsou navrţeny 

náměty a doporučení, jak z pozice managera lze toto klima pozitivně ovlivnit. 

 

 

 

 

 

 

Summary: 

The bachelor thesis considers how the atmosphere of school influences employee 

performance. It also describes factors, which influences this atmosphere. 

It brings inspiration and ideas for school leaders, how to positively influence climate 

of school staff. 

 The theoretical part is made from the publications of authors, who are interested in the 

school atmosphere. This part is focusing on atmosphere of educators, on diagnostic of this 

atmosphere and on the factors, which are can be suggested of school management. 

 The research part of this bachelor thesis includes results of the researching and there 

are also proposed topics and recommendations for manager, who can change this atmosphere 

to the right way. 
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1 ÚVODNÍ ČÁST 

1.1 Úvod  

Kaţdý manager školy by měl mít zájem na tom, aby jeho škola byla úspěšná. Na její 

kvalitu mají vliv především činitelé podílející se přímo na výchovně-vzdělávací činnosti 

samotné školy – vedení školy, učitelé, ţáci. Jejich pracovní výkon je silně ovlivněn klimatem 

školy. Některé faktory pŧsobící na  klima ovlivnit nelze, ale je řada faktorŧ ovlivnitelnými 

managementem.   

Protoţe se mne klima školy dotýká kaţdým dnem a vzhledem k pracovnímu zařazení 

do funkce vedoucího vychovatele cítím potřebu toto klima nejen zpříjemňovat svým 

chováním a vlastním vystupováním, ale především z pozice managera, je mým úkolem ho  

i ovlivňovat. Snaţil jsem se načerpat mnoho nových informací, jak se klima projevuje, čím je 

ovlivněno a jak na něm mŧţeme pracovat. 

Nestačí absolvovat jen jednorázová školení, která se zaměřují na kulturu a klima 

školy, znát prostředí své organizace, mít zkušenosti získané vlastní praxí, ale za nejdŧleţitější 

povaţuji získávat nové podněty v  rámci svého osobního rozvoje,  které by pomohly 

k příjemnému prostředí ve škole. S tím bezesporu souvisí další vzdělávání celého týmu. 

Naše společnost se neustále vyvíjí a prochází změnami, kterými je ovlivňován i vývoj 

klimatu ve škole. Vývoj nám dává samozřejmě mnoho netušených moţností, ale také velká 

rizika, na která je třeba z pozice vedení školy reagovat. Proto bych chtěl svým výzkumem  

a náměty ve své práci  pomoci sobě, ale i ostatním vedoucím pracovníkŧm, kteří by měli  

o toto téma zájem. 

 

1.2 Cíl  

Cílem práce je na základě zkušeností a názorŧ vedení škol a učitelŧ sestavit návrhy, 

podněty a inspiraci pro management škol, jak cíleně pozitivně ovlivňovat klima učitelského 

sboru. 

 Obsah práce vychází z teorie autorŧ, kteří se zaměřují na klima třídy, učitelského 

sboru, apod., na vliv výkonu pracovníkŧ i ţákŧ, na celkovou kulturu organizace. Protoţe jsem 

si vědom toho, ţe zpracovat téma „klimatu školy“ je velmi obsáhlé, ve své práci jsem se 

zaměřil na klima učitelského sboru, neboť dle mého názoru je pro mou práci přínosnější  

a mohu ho nabídnou svému vedení  případně ředitelŧm dalších škol.  Ředitelé škol mohou 

toto téma práce vyuţít pro zkvalitnění činnosti svého pracovního týmu.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Klima školy 

 „Ve vedení lidí a v řízení školy vůbec je velmi významným faktorem klima školy, jeho 

zjišťování a vytváření. Termín klima je různě charakterizován, v podstatě je tím míněna 

atmosféra školy, stabilní sociální ovzduší. To znamená, že základem klimatu jsou sociální 

vztahy ve škole, jejich druh, kvalita a dominance.“ 
1
 

„Pozitivní klima ve škole patří k základním podmínkám její práce. Klima je ovlivněno 

jednak podmínkami, vyplývajícími ze samotného charakteru školy jako instituce svého druhu, 

jednak faktory vycházejícími ze subjektivních příčin, majících své kořeny v životě dané  

školy.“ 2
 

 Pojem klima školy souvisí úzce s pojmem vnitřní prostředí školy. Klima školy je 

ovlivňováno sloţkami vnitřního prostředí školy:  

 kulturou školy, 

 mezilidskými vztahy, 

 organizačním modelem školy, 

 kvalitou managementu a sboru, 

 materiálním prostředím školy. 

 

Nejdŧleţitější faktory, které ovlivňují klima školy, jsou však její kultura, mezilidské 

vztahy a kvalita managementu. Systém mezilidských vztahŧ je dán vztahy mezi učiteli  

a ţáky, vzájemnými vztahy mezi učiteli, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli 

a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a mezi ţáky samotnými. 

 Vztahy učitelŧ navzájem lze povaţovat za dominantní, protoţe se z nich odvíjejí 

ostatní vztahy a bývají vzorem pro ostatní typy vztahŧ. 

Škola, kde je zdravé klima, nepostrádá vzájemnou dŧvěru a úctu mezi všemi osobami, 

které se podílejí na vzdělávání, vysokou morálku a soudrţnost. Dalším typickým rysem 

zdravého školního klimatu je loajalita ke škole, která se vyznačuje podporou cílŧ školy  

a zájmem o vše, co s prací školy souvisí. 

 Na jedné straně mŧţe být klima školy dobré, spolupracující, klidné, tvořivé, veselé, 

kdy učitelé i ţáci chodí rádi do školy, udělají nejvíce práce a rádi se do školy i vrací.  

                                                 
1
SOLFRONK, J. Kapitoly ze školského managementu. Liberec: Technická univerzita, 2002. s.13. ISBN 80-7083-     

  655-5.  
2
 BACÍK, F.; KALOUS, J; SVOBODA, J. Kapitoly ze školského managementu. Praha: Pedagogická fakulta UK,  

  1998. s.325. ISBN 80-86039-49-8. 
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Na straně druhé mŧţe být klima ve škole takové, kdy o kvalitě práce svědčí uštvaná  

a nervózní tvář, kdy spokojení  a usmívající se lidé jsou vţdy podezřelí. Pro takové 

nezdravé klima je typické nepřátelské a nespolupracující ovzduší, otrávenost učitelŧ  

i ţákŧ. 

 Podle Solfronka by ţádoucí dominantní klima mělo mít podobu následujících 

převládajících vztahŧ: 

 vztahy spolupráce a ochoty ke spolupráci, 

 vztahy zaloţené na preferování pozitivních jevŧ, 

 vztahy zaloţené na objektivním a spravedlivém hodnocení, 

 vztahy zaloţené na respektování nezbytné míry organizovanosti a pořádku školy, 

 vztahy zaloţené na dosaţení nezbytné míry spokojenosti a kladných emocí  

(jsem rád ve škole, chodím rád do zaměstnání) 

 

Celkové klima ve škole mŧţe velice výrazně ovlivnit počet  stresorŧ, a tedy i nerovný 

vztah učitelŧ, vedení školy i ţákŧ. Dle řady výzkumŧ byla zjištěna těsná vazba mezi 

učitelovým stresem a klimatem ve škole.
3
 

Řada stresorŧ se týká managementu školy.  Ředitel školy je ovlivňován v řadě situací 

stresory a je to zároveň právě on, kdo mŧţe celkové klima ve škole ovlivnit. Otázkou však je, 

do jaké míry lze školní klima ovlivnit a do jaké míry je dáno institucionálním charakterem 

školy. 

Tvorba zdravého klimatu je sloţitou záleţitostí, k níţ mŧţe ředitel přispět svým stylem 

práce a především svou schopností znát lidi, které řídí, jejich zájmy, potřeby, osobní 

problémy, hodnoty a aspirace. Ředitel školy by měl umět stimulovat a motivovat lidi k práci, 

objektivně a spravedlivě je hodnotit a ocenit. Ve svém stylu řízení by měl uplatňovat 

toleranci, porozumění a jednání. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3
 Zdroj: BACÍK, F.; KALOUS, J; SVOBODA, J. Kapitoly ze školského managementu. Praha: Pedagogická   

              fakulta UK, 1998. s.312. ISBN 80-86039-49-8. 
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2.2 Faktory ovlivňující klima školy 

 Faktory, které ovlivňují klima školy se dají rozdělit na ty, které lze managementem 

školy ovlivnit a na ty jeţ vyplývají z charakteru školy jako instituce.  

 Pro školu jako instituci je typické to, ţe se jedná o vzdělávací zařízení, které vytváří 

specifické hodnoty duchovního charakteru, a které pŧsobí na osobnosti ţákŧ. Školou projdou 

prakticky všichni, téměř kaţdý s ní má osobní zkušenost. Nemalé zkušenosti se školou člověk 

získává také v době, kdy s ní spolupracuje při vzdělávání a výchově svých dětí, či vnukŧ. 

 „Škola je neustále ve středu pozornosti veřejnosti, je pod tlakem veřejného mínění,  

ne vždy kompetentního, ovlivněného často subjektivní zkušeností, méně již hlubší znalostí 

skutečné problematiky výchovně vzdělávacího procesu. Nekompetentní zásahy zevně ovlivňují 

negativně atmosféru ve škole a přispívají k nárůstu  stresorů v práci školy.“ 
4
 Toto tvrzení 

podle mého  názoru potvrzuje řada politických rozhodnutí, s jejichţ dŧsledky mají manageři 

škol nemalou práci se vypořádat. Při managerské praxi na jednom krajském úřadu mi utkvěla 

v paměti slova vedoucího odboru školství, kdy si stěţoval na těţkost prosazení odborných  

projektŧ v zastupitelstvu, protoţe si politici myslí, ţe kaţdý z nich je odborníkem na školství, 

kdyţ školou sami prošli. 

 Další faktor školního klimatu, který je dán charakterem školy je to, ţe je ţáky vnímána 

jako povinnost. Zde je dŧleţité, aby učitelé ţákŧm objasňovali smysluplnost školních 

povinností. Specifickým rysem školy je i ostrá hranice mezi rolí učitele a rolí ţáka. Učitelé 

jsou ţákŧm nadřazeni svým vyšším vzděláním, věkem, proces vzdělávání řídí. Oproti tomu  

se u ţákŧ předpokládá niţší stupeň vzdělávání a plná podřízenost učiteli. To umocňuje  

i systém hodnocení, které bývá subjektivní, coţ mŧţe být do značné míry stresující pro ţáky. 

 „Protože prospěch je v současné škole prakticky hlavním kritériem hodnocení žáka, 

vyvolává systém neustálého hodnocení a klasifikování žáků trvalé napětí ve třídě, je stresorem 

samozřejmě i pro žáky, ale do jisté míry i pro odpovědné učitele. U některých učitelů navíc 

stav, kdy jsou trvale v roli nadřízeného, rozhodujícího o osudech svých žáků, může zanechat 

stopy i na jejich uvažování, jednání a sebereflexi, což jim nemůže nekomplikovat komunikaci 

s lidmi mimo školu, ale i s kolegy ve sboru.“ 
5
  

  

 

                                                 
4
 BACÍK, F.; KALOUS, J; SVOBODA, J. Kapitoly ze školského managementu. Praha: Pedagogická fakulta UK,  

  1998. s.313. ISBN 80-86039-49-8. 
5
 BACÍK, F.; KALOUS, J; SVOBODA, J. Kapitoly ze školského managementu. Praha: Pedagogická fakulta UK,  

  1998. s.314. ISBN 80-86039-49-8. 
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Faktory, které jsou dány charakterem školy jsou dále
6
:  

 rozhodující známka, nikoliv poznání (většina dětí odpoví rodičŧm na otázku jak  

se měly ve škole, výčtem známek, nikoliv zajímavostmi, které se ve škole ten den 

dozvěděly), 

 převládající frontální práce se ţáky vede k orientaci na prŧměrného ţáka, 

 limitovanost školy základními normami vymezujícími obsah a rozsah učiva, i kdyţ 

v současné době méně. 

 

Další skupinou faktorŧ ovlivňujících klima školy jsou faktory subjektivní, které většinou 

vedení školy také neovlivní a musí vycházet z reality. V malé míře jsou ovlivnitelné s pomocí 

zřizovatele. 

Subjektivními faktory jsou: 

 velikost, typ školy a místo jejího pŧsobení, 

 sloţení učitelského sboru podle pohlaví a podle věku. 

 

Poslední skupinou jsou faktory ovlivňující klima školy, které přímo ovlivňuje kvalita 

managementu.  

Mezi stresujícími  faktory, ovlivněnými vedením školy, jsou uváděny následující :
7
 

 nejasná koncepce práce školy, 

 nejednoznačnost řídících pokynŧ spojená s váhavostí v rozhodování, 

 nevypočitatelnost jednání vedoucích pracovníkŧ, 

 nerozumná, nereálná očekávání vedení školy, 

 neexistence, nebo nedodrţování jasných kritérií pro hodnocení učitelŧ a ţákŧ, 

 neschopnost vytvořit podmínky pro práci školy (včetně technických  

a materiálních), 

 odborná nezpŧsobilost vedení školy, 

 direktivní řízení, nepřihlíţející k sociálně emotivním potřebám učitelŧ, 

 nedokonalý informační  systém mezi vedení škol, sborem a ţáky,  

 z předcházejícího stavu vyplývající neznalost skutečné atmosféry ve škole  

a zejména vztahŧ v učitelském sboru, 

                                                 
6
 Zdroj: BACÍK, F.; KALOUS, J; SVOBODA, J. Kapitoly ze školského managementu. Praha: Pedagogická    

              fakulta UK, 1998. s.314-315. ISBN 80-86039-49-8. 
7
 Zdroj: BACÍK, F.; KALOUS, J; SVOBODA, J. Kapitoly ze školského managementu. Praha: Pedagogická    

              fakulta UK, 1998. s.317-319. ISBN 80-86039-49-8. 
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 oportunní, nezásadové jednání pracovníkŧ školy, a to jak vŧči podřízeným, tak 

zejména vŧči nadřízeným, ale i vŧči ţákŧm a rodičŧm, které nedává učitelŧm 

jistotu opory ve vedení v případě, ţe budou neprávem napadeni, nebo 

negativně hodnoceni, 

 bojácnost vedoucího pracovníka při zavádění nových, moderních, často 

nekonvenčních metod práce ve škole, 

 favoritismus, spočívající v preferencích vŧči některým členŧm sboru a naopak 

v odmítání, nebo nerespektování jiných, 

 populismus vedoucích pracovníkŧ, podbízivost vŧči učitelŧm, ţákŧm nebo 

rodičŧm, 

 nedostatečná citlivost a vstřícnost vedení v situacích, kdy učitelé potřebují 

pomoc vedení v problémech pedagogických, nebo osobních, 

 nejistota vedoucích pracovníkŧ, vyplývající z rŧzných příčin (nedostatek 

zkušenosti, ale i nejistota vyplývající ze zranitelnosti v dŧsledku určité skupině 

učitelŧ známých pokleskŧ, nebo nesprávných činŧ vedoucího pracovníka 

v jeho veřejném, ale i osobním ţivotě), 

 malá občanská statečnost vedoucích pracovníkŧ, aj. 

 

Jedním z nejdŧleţitějších faktorŧ je autokratický styl řízení, který neumoţňuje 

samostatnost a iniciativu učitelŧ. Pro tento styl řízení je typická dusná, napjatá atmosféra. 

Tento styl řízení mŧţe ovšem vyhovovat méně kreativním učitelŧm, protoţe je nenutí 

přemýšlet, jde jen o to, plnit pokyny vedení. 

Některé faktory jsou spojeny s vágností, neurčitostí managementu. Dŧsledkem je 

nejistota učitelŧ, nervozita, neklid. Mŧţe vzniknout i situace, kdy učitelé byli zvyklí  

na direktivní styl řízení, který se s příchodem nového vedení změnil. Někteří kreativní učitelé 

toho vyuţijí, ale většinu bude změna stylu vedení pŧsobit jako stresující faktor, protoţe ztratí 

oporu, kterou doposud nacházeli v pevně vymezených pravidlech nadřízených. 
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2.3 Druhy klimatu školy a jejich vztahy 

 Grecmanová H. definuje jednotlivé pojmy školního klimatu, vymezuje jejich obsah  

a vzájemné vztahy mezi nimi. Tyto pojmy jsou často omylem zaměňovány. Někdy se např. 

hovoří o tom, ţe se sledovalo školní klima, ale ve skutečnosti se jednalo o výzkum kultury 

školy nebo organizačního klimatu. Obrázek č.1 představuje nejuţívanější pojmy a naznačuje 

vzájemné vztahy mezi nimi. Vedle termínŧ uvedených ve schématu se objevují termíny: 

emocionální klima vyučovací hodiny, pracovní klima, sociální klima školy, školní klima 

s velkým zájmem o lidi, ale s malým zájmem o pracovní úkoly, demokratické školní klima, 

progresivní školní klima, pluralitní a otevřené školní klima aj. 

 

Obrázek č.1  Schéma nejčastějších pojmů klimatu školy a jejich vztahů 

 
 

 

 

Zdroj: GRECMANOVÁ, H. Klima současné školy. In Klima současné české školy. Sborník 

příspěvků z 11. konference ČpdS. 1. vyd. Brno : KONVOJ, 2003, s. 16. ISBN 80-7302-064-5. 
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 „Prostředí představuje velkou skupinu faktorů (bytostí, podmínek, jevů a procesů), 

které člověka v průběhu jeho života obklopují, mají pro něho význam a hodnotu a s nimiž je 

člověk v interakci.“ 
8
 

 Součástí prostředí je i školní prostředí, které tvoří tyto dimenze: 

 

 ekologická – materiální a estetické aspekty školy, 

 společenská – osoby a skupiny osob, které mají se školou něco společného, 

 sociální – zpŧsob komunikace a kooperace,  

 kulturní – hodnotové vzory, normy, poznávací a hodnotící postupy, veřejné mínění aj. 

 

„V literatuře se uvádí, že klima vyjadřuje něco těžce postižitelného, nehmatatelného, 

avšak do jisté míry pravidelného a objektivního.“ 
9
 

 Podle Grecmanové klima vzniká jako odraz objektivní reality v našem subjektivním 

vnímání, proţívání a hodnocení. Klima nevzniká samo o sobě, nýbrţ se vytváří, jde  

o dlouhodobý jev. Atmosféra je oproti klimatu krátkodobá a je situačně podmíněná. 

 „Sociální (psychosociální klima) zahrnuje ustálené postupy vnímání, prožívání, 

hodnocení a reagování všech aktérů určitého prostředí na to, co se v prostředí odehrálo, 

právě odehrává nebo má v budoucnu odehrát.“ 
10

 

 Komunikační klima znamená, jaké zpŧsoby komunikace aktéři v určitém prostředí 

pouţívají. 

 Organizační klima bývá někdy synonymem pro pojem „provozní klima“. Jedním 

z nejdŧleţitějších faktorem, které organizační klima ovlivňuje, je zpŧsob chování 

managementu a převládající styl řízení. 

 Všechny tyto procesy, vztahy a jevy ovlivňují klima učitelského sboru, které by  

se dalo popsat jako dlouhodobá atmosféra, ovzduší, které převládá mezi jednotlivými členy 

učitelského sboru a ve sboru jako celku. 

  

                                                 
8
 GRECMANOVÁ, H. Klima současné školy. In Klima současné české školy. Sborník příspěvků z 11.     

  konference ČpdS. 1. vyd. Brno : KONVOJ, 2003, s. 17. ISBN 80-7302-064-5. 
9
 GRECMANOVÁ, H. Klima současné školy. In Klima současné české školy. Sborník příspěvků z 11.  

  konference ČpdS. 1. vyd. Brno : KONVOJ, 2003, s. 17. ISBN 80-7302-064-5. 
10

 GRECMANOVÁ, H. Klima současné školy. In Klima současné české školy. Sborník příspěvků z 11.  

  konference ČpdS. 1. vyd. Brno : KONVOJ, 2003, s. 18. ISBN 80-7302-064-5. 
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Dle Grecmanové H. je školní klima  jev sloţitější, na který by se mělo nazírat jako  

na celek a ne jako pouhá suma částí. Je to specifický projev školního prostření, který vnímají, 

proţívají, popisují a hodnotí jeho účastníci. Školní klima představuje veškeré klima školy: 

klima učitelského sboru, klima tříd, jednotlivá vyučovací klimata, organizační, komunikační  

a sociální klima apod. 

 Grecmanová H. školní klima neztotoţňuje se školní kulturou nebo kulturou školy. 

Kulturní dimenzi však povaţuje za významnou součást školního prostředí. 

 Školní klima a klima školy se často  pouţívají jako synonyma. Školní klima má oproti 

klimatu školy své obsahové vymezení a cíl výzkumu, který se často zaměřuje na veškeré 

prostředí školy. Respondenty bývají učitelé, ţáci, rodiče, vedení školy, inspektoři, pracovníci 

školských úřadŧ apod. 

 Hlavní aktéři klimatu ve třídě jsou učitelé a ţáci, vytváří se jak při vyučování,  

o přestávkách, na výletech a rŧzných akcí třídy. Odráţí se zde zpŧsob řízení a charakter 

komunikace. Na klimatu třídy se podílí i její kultura.  

 „Sociální klima třídy se vymezuje jako soubor generalizovaných postojů, afektivních 

odpovědí a vnímání ve vztahu k procesům ve třídě mezi žáky.“ 

 „Komunikační klima ve třídě se vytváří při interakci učitelů se žáky a žáků navzájem  

a vyjadřuje jejich způsoby komunikace ve třídě.“ 
11

 

 Vyučovací klima, jeho varianty či součásti (klima učení, vyučování, komunikační 

klima ve vyučování) povaţuje Grecmanová H. za nejmenší jednotky klimatu školy. 

Neztotoţňuje je s klimatem třídy, ani se školním klimatem. Vyučovací klima povaţuje za jev 

vyučovacího prostředí, které obklopuje ţáky a učitele zvnějšku a spojuje se s jejich 

subjektivním proţíváním a posuzováním. Je výsledkem kontaktu ţákŧ s vyučováním.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 GRECMANOVÁ, H. Klima současné školy. In Klima současné české školy. Sborník příspěvků z 11.  

    konference ČpdS. 1. vyd. Brno : KONVOJ, 2003, s. 20. ISBN 80-7302-064-5. 
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2.4 Klima učitelského sboru 

 Současná škola je značně komplikovaný, zároveň i křehký a snadno zranitelný 

organismus. Nutnost proměny školy  vychází z měnících se odlišných poţadavkŧ  

na vzdělávání. Dŧleţité je, jakým směrem se má zmíněná změna odehrávat, jaké znaky  

a funkce ve svém dŧsledku ovlivní. 

 „Klima učitelského sboru je užším pojmem, který se vztahuje jen na jednu část osob 

participujících v relativně uzavřeném prostoru školní instituce. Klima učitelského sboru 

vyjadřuje specifické kvality profesních i mimoprofesních interakcí mezi učiteli a současně 

prezentovanou kvalitu sociálních vztahů k vedení školy“.
12

 Klima učitelského sboru je 

součástí klimatu školy a přepokládá se, ţe ve srovnání s dalšími činiteli ovlivňuje daleko 

výrazněji celkové klima školy. Pro fungování, rozvoj či změny ve škole má zásadní význam. 

Učitelé se velmi významně spolupodílí na tvorbě kvality klimatu na úrovni všech subsystémŧ 

školy. Osoba učitele a vztahové vazby uvnitř učitelského sboru školy ovlivňují kvalitu 

klimatu jak na úrovni třídy i celé školy.  

 Proměna školy v oblasti její kultury v sobě obsahuje významné podněty hlavně 

v oblasti personálního potenciálu školy, především ale nese s sebou změny ve zpŧsobech 

řízení školy, ve vedení lidí a v práci s ţáky. Vedení školy a učitelé jsou pro cílené a ţádoucí 

změny ve škole klíčovými činiteli. Rozhodují o posunech práce ředitele, vymezují chápání 

profesní role učitelŧ, určují strategie a zpŧsoby práce s dětmi apod. Klíčová úloha učitele je 

však bezprostřední a rozhodující realizace veškerých zamýšlených změn  

ve školství. Učitel je dŧleţitým aktérem ţivota školy a organizátorem školní práce, na něm 

závisí konečný výsledek vzdělání. Při kaţdodenní práci se ţáky je to právě učitel, který 

rozhoduje o tom, zda a jak budou naplněny formulovaní cíle vzdělávání. Profesní kvalifikace  

a kompetence jednotlivých učitelŧ jsou klíčovými faktory pro kvalitu školního vzdělávání.   

Pro fungování školy jsou velmi dŧleţité individuální profesní charakteristiky všech učitelŧ. 

Škola je sociální útvar a funguje jako vztahově propojený organismus.  

Významnými prvky v personální rovině jsou zpŧsob vedení lidí, kompetenční rámec, 

kvalita komunikace nebo spolupráce učitelŧ. Tyto atributy bývají označovány jako podmínky 

rozvoje školy. Škola procházející proměnou je nucena postupně měnit řadu znakŧ své vlastní 

kultury. Na rozdíl od jiných organizací vyţaduje řízení školy větší dŧraz na personální sloţku. 

                                                 

12 URBÁNEK, P. Měření klimatu školy a učitelského sboru v českém prostředí základní školy. (Příprava 

aplikace dotazníku OCDQ-RS.) In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. 11. výroční mezinárodní 

konference ČAPV. Sborník referátŧ [CD-ROM]. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003a. 
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„Klíčový význam pro charakter kultury školy mají proto zejména ty komponenty, které 

jsou založené na personální složce a fungují na vztahové rovině. Jedná se především  

o komunikaci v prostředí školy, o způsoby rozhodování a přítomnost demokratických prvků 

fungování, o sociální klima školy, o shodu učitelů na dění ve škole, společnou vizi a jiné.“
13

 

Klimatem učitelského sboru se kromě jiného zabývá i portál Národního ústavu 

odborného vzdělávání (www.ae.nuov.cz), kde v rámci evropského projektu „Cesta ke kvalitě“ 

nabízí školám elektronickou verzi Dotazníku klimatu učitelského sboru (KUS) jako evaluační 

nástroj, který mohou zaregistrované školy zdarma vyuţít. Dotazník je určen učitelŧm a je 

anonymní. Výsledná data jsou prezentována vţdy jen jako souhrnné informace  

o sboru jako celku, výpovědi jednotlivcŧ nejsou identifikovatelné. Dotazník i ukázku 

evaluační zprávy uvádím v příloze č. 6-7.       

 

2.5 Diagnostika školního klimatu 

 Diagnostika školního klimatu je významný nástroj managementu školy, i kdyţ této 

problematice věnována v České republice  malá pozornost oproti některým jiným zemím. 

Byla vyvinuta řada technik, kterými lze školní klima měřit. Kaţdá z nich má však své slabiny. 

Techniky pro výzkum klimatu školy se velmi často přebírají ze zahraničí. 

 „Výzkum klimatu školy odkrývá život ve škole, její činnost, působení a význam. Vede 

k evaluaci jejich funkcí. Poukazuje na makrostrukturální souvislosti, na historický vývoj  

a na dopad politicko-vzdělávacích opatření. Umožňuje srovnání názorů různých skupin 

respondentů.“ 
14

 

 „Známý je ve světě dotazník, jehož autory jsou Litin a Stringer (1968), který obsahuje 

50 výpovědí o školní organizaci. Autoři sledují ukazatele, jako struktura, odpovědnost, 

odměňování, riziko, podpora, standardy a měřítka, konflikty a identifikace se s institucí.“ 
15

 

 V zahraničí je dosud pouţívána technika tzv. Ketteringova škála školního klimatu. 

 Rŧzná dotazníková šetření mohou napovědět managerŧm škol, jaké jsou vztahy mezi 

učiteli, jak učitelé vnímají styl řízení, zda mají představu o koncepci školy apod. Vzorové 

dotazníky na zjištění klimatu školy jsou uvedeny  v přílohách 3-4 této bakalářské práce. 

Zaměřují se především na klima učitelského sboru. 

                                                 
13

 URBÁNEK, P. Klima učitelského sboru v případové studii základní školy. Orbis scholae,  2008, roč.2, č.3,   

     s.91, ISSN 1802-4637. 
14

 GRECMANOVÁ, H. Klima současné školy. In Klima současné české školy. Sborník příspěvků z 11.       

    konference ČpdS. 1. vyd. Brno : KONVOJ, 2003, s. 18. ISBN 80-7302-064-5. 
15

 BACÍK, F.; KALOUS, J; SVOBODA, J. Kapitoly ze školského managementu. Praha: Pedagogická    

     fakulta UK, 1998. s.319-320. ISBN 80-86039-49-8. 
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Pro měření školního klimatu lze také pouţít soubor více technik mapující atmosféru  

ve škole. Mezilidské vztahy a pozice jednotlivcŧ např. ve sboru školy zjišťují především 

sociometrické techniky. V praxi je oblíbená jednoduchá technika zavedená V.Hrabalem, která 

se zaměřuje na měření vztahŧ v učitelském sboru. Její provedení je takové, ţe kaţdý člen 

sboru vyjádří svŧj názor na své kolegy na pětibodové škále z hlediska dvou kritérií: obliby  

a vlivu. Podle vzájemných voleb učitelŧ lze sestavit matici a z ní odvozený sociogram, který 

vypoví i stavu mezilidských a funkčních vztahŧ. Lze stanovit i sociální status jednotlivých 

učitelŧ, dále lze zjistit, jak jednotliví učitelé vnímají své kolegy. 

 Interakční analýza je další formou zjišťování klimatu ve škole. Zkoumá vzájemné 

reakce členŧ sboru při řešení konkrétních problémŧ. 

 Rating postojŧ ţákŧ k vyučovacím předmětŧm je nepřímá technika, která byla 

vyvinuta v Pedagogické laboratoři Výzkumného ústavu odborného školství. Tato technika 

spočívá v tom, ţe ţáci oznámkují kaţdý předmět, který se učí v dané třídě známkou 1 – 5  

podle tří základních kritérií: obliby předmětu, jeho obtíţnosti a významnosti pro ţivot. 

Analýza touto technikou ukáţe např.odchylky jednoho předmětu u rŧzných vyučujících, lze 

tak odhalit příčiny dobré nebo špatné atmosféry v jednotlivých předmětech u konkrétních 

učitelŧ. 

 Náročnější techniky si vyţadují asistenci odborníka pedagoga, psychologa či 

sociologa, protoţe se tak dá předpokládat kompetentní zjištění daného stavu a vyšší validita 

získaných údajŧ. 

 

2.6 Změna klimatu školy 

 „Změna klimatu školy vyžaduje změny v kultuře školy a mezilidských vztazích. Změna 

vztahů se týká nejen nového vztahu učitel – žák, ale i vztahů mezi pracovníky školy  

a konkrétních vztahů k okolí školy.“ 
16

  

 „Kultura školy je především chápána jako uplatňování tradic školy v její činnosti, 

konkrétní hodnotové orientaci, v cílech její činnosti a také ve vztazích mezi příslušníky školy. 

Kultura školy působí na školní klima, které je charakterizováno trvalým přežíváním kultury 

školy jejími příslušníky. Vztah mezi kulturou školy a klimatem školy je vzájemný, oboustranný. 

Klima školy působí na její kulturu, podmiňuje spokojenost jejích pracovníků, žáků, a to zpět 

pozitivně působí na  její kulturu. Tato spokojenost dlouhodobě ovlivňuje efektivitu školy.“ 
17

 

                                                 
16

 SVĚTLÍK, J. Marketing školy. Zlín: Ekka, 1996. s.113. ISBN 80-902200-8-8. 
17

 ŠŤÁVA, J. Vliv managementu školy na její klima. In Klima současné české školy. Sborník příspěvků z 11.  

    konference ČpdS. 1. vyd. Brno : KONVOJ, 2003, s. 373. ISBN 80-7302-064-5. 
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 Je třeba pokusit se změnit vztahy zaloţené na nedŧvěře, závisti, autoritářství  

a neomylnosti. Zároveň se změnou mezilidských vztahŧ by měl být změněn obsah, metody, 

formy výuky, cíle a strategie školy. Zdaření změny školního klimatu je do značné míry 

závislé na síle kultury, sdílených norem a hodnot.  

 „Silná kultura školy se kromě řady pozitivních jevů často může projevit i silnou 

konformitou, odmítáním  kritiky a všech nových myšlenek a názorů, které překračují rámec 

této kultury.“ 
18

 

 Dŧsledkem mŧţe být situace, kdy pracovníci, kteří nejsou spokojení s klimatem  

a chtěli by ho změnit, v obavě z konfliktu s pevně zakořeněnými hodnotami, přesvědčeními  

a normami, své návrhy a řešení zavrhnou.  

 Pokud by chtěl ředitel školy klima změnit, musí je nejprve poznat. Informace, které 

získá rozhovory, pozorováním nemusí být vţdy objektivní. Pro zjištění školního klimatu je 

moţné pouţít dotazníkového šetření. V příloze č.3-4 jsou uvedeny vzory dotazníkŧ, které jsou 

uváděny v literatuře zabývající se školním klimatem. Pro validitu údajŧ je vhodné vyplňování 

dotazníkŧ anonymně.  

 Management školy mŧţe pozitivně ovlivnit klima školy svým stylem řízením, který by 

měl umoţnit participaci ţákŧ a učitelŧ na chodu školy. Všichni by se měli cítit 

spolupodílníky, nejen vykonavateli společného díla. Příznivé školní klima vytváří společné 

hledání a nacházení, při kterém vedoucí pracovník poskytne plnou dŧvěru svým kolegŧm, 

respektuje jejich názory, stanoviska a podněty. Kaţdý člen sboru by měl najít moţnost 

seberealizace a měl by být oceněn za svoji aktivitu. 

 

 Charakteristické rysy řízení, které ovlivňují klima i kulturu školy jsou dle amerických 

vědcŧ Deala a Petersona následující:
19

 

 

1. Řídící činnost musí být orientována především:  

 na otevřenou spolupráci se spolupracovníky, ţáky a jejich rodiče, se zástupci 

obce 

 na uplatňování hodnotových priorit v celé činnosti školy 

 na chápání administrativního řízení a organizování jako nezbytného 

předpokladu ulehčujícího pedagogickou práci učitelŧ 

                                                 
18

 SVĚTLÍK, J. Marketing školy. Zlín: Ekka, 1996. s.113. ISBN 80-902200-8-8. 
19

 Zdroj: ŠŤÁVA, J. Vliv managementu školy na její klima. In Klima současné české školy. Sborník příspěvků z  

               11. konference ČpdS. 1. vyd. Brno : KONVOJ, 2003, s. 373-375. ISBN 80-7302-064-5. 
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 na řízení podporující ţádoucí kulturu školy  

 

2. Vyuţívání tradic a rituálŧ ve škole v souladu s kulturou školy: 

 veškeré školní akce je potřeba realizovat s jasným záměrem vzhledem  

ke kultuře školy 

 

3. Orientace na optimální komunikaci: 

 z komunikace managementu a učitelŧ školy odstraňovat autoritářský přístup, 

nadřazenost, netoleranci a podceňování jiných 

 

4. Vystupování: 

 management školy svým vystupováním silně ovlivňuje kulturu školy, patří 

k němu vysoká míra duchapřítomnosti, schopnost motivace spolupracovníkŧ, 

aktivizovat je, neizolovat se, být k dispozici v potřebný čas učitelŧm, 

prokazovat i v kritických situacích zodpovědnost a apod. 

 

5. Podpora změn: 

 v období společenské variability kaţdá škola prochází fázemi změn, čím lépe 

se budou aktivními opatřeními managementu školy uskutečňovat, tím lépe se 

zaběhnutá kultura školy bude adaptovat na nové podmínky 

 

 Jedním ze základních krokŧ managementu školy k pozitivnímu ovlivnění školního 

klimatu by měla být revize a tvorba kvalitního informačního systému, protoţe zkraty, šumy 

v toku informací  přinášejí neklid, nejasnost, nedŧvěru, narušení kooperace. 

 „Vedení školy se může podílet na pozitivním klimatu ve škole i stylem vztahu 

vedoucích pracovníků ke členům sboru a k žákům. Kombinace náročnosti, vyplývající 

z důvěry v možnosti podřízených s hlubokým lidským pochopením, vytváří podmínky jak pro 

efektivitu práce, tak pro otevření se podnětům vedení.“ 
20

 

 

 

 

 

                                                 
20

 BACÍK, F.; KALOUS, J; SVOBODA, J. Kapitoly ze školského managementu. Praha: Pedagogická    

    fakulta UK, 1998. s.324. ISBN 80-86039-49-8. 
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3 VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1  Specifikace výzkumného cíle 

Cílem práce je zjištění vlivu klimatu učitelského sboru školy na pracovní výkon 

zaměstnancŧ a úspěšnost školy. Práce se dále zabývá faktory, které na toto klima pŧsobí, jak 

z pohledu managerŧ škol, tak i z pohledu jejich zaměstnancŧ. 

Práce by měla přinést inspiraci, návrhy, podněty managerŧm škol k pozitivnímu 

ovlivňování klimatu školy. 

Výzkumná část by měla potvrdit několik stanovených předpokladŧ, které byly 

vyhodnoceny. Na základě výsledkŧ jsem vytvořil doporučení, která dle mého názoru mŧţe 

management škol vyuţít pro zkvalitnění vztahŧ, posílení pracovního výkonu, tak aby škola 

obstála v konkurenci a byla připravena na změny, které jí připravuje nejen společnost,  

ale i samotní zaměstnanci.  

 

3.2 Stanovení předpokladů pro výzkum 

Předpoklady  byly stanoveny na základě vlastních zkušeností a pomocí studia odborné 

literatury.  

 

3.2.1 Předpoklady 

1) Podle přesvědčení vedení škol klima učitelského sboru významně ovlivňuje pracovní 

výkon učitelŧ (prŧměr na šesti stupňové škále bude větší neţ 3,5). 

2) Přesvědčení vedení škol o tom, ţe učitelské klima ovlivňuje výkon je silnější neţ 

přesvědčení učitelŧ. 

3) Více neţ polovina  managerŧ škol neprovádí cílené šetření klimatu učitelského sboru 

školy formou dotazníkŧ.  

4) Ke sledování klimatu učitelského sboru manaţeři škol nejčastěji volí pozorování a volné 

rozhovory. 

5) Podle přesvědčení vedení škol je klima učitelského sboru nejvíce ovlivňováno absencí 

slušnosti mezi učiteli a absencí spravedlnosti vedení. 

6) Autoritativní styl je nejrozporuplnější faktor utváření klimatu učitelského sboru z pohledu 

vedení škol a učitelŧ.  

(Klima učitelského sboru škol nejvíce negativně ovlivňuje  autoritativní styl vedení,  

     nedŧvěra – nemoţnost otevřeně komunikovat, vyhýbání se konfliktu (neřešení). 
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7) Manaţeři škol se snaţí klima učitelského sboru školy zlepšovat nejčastěji formou rŧzných  

společenských a kulturních akcí učitelŧ. 

Stanovené předpoklady byly ověřeny podle následujícího přehledu. 

 

Předpoklad č.1  

Podle přesvědčení vedení škol klima učitelského sboru významně ovlivňuje pracovní 

výkon učitelů (průměr na šesti stupňové škále bude větší neţ 3,5). 

- otázka č.1 Dotazníku pro vedení školy: „Podle své zkušenosti zatrhněte, do jaké míry klima 

učitelského sboru ovlivňuje pracovní výkon učitelŧ.“ 

 

Předpoklad č.2  

Přesvědčení vedení škol o tom, ţe učitelské klima ovlivňuje výkon je silnější neţ 

přesvědčení učitelů. 

- otázka č.1 Dotazníku pro vedení školy: „Podle své zkušenosti zatrhněte, do jaké míry klima 

učitelského sboru ovlivňuje pracovní výkon učitelŧ.“ 

- otázka č.1 Dotazníku pro učitele: „Podle své zkušenosti zatrhněte, do jaké míry klima 

učitelského sboru ovlivňuje pracovní výkon učitelŧ.“ 

 

Předpoklad č.3  

Více neţ polovina  managerů škol neprovádí cílené šetření klimatu učitelského sboru 

školy formou dotazníků. 

 - otázka č.2 Dotazníku pro vedení školy: „Jakým zpŧsobem monitorujete klima učitelského 

sboru?“ 

- otázka č.2 Dotazníku pro učitele: „Monitoruje vedení vaší školy klima pedagogického 

sboru? Pokud ano, jakým zpŧsobem? 

 

Předpoklad č.4  

Ke sledování klimatu učitelského sboru manaţeři škol nejčastěji volí pozorování a volné 

rozhovory. 

- otázka č.2 Dotazníku pro vedení školy: „Jakým zpŧsobem monitorujete klima učitelského 

sboru?“ 

- otázka č.2 Dotazníku pro učitele: „Monitoruje vedení vaší školy klima pedagogického 

sboru? Pokud ano, jakým zpŧsobem? 
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Předpoklad č.5  

Podle přesvědčení vedení škol je klima učitelského sboru nejvíce ovlivňováno absencí 

slušnosti mezi učiteli a absencí spravedlnosti vedení. 

- otázka č.3 Dotazníku pro vedení školy: „Posuďte podle vaší zkušenosti, do jaké míry níţe 

uvedené faktory ovlivňují negativně klima učitelského sboru.“ 

 

Předpoklad č.6  

Autoritativní styl je nejrozporuplnější faktor utváření klimatu učitelského sboru z pohledu 

vedení škol a učitelŧ.  

- otázka č.3 Dotazníku pro vedení školy: „Posuďte podle vaší zkušenosti, do jaké míry níţe 

uvedené faktory ovlivňují negativně klima učitelského sboru.“ 

- otázka č.3 Dotazníku pro učitele: „Posuďte podle vaší zkušenosti, do jaké míry níţe uvedené 

faktory ovlivňují negativně klima učitelského sboru.“ 

 

Předpoklad č.7 

Manaţeři škol se snaţí klima učitelského sboru školy zlepšovat nejčastěji formou 

různých  společenských a kulturních akcí učitelů 

- otázka č.5 Dotazníku pro vedení školy: „Snaţíte se nějakým zpŧsobem zlepšovat klima 

učitelského sboru (např. rŧznými neformálními sezeními, sportovními činnostmi,  

oslavami aj.)? Pokud ano, jakou formou?“ 

 - otázka č.5 Dotazníku pro učitele: „Jakým zpŧsobem se snaţí vedení vaší školy zlepšovat 

klima učitelského sboru?“ 

 

3.3 Předvýzkum 

Předvýzkum byl proveden na veletrhu vzdělávání v Liberci  ve dnech 21.-23.10. 2010. 

Otázky z dotazníkŧ byly čteny vzorku respondentŧ osobně. Na základě toho byly poupraveny 

dotazníky, osvědčila se stručná formulace otázek i odpovědí. Některé otázky byly poupraveny 

tak, aby jim respondenti lépe rozuměli a dále byly poupraveny či doplněny odpovědi, které 

respondenti postrádali. 

Respondenti: 5 ředitelŧ a jejich zástupcŧ, 7 učitelŧ  
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3.4 Výzkum  

3.4.1  Dotazníkové šetření 

Vzhledem k cíli bakalářské práce: „Zjištění vlivu klimatu učitelského sboru školy  

na pracovní výkon zaměstnancŧ a úspěšnost školy“,  jsem se zaměřil na zjišťování názorŧ 

učitelŧ ze základních či středních škol a ředitelŧ základních i středních škol a jejich zástupcŧ.  

Byly vytvořeny celkem 2 typy dotazníkŧ, většinou s otázkami uzavřenými, v malé 

míře s otázkami otevřenými. Otázky pro kaţdou skupinu respondentŧ byly obdobné, aby 

výsledky šetření mohly být vzájemně porovnány a na základě toho vyhodnoceny 

předpoklady. 

Sběr dat byl proveden na veletrzích vzdělávání v říjnu a listopadu 2010 v  regionu 

Severních Čech – Litoměřice, Ústí nad Labem, Liberec, Chomutov, Louny, Most, Česká Lípa, 

Ţatec, Děčín.   

Dotazníky jsem respondentŧm předkládal osobně, kteří jej vyplňovali anonymně, 

identifikováni byli  pouze podle pohlaví a velikosti školy, kde v současné době pracují. 

Dotazníky jsou součástí bakalářské práce jako příloha č.1-2. 

 

3.4.2 Charakteristika respondentů 

Dotazníky pro vedení školy a učitele byly uvedeným respondentŧm předkládány  

na veletrzích vzdělávání v regionu Severních Čech (Ústecký a Liberecký kraj). Vzhledem  

ke zpŧsobu sběru dat byla návratnost 100%, protoţe dotazníky vyplňovali pouze ti 

respondenti, kteří souhlasili s jejich vyplněním. 

 

Tabulka č.1 Respondenti dotazníkového šetření 

Dotazník Počet respondentů Návratnost  

- pro vedení školy 32 z toho 13 ţen a 19 muţŧ 100 % 

- pro učitele 66 z toho 36 ţen a 30 muţŧ 100 % 
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3.4.3  Vyhodnocení předpokladů  
 

Vyhodnocení předpokladu č.1  

 

Podle přesvědčení vedení škol klima učitelského sboru významně ovlivňuje 

pracovní výkon učitelů (průměr na šesti stupňové škále bude větší neţ 3,5). 
K ověření tohoto předpokladu byl pouţit Dotazník pro vedení školy. Otázka zněla: 

„Podle své zkušenosti zatrhněte, do jaké míry klima učitelského sboru ovlivňuje pracovní 

výkon učitelŧ.“. Respondenti měli na výběr ze šesti stupňové škály odpovědí, kdy stupeň 

jedna znamenal – ovlivňuje nejméně a stupeň šest – nejvíce. Odpovědi byly vyhodnoceny 

prostým prŧměrem zjištěných výsledkŧ. 

 Pro lepší přehled jsou výsledky odpovědí shrnuty v tabulce č.2. 

 Celkově lze konstatovat, ţe se předpoklad č.1 potvrdil, vzhledem k nadprůměrné 

výsledné známce 4,34. Tento výsledek dotazníkového šetření  odpovídá i údajům 

uvedených v literatuře - viz. seznam pouţité literatury.  

 

Tabulka č.2 K otázce č.1 Dotazníku pro vedení školy  

 Počet dotazovaných 

respondentů 

Hodnotící stupnice Vedení škol 

1 1 

2 1 

3 6 

4 8 

5                        10 

6   6 

Celkem respondentů                        32 

Průměr výsledných odpovědí                          4,34 
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Vyhodnocení předpokladu č.2  

Přesvědčení vedení škol o tom, ţe učitelské klima ovlivňuje výkon je silnější 

neţ přesvědčení učitelů. 

 
K ověření tohoto předpokladu jsou pouţity oba dva dotazníky: Dotazník pro vedení 

školy, Dotazník pro učitele. Otázka v dotazníku pro vedení školy zněla: „Podle své zkušenosti 

zatrhněte, do jaké míry klima učitelského sboru ovlivňuje pracovní výkon učitelŧ.“,  

v dotazníku pro učitele respondenti odpovídali na otázku: „Posuďte, do jaké míry ovlivňuje 

klima učitelského sboru váš výkon.“ Respondenti měli na výběr ze šesti stupňové škály 

odpovědí, kdy stupeň jedna znamenal – ovlivňuje nejméně a stupeň šest – nejvíce. Odpovědi 

byly vyhodnoceny prostým prŧměrem zjištěných výsledkŧ. 

 Ředitelé škol a jejich zástupci odpověděli, ţe klima učitelského sboru má velmi 

značný vliv na výkon učitelŧ, vzhledem k tomu, ţe prostým prŧměrem vyšlo 4,3 z celkové 

škály uvedených moţností.  

 Učitelé odpovídali obdobně, neboť prŧměr jejich odpovědí vykazoval hodnotu 4,03. 

 Z vyplývajících hodnot je patrný náznak naplnění předpokladu, resp. průměrná 

hodnota je za vedení škol vyšší, ale při vyhodnocení statistickým t-testem (dvouvýběrový 

t-test) se rozdíly ukazují jako statisticky nevýznamné.  

 Celkově lze konstatovat, ţe se předpoklad nepotvrdil. 
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Vyhodnocení předpokladu č.3 a č.4 

 

Předpoklad č.3 

Více neţ polovina  managerů škol neprovádí cílené šetření klimatu 

učitelského sboru školy formou dotazníků.   

 

Předpoklad č.4 

Ke sledování klimatu učitelského sboru manaţeři škol nejčastěji volí 

pozorování a volné rozhovory. 
  

K ověření těchto předpokladŧ slouţí oba  dotazníky, které obsahují otázku 

monitoringu klimatu učitelského sboru.   

 Kaţdá volba odpovědi byla vyhodnocena četností jejího označení respondenty  

a přepočítána na procenta. Pro získání lepšího přehledu o procentuálním vyjádření zpŧsobu 

monitorování klimatu učitelského sboru slouţí grafy č.1-2 podle typu  respondentŧ. 

 Učitelé škol nejčastěji  odpověděli, ţe vedení jejich školy monitoruje klima 

učitelského sboru pozorováním, a to ze  40%. Jako další nejčastější byla učiteli označena 

forma volných rozhovorŧ, a to z  37%. Pouze z 12% respondenti označili, ţe monitoring 

klimatu učitelského sboru se na jejich škole provádí formou dotazníkového šetření. 9% 

respondentŧ odpovědělo, ţe se u nich na škole monitoring klimatu učitelského sboru 

neprovádí a 2% respondentŧ neví, zda je monitoring prováděn.  

 Respondenti z řad vedení škol označili, ţe klima učitelského sboru monitorují z 44%  

pozorováním, ze 43% formou volného rozhovoru a z 13% dotazníkovým šetřením.  

 Celkově lze shrnout, ţe dotazníkovým šetřením provádí monitoring klimatu 

učitelského sboru pouze 12-13% škol. Vedení škol nejčastěji volí formu pozorování  

a volných rozhovorů.  

Na základě šetření lze konstatovat, ţe se předpoklad č.3 i č.4 potvrdil.  
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   Graf č.1   k otázce č.2 Dotazníku pro učitele 

  Monitoruje vedení vaší školy klima pedagogického sboru? Pokud ano, jakým     

  způsobem?   
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   Graf č.2  k otázce č.2 Dotazníku pro vedení škol 

   Jakým způsobem monitorujete klima učitelského sboru ve vaší škole?  
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Vyhodnocení předpokladu č.5  

 

Podle přesvědčení vedení škol je klima učitelského sboru nejvíce 

ovlivňováno absencí slušnosti mezi učiteli a absencí spravedlnosti vedení. 
 

K ověření tohoto předpokladu byl pouţit Dotazník pro vedení škol. Otázka zněla:  

„Posuďte dle vaší zkušenosti, do jaké míry níţe uvedené faktory ovlivňují negativně klima 

učitelského sboru.“  

Respondenti měli na výběr ze šesti stupňové škály odpovědí, kdy stupeň jedna 

znamenal – neovlivňuje vŧbec a stupeň šest – ovlivňuje silně. Odpovědi byly vyhodnoceny 

prostým prŧměrem zjištěných výsledkŧ. Pro lepší přehled jsou výsledky vyhodnocení této 

otázky znázorněny v tabulce č.3-4 a grafu č.3. 

 Respondenti z řad vedení škol označili všechny uvedené faktory nadprŧměrnými 

hodnotami. Podle dŧleţitosti (síly) faktoru byl managery škol ohodnocen nejvyšší známkou 

faktor: absence slušnosti mezi učiteli a spravedlnosti vedení, a to 4,8. Dalšími nejdŧleţitějšími 

faktory byly označeny: nedŧvěra - nemoţnost otevřeně komunikovat, nedostatečné uznávání  

a oceňování přínosu členŧ učitelského sboru, a to známkou 4,7. Na třetím místě se známkou 

4,5 se umístily faktory: nejasná koncepce práce školy a neznalost skutečné atmosféry  

ve škole. Na posledních místech dle síly faktoru manageři škol označili: převahu ţen 

v učitelském sboru, velkou míru rizika práce a nedostatečné materiální a technické podmínky. 

 Celkově lze konstatovat, ţe se předpoklad č.5 potvrdil, jelikoţ byl faktor absence 

slušnosti mezi učiteli a absence spravedlnosti vedení ohodnocen nejvyšší známkou, a to 

4,8 z uvedených faktorů.  
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Vyhodnocení předpokladu č.6 

 

Autoritativní styl je nejrozporuplnější faktor utváření klimatu učitelského 

sboru z pohledu vedení škol a učitelů.  
K ověření tohoto předpokladu jsou pouţity oba dva dotazníky: Dotazník pro učitele,  

Dotazník pro vedení škol. Otázka v obou dotaznících zněla: „ Posuďte dle vaší zkušenosti,  

do jaké míry níţe uvedené faktory ovlivňují negativně klima učitelského sboru.“  

Respondenti měli na výběr ze šesti stupňové škály odpovědí, kdy stupeň jedna 

znamenal – neovlivňuje vŧbec a stupeň šest – ovlivňuje silně. Odpovědi byly vyhodnoceny 

prostým prŧměrem zjištěných výsledkŧ. Pro lepší přehled jsou výsledky vyhodnocení této 

otázky u obou typŧ respondentŧ znázorněny v tabulce č.3-4 a grafu č.3. 

 Respondenti z  řad vedení škol i učitelŧ označili všechny uvedené faktory 

nadprŧměrnými hodnotami. Lišili se však v pořadí hodnoty známky, kterou přiřazovali 

jednotlivým faktorŧm. Podle dŧleţitosti (síly) faktoru byl managery škol ohodnocen nejvyšší 

známkou faktor: absence slušnosti a spravedlnosti, a to  4,8. Dalšími nejdŧleţitějšími faktory 

byly označeny: nedŧvěra - nemoţnost otevřeně komunikovat, nedostatečné uznávání a 

oceňování přínosu členŧ učitelského sboru, a to známkou 4,7. Na třetím místě se známkou 4,5  

se umístily faktory: nejasná koncepce práce školy a neznalost skutečné atmosféry ve škole.  

Na posledních místech dle síly faktoru manageři škol označili: převahu ţen v učitelském 

sboru, velkou míru rizika práce a nedostatečné materiální a technické podmínky. 

 Respondenti z řad učitelŧ označili téţ všechny uvedené faktory nadprŧměrnou 

známkou. Podle dŧleţitosti (síly) faktoru byl učiteli ohodnocen nejvyšší známkou faktor: 

nedŧvěra - nemoţnost otevřeně komunikovat, a to známkou 4,6. Dalšími nejdŧleţitějšími 

faktory byly označeny: nedostatečné uznávání a oceňování přínosu členŧ učitelského sboru, 

autoritativní styl vedení, a to známkou 4,5. Na třetím místě se známkou 4,3 se umístil faktor: 

odborná nezpŧsobilost vedení školy. Na posledních místech dle síly faktoru učitelé škol 

označili: převahu ţen v učitelském sboru a velkou míru rizika práce.  

 Celkově lze konstatovat, ţe se manageři škol i učitelé shodli, ţe nejsilnějšími  

faktory, které působí na klima učitelského sboru jsou: nedůvěra – nemoţnost otevřeně 

komunikovat, absence slušnosti a spravedlnosti a nedostatečné uznávání a oceňování 

přínosu členů učitelského sboru. Oba typy respondentů se dále shodly na tom, ţe 

nejslabším faktorem je převaha ţen v učitelském sboru a velká míra rizika práce. 

 Manageři škol a učitelé se neshodli na faktoru: autoritativní styl vedení, kdy  

u učitelů získal 2. místo v pořadí a u managerů aţ 5. místo z uvedených faktorů. 

Z uvedeného výsledku lze usuzovat, ţe vedení škol tento faktor pravděpodobně 
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podceňuje. Respondenti se dále neshodli na faktoru: neznalost skutečné atmosféry ve 

škole, kdy u managerů  získal 3. místo v pořadí a u učitelů aţ 7. místo z uvedených 

faktorů. Ze šetření lze soudit, ţe manageři si pravděpodobně více uvědomují důleţitost 

tohoto faktoru snad proto, ţe vědí, ţe znalost skutečné atmosféry ve škole vedením není 

samozřejmostí, jak by se mohlo na první pohled jevit. 

 Na základě provedeného šetření lze vyhodnotit, ţe se předpoklad č.6 potvrdil 

pouze částečně, protoţe jako nejrozporuplnější se jeví faktory: neznalost skutečné 

atmosféry ve škole a autoritativní styl vedení.     
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Tabulka č.3 k otázce č.3 Dotazníku pro učitele a k otázce č.3 Dotazníku pro vedení školy 

Posuďte dle vaší zkušenosti, do jaké míry níţe uvedené faktory ovlivňují negativně 

klima učitelského sboru. 

 

 

 

 

Faktory, které ovlivňují klima učitelského sboru 

Průměrná známka 

ze stupnice 1-6 

(1-neovlivňuje    

  vŧbec,  

  6 - ovlivňuje silně) 

 
Vedení 

škol 

Učitelé  

Nedostatečné materiální a technické podmínky 3,8 4,0 

Autoritativní styl vedení 4,3 4,5 

Nejasná koncepce práce školy 4,5 4,1 

Nedokonalý informační systém 4,0 3,9 

Nedŧvěra – nemoţnost otevřeně komunikovat 4,7 4,6 

Nedostatečné uznávání a oceňování přínosu členŧ učitelského sboru 4,7 4,5 

Absence slušnosti mezi učiteli a spravedlnosti vedení 4,8 4,5 

Vyhýbání se konfliktu (neřešení) 4,4 4,2 

Nedostatečná vzájemná podpora a pomoc 4,3 4,0 

Velká míra rizika vaší práce, eventuelně práce vašich kolegŧ 3,5 3,3 

Převaha ţen v učitelském sboru 2,9 2,5 

Favoritismus, spočívající v preferencích vŧči některým členŧm sboru 4,1 3,9 

Odborná nezpŧsobilost vedení školy 4,3 4,3 

Neznalost skutečné atmosféry ve škole 4,5 3,9 

 

Tabulka č.4 

Vyhodnocení faktorů, které ovlivňují klima učitelského sboru podle míry jejich vlivu 

 

 

Faktory, které ovlivňují klima učitelského sboru 

Místo v pořadí dle 

získané průměrné 

známky od 

respondentů 

 
Vedení 

škol 

Učitelé  

Nedostatečné materiální a technické podmínky   8. 6. 

Autoritativní styl vedení   5. 2. 

Nejasná koncepce práce školy   3. 5. 

Nedokonalý informační systém   7. 7. 

Nedŧvěra – nemoţnost otevřeně komunikovat   2. 1. 

Nedostatečné uznávání a oceňování přínosu členŧ učitelského sboru   2. 2. 

Absence slušnosti a spravedlnosti   1. 2. 

Vyhýbání se konfliktu (neřešení)   4. 4. 

Nedostatečná vzájemná podpora a pomoc   5. 6. 

Velká míra rizika vaší práce, eventuelně práce vašich kolegŧ   9. 8. 

Převaha ţen v učitelském sboru 10. 9. 

Favoritismus, spočívající v preferencích vŧči některým členŧm sboru   6. 7. 

Odborná nezpŧsobilost vedení školy   5. 3. 

Neznalost skutečné atmosféry ve škole   3. 7. 
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Graf č.3  k otázce č.3  Dotazníku pro učitele  a Dotazníku pro vedení školy 

Posuďte dle vaší zkušenosti, do jaké míry níţe uvedené faktory ovlivňují negativně klima učitelského sboru. 
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Vysvětlivky ke grafu č.3:  

Škála hodnocení: neovlivňuje vŧbec – 1, ovlivňuje silně  – 6   
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Vyhodnocení předpokladu č.7 

 

Manaţeři škol se snaţí klima učitelského sboru školy zlepšovat nejčastěji 

formou různých  společenských a kulturních akcí učitelů. 
 

K ověření předpokladu č.7 jsou pouţity oba dotazníky. Tento předpoklad byl ověřován 

pomocí otevřené otázky č.5 pro učitele: „Jakým zpŧsobem se snaţí vedení vaší školy 

zlepšovat klima učitelského sboru?“  a otevřené otázky č.5 pro vedení školy: „Snaţíte se 

nějakým zpŧsobem zlepšovat klima učitelského sboru (např. rŧznými neformálními sezeními, 

sportovními činnostmi, oslavami aj.)? Pokud ano, jakou formou?“.  

Z dotazníkového šetření pro učitele vyplynulo, ţe klima  pedagogického sboru je v jejich 

škole zlepšováno formou rŧzných neformálních akcí, např. rŧzné oslavy, pořádání společných 

kulturních sportovních akcí jako je divadlo, bowling, výlety do přírody,  školní ples, sezení  

na konci pololetí a na konci školního roku, oslava ke Dni učitelŧ aj. Dále byly v dotaznících 

v malé míře zmíněny rozhovory vedení s jednotlivými učiteli, teambilding, otevřenost, 

podpora, přátelský přístup. 

Manageři škol nejčastěji odpovídali, ţe klima učitelského sboru se snaţí zlepšovat téţ 

formou organizace rŧzných společenských a kulturních akcí. Kromě toho, ale uvedli i další 

formy jako jsou pracovní obědy, společné vyhodnocení uplynulého pracovního období, 

pohovory vedené s jednotlivými členy pedagogického sboru, otevřené jednání, obousměrná 

komunikace. 

Celkově lze na základě dotazníkového šetření konstatovat, ţe se předpoklad č.7 

potvrdil. 
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3.4.4 Další zjištění z výsledků dotazníkového šetření 

Jedna z otázek v obou dotaznících se zabývala tím, zda převaha ţen v učitelském 

sboru negativně ovlivňuje klima na pracovišti. Otázka zněla: „Má podle vašich zkušeností 

převaha ţen ve škole negativní vliv na klima učitelského sboru školy?“. 

Respondenti vyjadřovali míru souhlasu volbou odpovědí: ano, spíše ano, spíše ne, ne. 

Při vyhodnocování této otázky odpověď ano získala známku 6, spíše ano známku 4, spíše ne 

známku 2 a odpověď ne známku 0.  

Výsledky šetření jsou patrné z tabulky č.5, kde jsou vyhodnoceny prŧměrné známky 

odpovědí. Respondenti byli rozděleni na základě dvou kritérií, a to na muţe a ţeny, dále  

na učitele a vedení.   

Tabulka č.5 K otázce č.4 Dotazníku pro vedení školy a k otázce č.4 Dotazníku pro učitele 

Má podle vašich zkušeností převaha ţen ve škole negativní vliv na klima učitelského 

sboru školy? 

 vedení učitelé CELKEM 

Ţeny 2 1,54 1,77 

Muţi 1,73 2.42 2,08 

CELKEM 1,88 2,06 1,9 

 

Vysvětlivky k tabulce č.5:  

Škála hodnocení: ano - 6, spíše ano – 4, spíše ne – 2, ne - 0   

 

 

 Dotazníky bylo dále zjišťováno, jaké faktory, dle vlastních zkušeností respondentŧ 

ovlivňují pracovní výkon. 

 Manageři škol nejčastěji uváděli:  

 nízký rozpočet,  

 nedostatek financí,  

 nedostatečné ocenění,  

 vysoký věk,  

 nekvalifikovaní pracovníci,  

 nedŧvěra ve vedení,  

 špatná psychohygiena,  

 stres a stereotyp,  
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 přemíra administrace,  

 nevhodné chování ţákŧ aj. 

 

Učitelé uváděli následující faktory:  

 nespravedlivost vedení,  

 nedŧvěra ve vedení,  

 zametání problémŧ pod koberec,  

 neshody mezi pedagogy,  

 nedostatečné materiální podmínky,   

 nevhodné chování ţákŧ,  

 nemoţnost otevřené komunikace z dŧvodu obav,  

 nejasná koncepce aj. 

 

V dotazníku učitelŧm byla poloţena otázka: „Kdyby jste byl(a)  ředitelem(kou) školy, 

co by jste udělal(a) pro zlepšení klimatu učitelského sboru?“. 

 Učitelé odpovídali nejčastěji následovně:  

 zlepšit informační systém,  

 ke všem přistupovat stejně,  

 kritizovat konstruktivně,  

 zprŧhlednit všechny procesy,  

 efektivně a spravedlivě rozdělit pracovní úkoly,  

 větší delegování pravomocí,  

 vyvolat atmosféru dŧvěry a spolupráce,  

 dotazník na klima ve škole,  

 snaţit se o týmovou práci,  

 otevřenost, podpora, úcta,  

 více kulturních a společenských akcí,  

 zajistit více finančních prostředkŧ aj.  

 

 

 

 

 



 36 

3.4.5 Doporučení, jak pozitivně ovlivňovat klima učitelského sboru 

 Z literatury i z mého vlastního výzkumu vyplynulo, ţe klima učitelského sboru  

má velký vliv na celkovém fungování školy. 

Vedení kaţdé školy by mělo mít zájem na tom, aby jeho škola byla co nejlepší, aby 

byla úspěšná. Kvalita a úspěšnost školy je posuzována mnoha činiteli a z mnoha hledisek. 

Patří k nim především činitelé podílející se přímo na výchovně – vzdělávací činnosti samotné 

školy – vedení školy, učitelé, ţáci, rodiče, veřejnost, ale také instituce, kam odcházejí 

absolventi školy, školská správa, obce, kde je škola umístěná a další činitelé.  

 V této kapitole se pokusím shrnout poznatky z literatury, která se zabývá klimatem 

školy a poznatky z vlastního výzkumu  a navrhnu doporučení, rady, náměty, jak klima 

učitelského sboru z pozice managera pozitivně ovlivnit. 

 

1. Zjištění aktuálního stavu klimatu. 

Pokud manager školy chce změnit její klima či je nějakým zpŧsobem pozitivně 

ovlivnit, je třeba, aby nejprve zjistil aktuální stav.  

V literatuře se doporučuje komplexní šetření zkušenými odborníky z řad pedagogŧ, 

psychologŧ či sociologŧ. Ve většině případech si však ředitelé škol nemohou dovolit analýzu 

odbornou firmou.  

Výhodou odborné firmy je, ţe její výsledky šetření jsou více objektivní, neboť mapují 

klima z tzv. „ptačí perspektivy“. Jedna z firem, která se tímto zabývá je DAP Services, která 

vyuţívá metodu Barvy ţivota. 

K diagnostice školního klimatu mohou řediteli pomoci dotazníky uvedené v přílohách 

této bakalářské práce. Kromě dotazníkŧ lze pouţít některé z metod, které jsou popsané 

v kapitole  2.4. Na základě literatury, ale i mých zkušeností se přikláním k názoru, ţe 

k měření klimatu školy je vhodná kombinace více technik.  Je vhodné zkombinovat některé 

z těchto metod: dotazník, pozorování, částečně řízený rozhovor, rating postojŧ ţákŧ 

k vyučovacím předmětŧm, interakční analýzy,  

Velmi dŧleţité na závěr celé analýzy je provést zpětnou vazbu, aby učitelé, ţáci a další 

sociální partneři pochopili význam a smysluplnost šetření. Výsledky z těchto šetření jsou 

prospěšné nejen pro vedení školy, ale i pro samotné aktéry, kteří v rámci sebehodnocení 

mohou pracovat i sami na sobě.  Výstupem šetření by měla být závěrečná zpráva, která by 

měla obsahovat zjištěné výsledky, vyhodnocení silných a slabých stránek a návrhy dalších 

postupŧ a opatření.  
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Závěrem je třeba provést opakované měření, které porovná předchozí a současné 

výsledky 

. 

2. Návrhy a doporučení  

Na základě analýzy je třeba pozitivně ovlivňovat klima školy hlavně tam, kde byly 

zjištěny slabé stránky.   

 Doporučené kroky, které lze aplikovat managery škol ke kladnému ovlivňování 

klimatu školy: 

 svým slušným chováním a spravedlivostí jít příkladem ostatním, tyto hodnoty mít 

zakotvené v etickém kodexu, který vystihne závazné etické zásady, normy organizace 

a postihy za jejich nedodrţování, se kterým by měli být všichni seznámeni 

 vytvořit nebo zdokonalit informační systém, tak aby se předešlo zkratŧm a šumŧm 

 snaţit se vyvolat atmosféru dŧvěry, otevřenosti, nevytvářejte pocit nejistoty, 

neslibovat co nelze dodrţet, nic před spolupracovníky neskrývat, jednat zdvořile, jít 

vlastním příkladem, zachovávat mlčenlivost v delikátních záleţitostech, pomáhat 

v osobním i pracovním ţivotě) 

 uplatňovat demokratický přístup a autoritativní nastolit jen v případě krizové situace  

 nechovat se tak, jako by vám lidé patřili, nenutit je k práci přesčas a o víkendech, 

zachovávat jejich individualitu 

 nikomu nenadrţovat, být dŧsledný 

 otevřeně spolupracovat s kolegy, ţáky a sociálními partnery 

 provést analýzu kultury školy např. dotazníkovým šetřením viz. příloha č.5 

 vhodně motivovat kolegy, aktivizovat je, zjistit jaké motivátory jsou pro jednotlivce 

vhodné 

 neizolovat se, být k dispozici v potřebný čas učitelŧm, prokazovat i v kritických 

situacích zodpovědnost 

 podporovat změny, tak aby škola flexibilně reflektovala na dění ve společnosti 

v globálním světě 

 nevyhýbat se konfliktŧm, řešit je objektivně, věcně, vyslechnout obě strany, snaţit se 

najít uspokojivé řešení za účasti celého týmu 

 pečlivě a promyšleně provádět přijímací řízení, tak aby nově příchozí spolupracovníci 

byli prospěšnými členy týmu 

 vypracovat přehledná a konkrétní pravidla pro odměňování, tak aby bylo prŧhledné 

spravedlivé 
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 vytvářet příjemné a funkční prostředí (čisté vybavené kabinety  moderním nábytkem,  

dostatek učebních pomŧcek, učebnic apod.) 

 vést sebe i své spolupracovníky k dodrţování psychohygieny a tím kompenzovat 

negativní vliv stresových situací 

 snaţit se o vyváţenost sloţení pedagogického sboru dle věku a pohlaví 

 uvědomit si, ţe v určitých situacích mŧţe pomoci vhodně poloţená humorná 

poznámka, která uvolní napjatou atmosféru  

 organizovat společné akce pro pedagogický sbor  

 uplatňovat  převáţně kladnou motivaci 

 

Výše jmenovaná doporučení jsou pouze orientační, literatura uvádí rozsáhlejší řešení  

a návody, ale zde jsem uvedl nejdŧleţitější kroky vyplývající z výsledkŧ výzkumu. 

Potřebné kroky by měl manager zvolit na základě výsledkŧ z analýzy.   

 

Náměty pro společné akce pedagogŧ 

 Je vhodné volit takové akce, aby vyhovovali většině pedagogického sboru.   

Neformální posezení k příleţitosti:  

 pololetí,  

 ukončení školního roku, 

 Dni učitelŧ, 

 oslavy narozenin aj. 

 

Sportovní akce: 

 bowling, 

 turnaj ve stolním tenise, 

 turnaj v šipkách aj. 

 

Kulturní akce: 

 návštěva divadla, 

 výlety po České republice, ale i v zahraničí, 

 školní ples aj. 
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4 Závěr 

V závěru své práce bych rád uvedl, ţe téma klimatu učitelského sboru bylo  

při výzkumu respondenty z řad učitelŧ vítáno a dle jejich slov se jevilo často jako velmi 

aktuální a zajímavé. Vedení škol sice uvědomuje dŧleţitost této problematiky, ale ne tolik, jak 

by si přáli učitelé. 

Z výsledkŧ dále vyplynulo, ţe zaměstnancŧm v současné době nejde ani tak o finanční 

ohodnocení, ale o uznání své práce, slušnost, spravedlnost, dŧvěru a demokratický přístup  

ze strany vedení na pracovišti. 

Při rozhovoru s některými pedagogy, které jsem oslovil při výzkumném šetření dále 

vyplynulo, ţe je pro ně velmi motivující a pobízející k vyšším výkonŧm, kdyţ vedení školy 

přijímá jejich návrhy změn a rŧzné podněty pro zlepšení nejen činnosti ve škole, ale i mimo 

školu, např. konání rŧzných kulturních, společenských a sportovních akcí k posílení 

sociálních vztahŧ ve škole. 

Cílem mých rozhovorŧ byla i snaha přimět vedoucí pracovníky k tomu, aby se alespoň 

myšlenkami snaţili analyzovat situaci ve své škole a přimět je k zamyšlení nad tím, jakým 

zpŧsobem by mohli klima zlepšit a jestli povaţují toto téma jako dŧleţité  pro svou 

leaderskou činnost. 

 Myslím si, ţe rady a náměty mohou poslouţit řadě dalších vedoucích pracovníkŧ 

nejenom ve školství. 
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7 Přílohy 

Příloha č.1 

Dotazník pro vedení školy        

 
 muţ – ţena  

 jste zaměstnancem školy o velikosti:  

- do 100 ţákŧ 

- do 300 ţákŧ 

- do 500 ţákŧ 

- do 1000 ţákŧ 

- nad 1000 ţákŧ                 

  

 

1) Podle své zkušenosti zatrhněte, do jaké míry klima učitelského sboru ovlivňuje 

pracovní výkon učitelŧ.  

(nejméně) 1  2  3  4  5  6 (nejvíce) 

 

2) Jakým zpŧsobem monitorujete klima učitelského sboru ve vaší škole? 

 pozorováním 

 volným rozhovorem 

 dotazníkovým šetřením 

 jinak  

……………………………………………………………………………… 

 

3) Posuďte dle vaší zkušenosti, do jaké míry níţe uvedené faktory ovlivňují negativně 

klima učitelského sboru. 

1 Neovlivňuje vŧbec – 6 Ovlivňuje silně 

 nedostatečné materiální a technické podmínky   1   2   3   4   5   6 

 autoritativní styl vedení     1   2   3   4   5   6 

 nejasná koncepce práce školy    1   2   3   4   5   6 

 nedokonalý informační systém    1   2   3   4   5   6 

 nedŧvěra – nemoţnost otevřeně komunikovat   1   2   3   4   5   6 

 nedostatečné uznávání a oceňování přínosu  

      členŧ učitelského sboru     1   2   3   4   5   6 

 absence slušnosti mezi učiteli a spravedlnosti vedení 1   2   3   4   5   6 

 vyhýbání se konfliktu (neřešení)    1   2   3   4   5   6 
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 nedostatečná  vzájemná podpora a pomoc   1   2   3   4   5   6 

 velká míra rizika vaší práce, eventuelně práce  

vašich kolegŧ      1   2   3   4   5   6 

 převaha ţen v učitelském sboru    1   2   3   4   5   6 

 favoritismus, spočívající v preferencích  

      vŧči některým členŧm sboru    1   2   3   4   5   6 

 odborná nezpŧsobilost vedení školy   1   2   3   4   5   6 

 neznalost skutečné atmosféry ve škole   1   2   3   4   5   6 

 

 

4)  Má podle vašich zkušeností převaha ţen ve škole negativní vliv na klima učitelského 

sboru školy? 

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE 

 

5) Snaţíte se nějakým zpŧsobem zlepšovat klima učitelského sboru (např. rŧznými 

společenskými a kulturními akcemi, sportovními činnostmi, oslavami aj.)? Pokud ano, 

jakou formou?  

 Ano ……………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 Ne 

 

6) Jaké  faktory podle vašich zkušeností ovlivňují sníţení výkonu vašich zaměstnancŧ? 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Příloha č.2 

Dotazník pro UČITELE        

 
 muţ – ţena  

 jste zaměstnancem školy o velikosti:  

- do 100 ţákŧ 

- do 300 ţákŧ 

- do 500 ţákŧ 

- do 1000 ţákŧ 

- nad 1000 ţákŧ                 

  

 

1) Posuďte, do jaké míry ovlivňuje klima učitelského sboru váš výkon.  

(nejméně) 1  2  3  4  5  6 (nejvíce) 

 

2) Monitoruje vedení vaší školy klima pedagogického sboru? Pokud ano, jakým 

zpŧsobem? 

 ano, formou dotazníkového šetření 

 ano, formou volných rozhovorŧ 

 ano, formou pozorování 

 jinak …………………………. 

 ne 

 nevím 

 

3) Posuďte dle vaší zkušenosti, do jaké míry níţe uvedené faktory ovlivňují negativně 

klima učitelského sboru. 

1 Neovlivňuje vŧbec – 6 Ovlivňuje silně 

 nedostatečné materiální a technické podmínky   1   2   3   4   5   6 

 autoritativní styl vedení     1   2   3   4   5   6 

 nejasná koncepce práce školy    1   2   3   4   5   6 

 nedokonalý informační systém    1   2   3   4   5   6 

 nedŧvěra – nemoţnost otevřeně komunikovat   1   2   3   4   5   6 

 nedostatečné uznávání a oceňování přínosu  

      členŧ učitelského sboru     1   2   3   4   5   6 

 absence slušnosti mezi učiteli a spravedlnosti vedení 1   2   3   4   5   6 

 vyhýbání se konfliktu (neřešení)    1   2   3   4   5   6 

 nedostatečná  vzájemná podpora a pomoc   1   2   3   4   5   6 
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 velká míra rizika vaší práce, eventuelně práce  

vašich kolegŧ      1   2   3   4   5   6 

 převaha ţen v učitelském sboru    1   2   3   4   5   6 

 favoritismus, spočívající v preferencích  

      vŧči některým členŧm sboru    1   2   3   4   5   6 

 odborná nezpŧsobilost vedení školy   1   2   3   4   5   6 

 neznalost skutečné atmosféry ve škole   1   2   3   4   5   6 

 

4) Má podle vašich zkušeností převaha ţen ve škole negativní vliv na klima učitelského 

sboru školy? 

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE 

 

5) Jakým zpŧsobem se snaţí vedení vaší školy zlepšovat klima učitelského sboru  

      (např. rŧzné neformální společenské a kulturní akce, sportovní činnosti, oslavy aj.)? 

 

…………………………………………………….…………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

6) Kdyby jste byl(a)  ředitelem(kou) školy, co by jste udělal(a) pro zlepšení klimatu 

učitelského sboru? 

 

……………………………………………..……………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

7) Stalo se vám někdy, ţe klima na pracovišti sníţilo váš výkon? Pokud ano, o jaký 

faktor se jednalo? 

 

 ANO, 

………………………………………………………………………………………..… 

 NE 
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Příloha č.3 

Dotazník školního klimatu A 
21

        
 

Následující tvrzení se týkají klimatu na středních školách. 

Posuďte, do jaké míry se týkají vaší školy a zakrouţkujte 

vhodnou odpověď. zř
íd

k
a

 

o
b

ča
s 

ča
st

o
 

v
el

m
i 

ča
st

o
 

  1. Zpŧsoby (manýry) některých učitelŧ na této škole obtěţují jiné  

    učitele. 

Z O Č VČ 

  2. Učitelé této školy mají mnoho rŧzných schŧzí a komisí. Z O Č VČ 

  3. Učitelé věnují svŧj mimoškolní čas studentŧm, kteří mají        

      individuální problémy. 

Z O Č VČ 

  4. Učitelé jsou na svou školu hrdí. Z O Č VČ 

  5. Ředitel sám je příkladem ostatním. Usilovně a tvrdě pracuje. Z O Č VČ 

  6. Ředitel dovede ocenit, pochválit podřízené. Z O Č VČ 

  7. Ředitel osobně vede kaţdou dŧleţitou poradu. Z O Č VČ 

  8. Nevýukové povinnosti ve škole narušují vlastní učitelovu práci    

      (vyučování). 

Z O Č VČ 

  9. Na poradách přerušují učitelé práci svých kolegŧ.  Z O Č VČ 

10. Ţákovská samospráva se skutečně podílí na chodu školy. Z O Č VČ 

11. Učitelé se chovají k ţákŧm přátelsky. Z O Č VČ 

12. Ředitel vládne „ţeleznou rukou“. Z O Č VČ 

13. Ředitel sleduje a kontroluje všechno, co učitelé dělají. Z O Č VČ 

14. Nejbliţšími přáteli učitelŧ na této škole jsou jejich vlastní   

      kolegové. 

Z O Č VČ 

15. Administrativní práce učitele je na této škole obtíţná. Z O Č VČ 

16. Učitelé si navzájem pomáhají, podporují jeden druhého. Z O Č VČ 

17. Ţáci řeší své problémy logickým myšlením. Z O Č VČ 

18. Ředitel bedlivě a pečlivě sleduje všechny aktivity učitele. Z O Č VČ 

19. Ředitel je autokratický. Z O Č VČ 

20. Morálka učitelŧ je na vysoké úrovni. Z O Č VČ 

                                                 
Zdroj: SOLFRONK, J. Kapitoly ze školského managementu. Liberec: Technická univerzita, 2002. s.72. ISBN          

           80-7083-655-5.  
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21. Učitelé znají rodinné zázemí svých kolegŧ. Z O Č VČ 

22. Povinností mimo výuku je na této škole příliš mnoho. Z O Č VČ 

23. Kdyţ chce ředitel pomoci učitelŧm, umí jednat neformálně,   

       vystoupit z role ředitele. 

Z O Č VČ 

24. Ředitel dostatečně vysvětlí, zdŧvodní, proč kritizoval práci  

      některého učitele. 

Z O Č VČ 

25. Ředitel je schopen, pokud je to nutné, pomoci učitelŧm i po  

      pracovní stránce. 

Z O Č VČ 

26. Učitelé se mezi sebou zvou na návštěvy. Z O Č VČ 

27. Učitelé se pravidelně společensky stýkají i mimo školu. Z O Č VČ 

28. Učitelé zde pracují skutečně rádi. Z O Č VČ 

29. Ředitel pouţívá konstruktivní kritiku. Z O Č VČ 

30. Ředitel hledí na blaho své školy. Z O Č VČ 

31. Ředitel dohlíţí přísně na to, jak učitelé respektují reţim školy a   

       své povinnosti   

Z O Č VČ 

32. Ředitel víc mluví neţ naslouchá. Z O Č VČ 

33. Ţákŧm je na této škole dána dŧvěra k samostatné práci. Z O Č VČ 

34. Učitelé respektují odbornou kompetenci svých kolegŧ. Z O Č VČ 
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Příloha č.4 

Dotazník školního klimatu B 
22

 

(upravil PhDr. Josef Stavjaník AIDA – Centrum Zlín, Kvítková 4703) 

 

Tato posuzovací škála zjišťuje vaše postoje, které se týkají celkového sociálního klimatu 

školy. Po přečtení instrukce se pokuste o zodpovězení následujících výrokŧ. 

         Děkujeme 

 

Instrukce k vyplnění 

 

Následující tvrzení se týkají sociálního klimatu školy. Posuďte do jaké míry se tato tvrzení 

shodují s vaší představou a zakrouţkujte vhodnou odpověď. 

 

velmi přesný      dost přesný       popis odpovídá       dost nepřesný          velmi nepřesný 

popis                   popis                  průměru                 popis                         popis 

         1                            2                              3                         4                                5 

1. Ředitel osobně vede kaţdou dŧleţitou poradu.  1   2   3   4   5 

2. Ředitel je schopen, pokud je to nutné, pomoci učitelŧm i po 

pracovní stránce. 

 1   2   3   4   5 

3. Ředitel řídí školu systémem příkazŧ a zákazŧ  1   2   3   4   5 

4. Zpŧsoby (manýry) některých učitelŧ na této škole obtěţují jiné 

učitele. 

 1   2   3   4   5 

5. Na poradách se učitelé dostávají do sporŧ.  1   2   3   4   5 

6. Učitelé znají i rodinné zázemí svých kolegŧ.  1   2   3   4   5 

7. Mimo výuku je na této škole příliš mnoho povinností.  1   2   3   4   5 

8. Učitelé zde pracují skutečně rádi.  1   2   3   4   5 

9. Učitelé této školy mají mnoho rŧzných schŧzí a komisí.  1   2   3   4   5 

10. Učitelé mají dobrý osobní vztah ke škole.  1   2   3   4   5 

11. Ţákovská samospráva se skutečně podílí na chodu školy.  1   2   3   4   5 

12. Ředitel vládne „tvrdou“ rukou.  1   2   3   4   5 

13. Práce učitelŧ je na vysoké úrovni.  1   2   3   4   5 

14. Učitele na této škole zatěţují mnoho administrativních prací.  1   2   3   4   5 

                                                 
22

 Zdroj: SVĚTLÍK, J. Marketing školy. Zlín: Ekka, 1996. s.114-115. ISBN 80-902200-8-8. 
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15. Ředitel sám je příkladem ostatním. Usilovně a tvrdě pracuje.  1   2   3   4   5 

16. Učitelé se i v mimoškolním čase věnují ţákŧm, kteří mají osobní 

problémy. 

 1   2   3   4   5 

17. Ředitel dovede ocenit, pochválit své podřízené.  1   2   3   4   5 

18. Ředitel pouţívá konstruktivní kritiku.  1   2   3   4   5 

19. Učitelé respektují odbornou kompetenci svých kolegŧ.  1   2   3   4   5 

20. Ředitel sleduje a kontroluje všechno, co učitelé dělají.  1   2   3   4   5 

21. Nevýukové povinnosti ve škole narušují vlastní učitelovu práci.  1   2   3   4   5 

22. Ředitel dbá na pracovní i osobní pohodu pracovníkŧ školy.   1   2   3   4   5 

23. Učitelé se pravidelně společensky stýkají i mimo školu.  1   2   3   4   5 

24. Ředitel víc mluví neţ naslouchá.  1   2   3   4   5 

25. Ředitel dohlíţí přísně na to, jak učitelé respektují reţim školy a své 

povinnosti. 

 1   2   3   4   5 

26. Učitelé se chovají k ţákŧm přátelsky.  1   2   3   4   5 

27. Učitelé vytvářejí mezi sebou přátelské vztahy.  1   2   3   4   5 

28. Ředitel dostatečně vysvětlí, zdŧvodní, proč kritizoval práci 

některého učitele.  

 1   2   3   4   5 

29. Učitelé navzájem spolupracují, podporují jeden druhého.   1   2   3   4   5 

30. Nejbliţšími přáteli učitelŧ na této škole jsou jejich vlastní kolegové.  1   2   3   4   5 

31. Ředitel bedlivě a pečlivě sleduje všechny aktivity učitele.  1   2   3   4   5 

32. Kdyţ chce ředitel pomoci učitelŧm s osobními problémy, umí jednat 

neformálně, vystoupit z role ředitele. 

 1   2   3   4   5 
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Příloha č. 5 

Dotazník pro hodnocení kultury školy ( zadání )  

- Killmann-Saxtonovy kulturní mezery 
Otázka 

č. 
FAKTOR 1 2 3 4 5 

1 

 

SPOLEČNÉ 

CÍLE 

Ţádné povědomí o 

cílech školy, 

neúčast na 
plánování 

Malá znalost cílŧ a 
nízká účast na 

plánování 

Prŧměrné 

povědomí o cílech, 

moţnost účasti na 
plánování 

Dobrá znalost cílŧ, 
účast na společném 

plánování 

Úplná znalost 

společných cílŧ, 

jasná orientace, 
společný plán 

2 

DŮVÉRA VE 

VEDENÍ 

ŠKOLY 

Nedŧvěra ve vedení 

školy 

Nízká dŧvěra ve 

vedení školy 

Prŧměrná či 

částečná dŧvěra ve 
vedení školy 

Většina sboru věří 

vedení školy 

Vysoká dŧvěra ve 

vedení školy 

3 

 

PŘEVLÁDA-

JÍCÍ STYL 

ŘÍZENÍ VE 

VZTAHU 

K LIDEM 

Neexistuje moţnost 

spoluúčasti na 

řízení a 
rozhodování 

Jsou omezené 

moţnosti vyjádření 
se, názory jiných se 

berou v úvahu jen 

zřídka 

Lidé mají moţnost 

se k věcem 
vyjádřit, někdy je 

to bráno v úvahu 

při rozhodování 

Vedení obvykle 

k názorŧm 
pracovníkŧ hodně 

přihlíţí a vyuţívá je 

i při rozhodování 

Pracovníci mají 

vţdy moţnost se 

vyjádřit k dŧleţitým 
otázkám, je velká 

snaha dosáhnout 

v zásadních věcech 
konsensu 

4 

REŢIM 

ŠKOLY 

A ORGA-

NIZAČNÍ 

STRUKTU-

RA 

O reţimu nelze 

mluvit, nefunkční 
struktura 

Formální reţim i 

struktura nejsou 

dodrţovány, 
delegování 

nefunguje 

Reţim a struktura 
s některými 

problémy, klady i 

zápory 

Dobrý reţim školy 
s fungující 

organizační 

strukturou 

Velmi dobře 

zaběhlý a 
dodrţovaný reţim, 

funkční struktura 

včetně delegování 
pravomocí 

5 

ZAMĚŘENÍ 

VEDENÍ NA 

PRACOVNÍ 

ÚKOLY 

Je zde velmi nízká 
orientace na výkon 

Výkonové 

ukazatele a 
výsledky práce 

nejsou hlavní 

Výsledky a výkony 

se sledují někdy 

více, někdy méně 

Výsledkŧm a 

výkonnosti se 
věnuje náleţitá 

pozornost 

Škola je vysoce 

orientovaná na 
výkon, plnění úkolŧ 

se velmi sleduje 

6 

 

 

KONTROLA 

Chybí účinná 

kontrola téměř 
všeho a všech 

Kontrola je 

zaměřená pouze na 
vyhledávání viníkŧ 

Kontrola je 

prŧměrně přísná a 
intenzivní 

s prŧměrným 

zaměřením na 
všechny 

Kontrola je na dobré 
úrovni, hledají se i 

příčiny problému, 

nejen viníci 

Kontrola je 

systematická a 
kvalitní, zaměřená 

na hledání příčin i 

na prevenci, 
postihuje vše 

7 

MOTIVACE 

PRACOV-

NÍKŮ  

Motivaci se 

nepřikládá ţádný 

význam 

Lidé jsou 

minimálně 

motivováni k práci 

Motivace 

pracovníkŧ je 

prŧměrná 

Motivace 

pracovníkŧ je na 

dobré úrovni 

Motivace ve škole 

vede k vysokému 
nasazení, má 

systém 

8 

KOMUNI-

KACE 

A INFOR-

MOVANOST 

PRACOVNÍK

Ů ŠKOLY 

Minimální 

informovanost, 
závaţné problémy 

v komunikaci 

Špatná 

informovanost, 
dŧleţité informace 

dost často chybí 

Střední 
informovanost, 

občas se objevuje 

zadrţování 
určitých informací 

Dobrá 

informovanost, 

pracovníci mají 
potřebné informace, 

komunikace bez 

problémŧ 

Výborná 

informovanost, 
komunikace 

probíhá jak shora 

dolu, tak zdola 
nahoru i 

horizontálně 

9 

KOMUNI-

KACE 

ŠKOLY 

S OKOLÍM 

A RODIČI 

V RÁMCI OV 

Nedostatečná, 

vykazuje řadu 

nedostatkŧ a 
nedorozumění 

Škola se jí věnuje 
málo, je 

podprŧměrná 

Je asi dostatečná, 
jsou zde příleţitosti 

pro zlepšení 

Je dobrá, zaměřená 

především na rodiče 

Velmi kvalitní, 
škola věnuje velkou 

pozornost 

komunikaci 
s partnery a 

zejména s rodiči 

10 

 

INOVATIV-

NOST 

Projevy 
inovativnosti 

prakticky nejsou, 

není podpora 

Inovativnost 
pracovníkŧ se 

nevyţaduje, malá 

inovativnost 

Inovativnost je jen 
prŧměrná, 

vyvolaná 

naléhavou nutností 

Inovativnost 

pracovníkŧ je všude 
patrná, je ceněna 

Mimořádná 
inovativnost, škola 

je povaţována za 

prŧkopníka 

11 

 

 

ROZVOJ 

UČITELŮ  

Neexistuje jasná 

personální politika, 

DVPP se 
nepodporuje 

Personální politika 

je zaloţena na 

intuici, DVPP 
téměř neprobíhá 

Personální politika 
existuje spise na 

papíře, v praxi se 

hodně porušuje, 
DVPP se přikládá 

malý význam 

Jasná personální 

politika, která se 
v zásadě dodrţuje a 

podporuje včetně 

DVPP 

Jasná personální 

politika, vysoká 

podpora rozvoje 
učitelŧ a DVPP 

12 

 

PRACOVNÍ 

PODMÍNKY 

PRO VÝUKU  

Velmi špatně, 
neodpovídají 

zákonným normám 

Špatně, v určitých 
případech 

neodpovídají 

Prŧměrně, něco by 
mohlo být určitě i 

lepší 

Dobré pracovní 
podmínky pro práci 

učitelŧ 

Vynikající pracovní 

podmínky, které 

berou v úvahu do 

určité míry 
individuální 

poţadavky 
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13 

 

ESTETICKÉ 

PROSTŘEDÍ 

A POŘÁDEK 

Velmi špatná 

estetická úroveň, 

nepořádek a špína 

Špatná estetická 
úroveň včetně 

problémŧ 

s hygienou a 
úklidem 

Vcelku dobrá 

estetická úroveň, 

čistota 

Velmi dobrá 

estetická úroveň bez 

problémŧ 

Výjimečná 
estetická úroveň 

pracovišť i 

pracovníkŧ, která 
podporuje image 

14 

VZTAHY 

MEZI 

PRACOV-

NÍKY 

Špatné vztahy 

některé aţ 
nepřátelské 

Vztahy nejsou 

vyrovnané, 
spolupráce nízká 

Vztahy umoţňují 

potřebnou 
spolupráci 

Vztahy jsou dobré, 

pracovníci 
spolupracují 

Výborné vztahy, 

atmosféra týmové 
spolupráce 

15 

VZTAHY 

MEZI 

UČITELI  

A ŢÁKY 

Vztahy jsou špatné, 
vyskytují se i 

závaţné problémy 

Vztahy mohou být 
lepší, často se 

vyskytují problémy 

Interakce je 
prŧměrná s výkyvy 

na obě strany 

Dobré vztahy 
přispívají k pohodě 

při výuce 

Výborné vztahy a 

atmosféra dŧvěry 

přispívají 
k výsledkŧm 

16 

OČEKÁVÁNÍ 

VÝSLEDKŮ 

VZDĚLÁNÍ  

Neočekávají se 
dobré výsledky, 

nezájem 

Nízké očekávání 
výsledku 

vzdělávání 

Očekává se 

dosaţení standardu 

Očekává se dosaţení 
nadprŧměrných 

výsledkŧ 

Vysoké očekávání 

výborných a 

vynikajících 

výsledkŧ výuky OV 

 
Zdroj: Přednáška Ing. Heleny  Černíkové, Centrum školského managementu, UK PF Praha 
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Příloha č. 6 

Dotazník Klimatu učitelského sboru  

 
 
Zdroj: http://www.evaluacninastroje.cz/nuovckk_portal/LinkClick.aspx?fileticket=qfYHtR23msI%3d 
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Příloha č. 7 

Ukázka evaluační zprávy klimatu učitelského sboru 

 
 

Zdroj: http://www.evaluacninastroje.cz/nuovckk_portal/Default.aspx?tabid=155 
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