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Abstrakt
Diplomová práce „Klima školní třídy“ je rozdělena na dvě části – teoretickou a
empirickou.
Teoretická část se zabývá obsahovým vymezením pojmu školní klima a následným
rozborem a charakteristikou oblastí s ním souvisejících. Jedná se především o analýzu
sociálního klimatu školní třídy a zmapování faktorů, které se na daném klimatu podílejí.
Zmiňované mechanismy podílející se na tvorbě školního klimatu blíže analyzuji zejména
z hlediska samotných aktérů, tedy učitelů a žáků. Dále se v této části práce zabývám
vymezením a popisem přístupů ke zkoumání sociálního klimatu se stručným rozborem
konkrétních diagnostických metod. Součástí práce je taktéž rámcové vymezení výsledků
dosavadní výzkumné činnosti domácích i zahraničních výzkumů ve výše zmiňované oblasti.
Empirická část se zaměřuje na diagnostiku klimatu školních tříd na vybraných
středních školách okresu Tábor. Výzkum je zaměřen na zmapování klimatu s důrazem na
kvantitativní zkoumání prostřednictvím zvolených diagnostických metod. Cílem této části je
zjištění, do jaké míry se, z pohledu žáka, liší klima školních tříd y na SOU a SOŠ. Závěr
empirické části je věnován významu třídního klimatu společně s možným využitím poznatků
o něm a způsoby jeho ovlivňování.
Klíčová slova: Klima školy, klima třídy, sociální interakce, učitel, žák, třída, adolescence

Abstract
Master's thesis "the climate of the school class“ is divided into two parts – theoretical
and empirical. Theoretical part deals with subject matter definition of school climate and
subsequent analysis and characteristics of related areas. This is mainly an analysis of social
class and school climate, mapping factors that contribute to the climate change. Conduction of
the mechanisms involved in the formation of school climate closer to analysing in particular
iterms of the actors, teachers and pupils. Furthermore, in this part of the work I explore the
definition and description of approaches for investigating social climate with a brief analysis
of the specific diagnostic methods. Part of the work is also a framework defining the results of
current research activities of domestic and foreign research in the above mentioned area.
Empirical part focuses on diagnosis of classrooms´climate at selected high schools in
the region. Research is focused on mapping the climate changes with an emphasis on
quantitative study through selected diagnostical methods. The aim of this part is to find out

how the climate of the class differs at secondary technical schools and secondary vocational
schools. Conclusion of the theoretical part is dedicated to the importance of the class climate,
together with the potential use of knowledge about it and the modalities of its influence.

Keywords: school climate, class climate, social interactions, teacher, pupil, class,
adolescence
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Úvod
„Domácí úkol jsem psal ve škole, protože škola je mi druhým domovem“ (Richter
1984, In: Čapek 2010, s. 12).
Pro úvod své práce jsem si zvolila tento citát, jelikož humorným způsobem vystihuje
skutečnost, že škola, stejně jako rodina, i to, jak se ve školním prostředí cítíme, výrazně
ovlivňuje naše životy a formuje naše názory, postoje, potažmo i samotný charakter.
Bylo by krásné, kdyby škola byla pro většinu žáků a studentů skutečně druhým domovem,
avšak realita je taková, že pro mnohé je spíše domem hrůzy či strašidelným domem. Někteří
jedinci považují školu za místo k odpočinku, kde je v zimě teplo, jiní za místo společenské
zábavy, místo setkávání se s vrstevníky a vzdělávací funkci školy poněkud opomíjejí. Otázka
proč tomu tak je, a jak se žáci i učitelé v současné škole cítí, mne inspirovala k výběru téma
této diplomové práce. Na současné školství a jeho stav slyšíme mnohou kritiku.
I v mezinárodních srovnáních úroveň dosažených znalostí a kompetencí našich žáků klesá, a
to i přesto, že se v posledních letech zavedli mnohé inovace, které se svým charakterem
pokouší o jistou regulaci a pomoc, o zvedání aktuální sestupné úrovně vědomostí a
dovedností žáků.
Také z řad svých kolegů, učitelů, neslýchám v otázce kázně a prospěchu žáků velkou
chválu. V posledních několika letech pociťuji jisté klesající tendence v těchto oblastech i já.
Ekonomická situace škol, nyní mám na mysli především střední odborné školy a střední
odborná učiliště, ovlivnila fakt, že žákům a studentům nehrozí téměř žádné postihy. V jejich
chování vzrostla drzost i agresivita. U mnoha svých kolegů jsem zaznamenala výraznější
nechuť k práci, bezradnost až rezignaci. Tato situace se mi zdá velmi alarmující.
Každý se školnímu prostředí přizpůsobuje trochu jinak, někdo zažívá více úspěchů,
jiný potíží. Dnes již víme, že školní úspěšnost neodráží pouze osobní schopnosti a dovednosti
žáka, ale je ovlivněna řadou dalších faktorů a mezi nimi, v neposlední řadě, i mikroprostředím
školy a zejména třídy. O jeho závažnosti by měla vypovídat i má diplomová práce, snažící se
nejen o sumarizaci doposud známých závěrů různých odborníků, ale také o prezentaci
vlastních stanovisek a závěrů, vycházejících ze studia odborných publikací, časopisů, ale i
z vlastní školní praxe a dosavadních pedagogických zkušeností. S tímto koresponduje i
způsob uspořádání samotného textu, jehož účelem není snaha o dogmatický výklad informací,
ale spíše o hlubší nástin dané problematiky, zasazený do praktické roviny. Věřím, že má
snaha bude přínosná a otázka školního klimatu najde své příznivce, snažící se o jeho kladnou
proměnu.
9

Cíle
Teoretická část
Po shromáždění a prostudování dostupné literatury k dané problematice bude
provedeno přehledné shrnutí fakt a dosavadních poznatků, týkajících se tematicky klimatu
školní třídy.
Empirická část
Tato část práce se bude zabývat výzkumem vybraných školních tříd středních
odborných škol táborského okresu. Výzkum se zaměří na kvantitativní sondu klimatu tříd,
zmapováno a následně porovnáno mezi sebou bude klima a jednání ve třídách střední odborné
školy a středního odborného učiliště. Přínosem by mělo být nejen zachycení informací o tom,
jak vnímají klima žáci ve své třídě, ale i pokus o nastínění určité typologie klimatu na různých
typech škol. Výstupy tohoto šetření budou poskytnuty školám, na nichž se výzkum realizoval,
s možností využití získaných informací ve školní praxi.
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TEORETICKÁ ČÁST
1.
1. 1

Školní klima a jeho pojetí
Definice pojmu školní klima
Zamyslím-li se nad složitostí výchovně vzdělávacího procesu, nesmím opomenout

fakt, že tento proces probíhá po většinu času v určitém specifickém prostředí, kterým je
nejčastěji škola a školní třída. Žák tráví v prostředí školy převážnou část dne a je proto
výrazně ovlivňován prostředím školy, jež je tvořeno systémem materiálních i sociálních
prvků. Tento sociálně psychologický či psychosociální jev bývá označován jako klima školy.
Samotné klima je termín, který je obecně známý jak mezi odborníky z řad pedagogů,
tak i mezi laickou veřejností. Termín klima byl původně používán pouze v souvislosti
s meteorologií (vymezoval dlouhodobější charakter počasí v dané lokalitě), později vstoupil i
do odborné psychologické literatury a do pedagogických věd. Nejprve se používal spíše jako
neodborný pojem, jakési metaforické vyjádření toho, co je charakteristické a dlouhodobě
typické pro danou školu a její jednotlivé třídy. Může proto vyvolávat různé představy o tom,
co vše zahrnuje. Nyní si zde dovolím uvést několik definic pro ilustraci názorů odborníků.
J. Mareš se domnívá, že „klima školy je produktem specifické sociální skupiny, která
má společnou historii a do určité míry hodnoty a normy“ (Mareš 2005, s. 61) a dále se
přiklání k D. Holouškové (2008), která říká, že „klima školy akcentuje vliv mezilidských
vztahů mezi aktéry na fungování školy“ a dodává, že „klima taktéž akcentuje vliv prožívání a
subjektivního hodnocení toho, jak škola funguje“ (Mareš 2013, s. 623). J. Průcha definuje
klima jednoduše a to jako: „ cosi nehmatatelného, ale silně jednotlivci pociťovaného“ (Průcha
2002, s. 333). S. Ježek uvádí oproti tomu daleko širší a poněkud komplikovanou definici:
„Školní klima může znamenat prakticky cokoliv ve škole, co je nehmotné a prostupuje to
celou školou. 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“
(Ježek 2003, s. 2 In: Čapek 2010, s. 133). Výčet definic ukončuji citací Čapkova klimatu
školy, která je mi nejbližší, v níž je klima vnímáno jako „souhrn subjektivních hodnocení a
sebehodnocení účastníků vzdělávání v dané škole, 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 na této škole
vyvolávají“ (Čapek 2010, s. 134).
Tímto či podobným způsobem bych zde mohla uvádět nepřeberné množství definic
různých autorů, kteří se z části ve svých výrocích shodují, ale zároveň se obsahem a rozsahem
11

v mnohém rozchází. To však není mým cílem, a proto se tato kapitola zaměřuje na
problematiku školního klimatu zejména z hlediska objasnění základní terminologie vztahující
se k danému tématu.
Jak bylo již výše zmíněno, při popisu a rozboru sociálně psychologických jevů ve
škole je užíváno mnoha termínů, které se často liší v pojetí různých autorů. Mluví se
především o sociálním klimatu či psychosociálním klimatu, kultuře školy, klimatu školní
třídy či sociálně psychologickém klimatu školní třídy, atmosféře, prostředí někdy také
o tzv. éthosu, a to nejen dané třídy či konkrétní výuky v této třídě, ale i celé školy, tedy
školním klimatu neboli psychosociálním klimatu školy či sociálně psychologickém
klimatu školy a učitelského sboru dané školy. Tyto termíny jsou součástí různých
terminologických variant a orientace v nich může být náročná a matoucí. Z tohoto důvodu
jsem se rozhodla v práci dále užívat terminologii dle J. Mareše (2013, s. 587- 629), která je
svým obsahem podle mého názoru nejvýstižnější a taktéž nejužívanější v novějších
odborných publikacích. Jedná se o výrazy: psychosociální klima školy a psychosociální klima
školní třídy, které by se však daly shrnout pod jednotný název školní klima. Tento sociálně
psychologický jev dále rozlišuji dle J. Mareše a J. Křivohlavého (1995, s. 146 -147) vzhledem
k jeho:
 rozsahu,
 proměnlivosti,
 délky trvání,
 obecnosti.
Tato terminologie figuruje i v řadě dalších publikací těchto i jiných autorů.
Prvním z nich, nejobecnějším, s velmi širokým rozsahem, je termín prostředí. Netýká
se pouze aspektů sociálně psychologických, ale zahrnuje ve vztahu ke třídě i aspekty
architektonické (celkové řešení učebny, úroveň vybavení, možnost manipulace s nábytkem),
hygienické (osvětlení, vytápění, větrání), ergonomické (vhodnost školního nábytku pro
soustředěnou práci, uspořádání pracovního místa učitele, žáka), akustické (úroveň šumu,
hluku, odraz zvuku) a v neposlední řadě přihlíží také k umístění školy v regionu (venkov,
město, velkoměsto).
Termín atmosféra má naopak rozsah poměrně úzký. Vyznačuje se především značnou
proměnlivostí a krátkodobým trváním. Atmosféra třídy je tedy jev podmíněný momentální
situací, měnící se v průběhu dne i během jedné vyučovací hodiny. Zahrnuje jevy trvající
řádově minuty až hodiny, jen výjimečně delší časové úseky. Vychází ze stávající situace ve
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třídě, ale může se v ní odrážet i např. situace předcházející (uvolněná atmosféra o přestávce,
strach ze zkoušení, únava z hodiny tělesné výchovy apod.).
Třetím důležitým termínem je psychosociální klima školní třídy, označující jevy
dlouhodobé, typické pro danou třídu a daného učitele po dobu několika měsíců či let.
Jednotlivými tvůrci tohoto jevu jsou nejen všichni žáci (žáci celé třídy, skupiny žáků i
jednotlivý žáci), ale i všichni učitelé (soubor učitelů vyučujících ve třídě i učitelé jako
jednotlivci, třídní učitelé aj.). Zprostředkovaně je psychosociální klima třídy ovlivněno širšími
sociálními jevy, kterými jsou psychosociální klima školy a psychosociální klima učitelského
sboru.

Obrázek č. 1 Tři důležité odborné pojmy týkající se školní třídy (Mareš 2013, s. 589)
Kdybychom chtěli klima vymezit obsahově, zahrnovalo by způsob jakým učitelé a
žáci vnímají, hodnotí a emocionálně reagují na procesy odehrávající se ve škole, třídě či
pedagogickém sboru. Jak říkají J. Mareš a J. Křivohlavý „v analýze školního klimatu je
klíčová interpretace školní skutečnosti ze subjektivního pohledu jejích hlavních aktérů, tedy
žáků a učitelů, a ne objektivní hledisko. Důvodem je zejména vliv tohoto subjektivního
pohledu, který se posléze odráží na jejich přemýšlení, rozhodování a jednání“ (Mareš,
Křivohlavý 1995, s. 146-147).
Jak již bylo výše zmíněno, školní klima je jevem multifaktoriálním. Nelze jej tedy
zkoumat odděleně, je nutné přihlédnou k souvislostem environmentálním, sociálněpsychologickým, sociologickým i kulturním. Již v pedagogickém myšlení starověku
existovalo vědomí toho, že každý edukační proces se realizuje v nějakých konkrétních
podmínkách a situacích. Např. v díle J. A. Komenského, zejména v knize Velká didaktika1
1

škola sama má být místo příjemné, vábící uvnitř i vně oči. Uvnitř budiž světlý, čistý pokoj, ozdobený všude
obrazy, ať jsou už to obrazy znamenitých mužů, ať zeměpisné mapy, ať památky historických událostí nebo
nějaké emblémy. Venku pak budiž u školy nejen volné místo k procházkám a společenským hrám (poněvadž to
se nesmí mládeži odpírat, jak ukážeme níže na příslušném místě (nýbrž i nějaká zahrada, do níž by byli časem
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(první, latinské vydání z roku 1657) se můžeme setkat s výčtem faktorů, jež mohou toto
prostředí pozitivně či negativně ovlivňovat. Přestože jsou zde zdůrazněny hlavně fyzické
faktory edukačního prostředí a sociálně psychologické faktory jsou opomíjeny, takovéto
pojetí, kladoucí důraz na uspořádání vnitřního a vnějšího prostředí školy, přetrvávalo
v pedagogickém myšlení až do nedávné doby. Tyto pojetí edukačního prostředí jsou souhrnně
označována jako ergonomická.
Až v 70. letech 20. Století došlo k postupnému rozvíjení i jiného pojetí edukačního
prostředí, jež zkoumalo edukační prostředí jakožto soubor psychosociálních vlivů a vztahů.
Zde dochází díky H. J. Walbergovi a R. H. Moosovi (USA), B. J. Fraserovi (Austrálie) a
dalším výzkumným pracovníkům ke zkoumání tzv. klimatu a atmosféry škol a tříd. Zpočátku
převažoval názor, že lze tyto skutečnosti pouze procítit, nikoli objektivně popsat a hodnotit.
Avšak právě výše zmiňovaní odborníci se zasloužili o vytvoření metodik pro měření kvality
edukačního prostředí školních tříd. Tento přístup se od předcházejících lišil tím, že
předmětem zkoumání edukačního prostředí bylo to, jak ho vnímají a hodnotí sami jeho
účastníci, tedy učitelé a žáci (Průcha 2002, s. 68-70).
Dnes již myšlenka, že učení žáků ovlivňuje fyzické prostředí stejně jako sociálně
psychologické faktory, není ničím novým. Klima ovlivňuje efektivitu žákova učení a
učitelova vyučování a stejně tak i vývoj jednotlivců a vývoj třídy jako celku. Existuje řada
různých taxonomií, jež se snaží vytvořit určitý hierarchický systém, obsahující různé
proměnné, vzhledem ke kterým lze školní klima vymezovat. U řady autorů se můžeme setkat
se stejným či podobným pojetím složek klasifikace, ale lze najít i určitá specifika typická pro
konkrétního autora. Např. J. Čáp a J. Mareš (2001) uvádějí dvě taxonomie, díky nimž lze
obecně analyzovat proměnné ovlivňující školní klima. Autory první z nich jsou Tagiuri
(1968) a Anderson (1982), a autorem druhé je Knowles (1985).

Taxonomie Tagiuriho a Andersona:
1

ekologie: charakteristika budovy, v níž se výuka odehrává

2

prostředí: charakteristiky učitelů (délka praxe, platové zařazení apod.) a
charakteristiky žáků (pohlaví, věk, sociální status apod.)

3

sociální systém (skupinové charakteristiky): vztahy mezi klíčovými účastníky,
sociální komunikace, podíl na rozhodování, příležitost k účasti na sociálním dění ve
skupině

pouštěni a naváděni těšit se pohledem na stromy, kvítí, byliny. Když se věc takto zařídí, je pravděpodobné, že
děti budou chodit do škol s nemenší chutí, než chodí na jarmark, kde doufají uvidět a uslyšet vždy něco nového“
(Komenský, J. A., český překlad, 1958, s. 140).
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4

kultura: hodnoty a hodnotové systémy, jež účastníci považují za významné, učitelova
zaangažovanost na rozvoji žáků, míra důrazu na kooperaci, důraz na činnosti
související se školou, očekávání účastníků, jasnost a konzistentnost cílů

Taxonomie dle Knowlese:
1. podmínky klimatu:
1.1. fyzikální prostředí


architektonické koncipování učebny a způsob jejího vybavení

1.2. psychologické prostředí


vzájemné respektování účastníků



spolupráce účastníků



možnost vzájemného spolehnutí



vzájemná podpora, pomoc



otevřenost a autentičnost jednání



potěšení a radost ze společenství



humánnost, lidskost v jednání

2. zaangažovanost žáků na společné tvorbě plánů
3. zaangažování žáků na diagnostice vlastních potřeb
4. zaangažování žáků na definování cílů učení
5. zaangažování žáků na návrhu postupů při učení
6. pomoc žákům uskutečňovat navržený postup učení
7. zaangažovanost žáků na hodnocení průběhu výsledků vlastního učení
(Čáp, Mareš 2001, s. 568-569)

1. 2

Mikroprostředí školy
Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, obecně lze pojmem prostředí chápat vše,

co nás obklopuje a aktuálně i perspektivně ovlivňuje. Aktuálně tím, že nám v určité míře
poskytuje podmínky pro uspokojování našich individuálních potřeb (fyziologických,
psychických, sociálních i kulturních), perspektivně odráží podobu a vlastnosti prostředí,
v němž jsme vyrostli a vyvíjeli se.
Prostředí lze rozlišovat na základě různých kritérií. Pokud bychom chtěli blíže
analyzovat školní prostředí, sledovali bychom zejména hledisko institucionalizovaného,
cílevědomého, výchovně-vzdělávacího působení. Vycházeli bychom v tomto případě
z analýzy toho, jak škola naplňuje výchovné a vzdělávací cíle, jakým způsobem probíhá
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interakce mezi učiteli a žáky, jaká je spolupráce školy s rodinou, jak dalece rodiče participují
na systému školní výchovy a jiné.
Aniž si to většina žáků pravděpodobně uvědomuje, právě ve škole prožijí zásadní a
velice důležitou část svého života. Školní prostředí ovlivňuje myšlení, estetické i sociální
cítění, i řadu dalších hodnot. Kvalita školního prostředí je důležitá nejen k plnění školních
činností a povinností, ale také k uspokojení vlastních potřeb, a já osobně si myslím, že tyto
důvody jsou dostatečným argumentem proto, aby školnímu prostředí byla věnována náležitá
pozornost. Problematice vhodného školního prostředí, ve kterém by se především děti, ale
i učitelé, cítili dobře, se dlouhodobě zabývá Marie Havlínová. Kolektiv autorů společně s M.
Havlínovou hovoří v knize s názvem Program podpory zdraví ve škole2 o tzv. školním
mikroprostředí3. M Havlínová, P. Kopřiva, I. Mayer, Z. Vildová a kol. klasifikují složky
zmiňovaného mikroprostředí školy takto:
Klasifikace tří složek mikroprostředí školy dle M. Havlínové a kol.
a) věcné prostředí
Věcné prostředí školy je tvořeno materiálními podmínkami, v nichž se práce ve škole
uskutečňuje. Zahrnuje všechny prostory a jejich vybavení. Jeho vhodnost určují vlastnosti,
které se poté projevují v konkrétním vybavení třídy a také mají vliv na akustické vlastnosti
prostoru. Jsou jimi:


hygienická nezávadnost (fyzikální, chemická, biologická)



bezpečí ve věcném smyslu



funkčnost a účelnost



podnětnost (motivace k činnostem v daném prostředí)



estetičnost a zabydlenost



dostupnost všech prostor školy k pohybu a užívání



nabídka osobního prostoru (trochu místa pro své věci)

b) organizační prostředí

2

Program podpory zdraví ve škole vychází z Evropského programu a projekt Zdravá škola a u nás probíhá již
několik let ve více než stovce škol. Tyto školy stojí na třech pilířích: 1. pilíř – Pohoda prostředí (pohoda věcného
prostředí, pohoda sociálního prostředí, pohoda organizačního prostředí). 2. pilíř – Zdravé učení (Smysluplnost,
možnost výběru, přiměřenost, motivující hodnocení). 3. pilíř – Otevřené partnerství (Škola jako model
demokratického společenství a škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce) (Čapek 2013, s. 200-201),
(http://www.program-spz.cz/co-je-program-skola-podporujici-zdravi)
3
Do kategorie mikroprostředí se řadí ta část prostředí, kterou užívá a současně produkuje určitá lidská skupina
ve svém životním či pracovním (operačním) prostoru vymezeném pro její životní funkce (např. mikroprostředí
rodiny vyplývající ze způsobu bydlení, počtu členů, organizace domácnosti, tvorby meziosobních vztahů atd.,
čímž spoluurčuje svůj způsob života). Oproti tomuto do kategorie makroprostředí zahrnujeme přírodní i
společenské jevy a děje, které mají globální rozměr a jejich důsledky dopadají na celé populace a generace
(ovzduší, voda, podnebí, krajina, vztahy mezi státy a etniky apod.)“ (Havlínová 1998, s. 82).
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K docílení co nejefektivnějšího vyučování je třeba vhodně zorganizovat všechny
školních činnosti a sladit je s požadavky na životosprávu učitelů a žáků. Důležité je
především správné rozložení režimu dne4 tak, aby vycházel z přirozených potřeb všech
účastníků výchovně vzdělávacího procesu. Jedná se o vhodné střídání činností vzdělávacích,
času na odpočinek i na tělesnou aktivitu. Doporučuje se taktéž stravování v duchu zdravé
výživy.
c) sociální prostředí
Škola má za úkol plnit specifický typ sociální interakce. Očekává se od ní výrazný vliv
na formování a rozvoj jedince. Měla by zajišťovat nejen vzdělávání jedince, ale také
realizovat řadu náročných úkolu ve výchovné oblasti. Specifikem ve školním prostředí je
participace jak učitelů a žáků, tak i rodičů. Ve srovnání s prostředím v jiných institucích jej
lze hodnotit jako složitější a vůči jedinci náročnější. Důvodem je fakt, že škola sdružuje
skupiny lidí, z nichž ty dvě nejdůležitější (učitelé a žáci) se od sebe výrazně liší jak početní
převahou, tak věkovým rozdílem. Výchovný vliv prostředí, který je ve škole systémově
zakotven, vyplývá ze vzdělávací činnosti školy a je jedním z jejích úkolů. „Dopad vlastností
prostředí je výběrový a jednotlivci se mezi sebou liší podle toho, jak každý z nich přítomné
prostředí vnímá, i když si je nemusí uvědomovat. Vnímá jej podle toho, jak ladí s jeho
osobními potřebami, počínaje fyziologickými a konče kulturními. Výsledný pocit, který mu
zůstává, je jeho více či méně jasný pocit libosti nebo nelibosti, bezpečí nebo
ohrožení“(Havlínová1998, s. 83).
M. Havlínová dále uvádí, že ve vzájemné komunikaci učitelů a žáků se neodráží pouze
generační rozdíly, osobní vlastnosti (temperament, charakter, sebepojetí) a zkušenosti jedince,
ale především to, že obě skupiny jsou nositeli různých školních rolí a představiteli odlišných
skupin v rámci školy. Tato skutečnost výrazně ovlivňuje psychosociální prostředí školy, jehož
pohoda je určována především způsoby, jakými se lidé k sobě navzájem chovají (Havlínová
1998, s. 82-118). Stejná autorka se v jiné své publikaci nazvané „Jak měnit a rozvíjet vlastní
školu?“ (1994, s. 30-31) domnívá, že změna v komunikaci ve vztahu učitelé-žáci, ale také
mezi žáky navzájem a učiteli navzájem přispívá ke změnám v sociálních vztazích a vede
k odbourání nedůvěry, absolutní autority a neomylnosti ze strany školy a ústí ve vztahy
spolupráce, partnerství a vzájemné pomoci.
Literatura uvádí, že termín prostředí třídy je nejobecnější a týká se především
estetických, akustických, ergonomických, technických, hygienických a architektonických
4

“Režimem dne nazýváme časové rozložení práce, odpočinku (aktivního i pasivního - spánku), příjmu potravy a
potřeb s ním spojených a všech dalších úkonů a činností, které se během dne opakují“. (Havlínová 1998, s. 103)
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aspektů. D. Jílková ve svém článku „Jak se žije dětem v našich třídách?“ (2003, s. 6) tvrdí, že
není možné se ve vnímání prostředí třídy omezit pouze na vnější stránku, jelikož se
v současné době, vzhledem k potřebám žáků, mění nejen tradiční uspořádání třídy, ale také
styly výuky. „Současný učitel má oproti dřívějšku větší množství kompetencí v oblasti
vyučovacího procesu. Jeho pravomoci mu umožňují přizpůsobit potřebám žáků způsob výuky
i obsah učiva. Může tak vytvářet prostředí podněcující zájem o učivo i vzájemnou spolupráci“
(Jílková 2003, s. 6-7). Toto tvrzení do jisté míry potvrzuje i zahraniční literatura, ve které se
setkáváme s termínem „Classroom environment“ nebo „learning environment“, tedy třídní
nebo edukační/ učební prostředí. Tím je tedy míněno nejen fyzikální prostředí samotné
učebny, ale také sociální prostředí a psychosociální faktory, ovlivňující žákovo učení v dané
třídě, což uvádí taktéž J. Průcha (2002, in Mareš 2013, s. 590).

Edukační prostředí školní třídy

psychosociální faktory

stabilní
trvalejší vztahy mezi
učitelem a žáky i mezi
žáky navzájem
klima třídy

proměnlivé
krátkodobé, situačně
podmíněné vztahy mezi
učitelem a žáky i mezi
žáky navzájem
atmosféra třídy

fyzikální aj. "neživé" faktory
architektonické, hygienické,
technické, ergonomické,
akustické, estetické

Obrázek č. 2 Edukační prostředí třídy (Mareš 2013, s. 590, modifikováno dle Průcha 2002, s.67)
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2.

Klima školní třídy z psychologického a sociálního hlediska
Literatura uvádí, že pojem klima školní třídy nebyl v minulosti termínem odborným a

používal se spíše pro metaforické vyjádření toho, co bylo pro danou školní třídu dlouhodobě
charakteristické (Mareš 2013, s. 591). I přesto, že je tento termín v současné době hojně
využíván jak odborníky, tak laickou veřejností, neexistuje v odborné literatuře absolutní
shoda v tom, jak tento termín obsahově vymezit. Důvodem je skutečnost, že klima může být
prakticky cokoliv, co je nehmotné a prostupuje to celou třídou (Ježek 2003, s. 2 In: Čapek
2010, s. 133). Pro klima školní třídy jsou charakteristické ustálené postupy vnímání, prožívání
a hodnocení toho, co se ve třídě už odehrálo a/nebo právě odehrává, jsou to názory
jednotlivých aktérů školního vyučování. Klima se liší od toho, co bychom ve třídě mohli
zjistit pozorováním či objektivním nahráváním a analyzováním různých dějů. Liší se od toho,
co je v „prvním plánu“ poznávání školní třídy a vyučování v této třídě. V případě
psychosociálního klimatu jde o něco jiného, důraz je kladen především na subjektivní
perspektivu aktérů klimatu (tedy na tom, co leží, obrazně řečeno, ve „druhém plánu“
poznávání; co je „za kulisami“ třídy, za tím, jak se chce vyučování v této třídě jevit navenek).
Uvedený pohled staví na tom, co je nepřístupné vnějšímu pozorovateli. “Psychosociální klima
školní třídy označuje ustálené postupy vnímání, prožívání, hodnocení toho, co se ve třídě už
odehrálo a/ nebo právě odehrává; jsou to názory jednotlivých aktérů školního vyučování“
(Fraser 1998; Dunn, Harris 1998; Mareš 2001; Průcha 2002; in Mareš 2013, s. 591).

2. 1

Faktory ovlivňující sociální klima školní třídy
Školní úspěšnost či neúspěšnost žáka, stejně jako jeho chování vůči spolužákům a

učitelům, jsou proměnné, které neovlivňují pouze osobní rysy žáka či intenzita jeho domácí
přípravy. Stejně tak i výsledky výuky nejsou závislé pouze na povaze vyučovaného předmětu,
náročnosti učiva nebo kvalitě učebnic, ale působí na ně též mikrosociální prostředí třídy a
školy, jež navštěvují. Zmiňované faktory společně utváří a modifikují konkrétní sociální
klima dané třídy (Lašek 1995, s. 135).
„Pro žáka je sociální klima důležité proto, že mu poskytuje impulsy pro rozvoj
rozumových schopností, podílí se na emocionálním a psychickém vývoji a formování
osobnosti žáka. Sociální klima školní třídy každému žákovi vytváří pracovní podmínky a je
i důležitým zdrojem jeho spokojenosti nebo nespokojenosti“ (Vykopalová, H., 1992, s. 6).
Faktorů, které spoluvytvářejí a ovlivňují školní prostředí, je mnoho. Tato kapitola je zaměřena
na ty nejčastěji uváděné, tedy nejvýznamnější.
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H. Grecmanová (2003, s. 51) uvádí, že faktory ovlivňující klima „můžeme obecně
chápat také jako příčiny, jež se podílejí na tvorbě klimatu školy, jeho vymezení a pochopení“.
J. Čáp s J. Marešem (2002, s. 569) uvádějí, že o sociální klima třídy lze uvažovat nejméně
v pěti teoretických úrovních. A to z hlediska úrovně ekologické, v níž jsou lidé přítomni
spíše zprostředkovaně (prostředí školní budovy, učebny, studovny, laboratoře atd., tedy
prostor, v němž žáci a učitelé žijí část svého života, vyučují a učí se). Dále vzhledem k úrovni
jedinců (úroveň jednotlivých učitelů, žáků apod.). Za třetí se jedná o úroveň malých
sociálních skupin (školní třídy apod.). Čtvrtou tvoří úroveň větší sociální skupiny (klima
školy). Poslední úrovní je úroveň velkých sociálních skupin (např. školství dané země,
zvláštnosti její kultury).
Výše zmiňované teoretické úrovně mohou být východisky pro řadu úvah o sociálním
klimatu školní třídy směřovaných podle různých hledisek. Mohou to být hlediska např.:
 dle stupně školy,
 typu školy,
 koncepce výuky,
 zvláštnosti žáků,
 zvláštnosti vyučovacích předmětů,
 zvláštnosti prostředí, v němž se výuka odehrává,
 zvláštnosti komunikace, která zprostředkovává sociální kontakt,
 zvláštnosti učitelů.
Právě tato hlediska, jak uvádí J. Čáp s J. Marešem (2001, s. 570- 571), se stala výchozími pro
různé typologické přístupy různých autorů, zabývajících se problematikou psychosociálního
klimatu třídy.
Hledisko


podle stupně školy





podle typu školy






Typy
Příklady
klima třídy v mateřské škole
 klima „třídy“ - studijní
klima třídy na prvním stupni
skupiny na vysoké škole
základní školy
(Fraser, Treagust, 1986)
klima třídy na druhém stupni
základní školy
klima třídy na střední škole
klima ve studijní skupině na vysoké
škole apod.
klima třídy na gymnáziu
 klima třídy v církevních
klima třídy na střední odborné škole
středních školách
klima třídy na středním odborném
(Miezgová,1994)
učilišti
klima třídy na státní/nestátní škole
 klima třídy
v alternativních školách
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podle koncepce výuky

 klima třídy v tzv. tradiční škole
 klima třídy v tzv. alternativní
škole

poskytující populaci
„druhou šanci“ (Fraser,
Williamson,Tobin,
1987)
u nás by se dalo uvažovat o:

podle zvláštnosti
vyučovacích předmětů
podle zvláštnosti
prostředí, v němž
výuka probíhá

podle zvláštností žáků

podle zvláštností
učitelů

 klima při naukových
předmětech
 klima při „výchovách“
 klima při dalších typech
vyučovacích předmětů
 klima v tradiční učebně
 klima při laboratorní výuce

 klima třídy, v níž dominují
běžní, neproblémoví žáci
 klima třídy, kde musí učitel
pracovat s „problémovými
žáky“
 klima třídy podle převládající
orientace žáků
 klima třídy, v níž vyučuje
začátečník, nováček
 klima třídy, v níž vyučuje
zkušený učitel
 klima třídy, v níž vyučuje
vynikající učitel
 klima třídy, v níž vyučuje
zdravý učitel
 klima třídy, v níž vyučuje
učitel a patologickými rysy
 klima třídy, v níž vyučují
učitelé s rozdílnými
vyučovacími styly

 klima při přímé mezilidské
komunikaci
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 klimatu třídy v obecné
škole
 klimatu třídy v občanské
škole
 klimatu třídy ve
waldorfské škole apod.
 klima při výuce chemie
(Fraser, 1993)
 klima při výuce
matematiky (Wong,
1995)
 klima třídy při
laboratorní výuce
(Fraser, Giddings,
McRobbie, 1993)
 klima třídy, v níž
převládají „problémoví
žáci“ (Pierceová, 1994)
 klima třídy, v níž
převládají žáci
orientovaní na kontrolu
a řízení, na inovace, na
příslušnost ke třídě,
plnění úkolů, na
soutěžení (Moos, 1978)
 klima třídy u
vynikajících a
průměrných učitelů
(Fraser, Tobin, 1989)
 tvořivé/netvořivé klima
třídy navozené
vyučovacím stylem
učitele (Furman, 1985)
 klima třídy podle
způsobu řízení výuky a
uplatňování moci
učitelem (Cheng, 1994)
 klima třídy u učitelů,
kteří rozvíjejí imaginaci,
objevování, tvořivost
žáků (Litterst, Eyo,
1993)
 klima třídy při učení
pomocí počítače (Teh,
Fraser, 1995)

 klima při učení pomocí
 klima třídy při učení
počítače
objevováním pomocí
 klima ve společenství žáků,
počítače (Maor, Fraser,
které je zprostředkované
1996)
moderní komunikační
 klima v tzv. virtuálních
technikou (televizní
třídách (Powers,
konference, internetové
Mitchell, 1997)
diskusní skupiny)
Tabulka č. 1 Typologické přístupy k sociálnímu klimatu třídy (Čáp, Mareš 2001, s. 570- 571)
podle zvláštnosti
komunikace, která
zprostředkovává
sociální kontakt

Z této přehledové tabulky vyplývá, že klima vytváří složitou strukturu navzájem se
ovlivňujících složek. Je vytvářeno sociální skupinou, svými tvůrci, na které následně působí.
Přestože hovoříme o klimatu školy i učitelského sboru, nejvýrazněji se projevuje v rámci
konkrétních tříd.

2. 2

Aktéři školního klimatu
Kdo vytváří klima třídy? Jeho aktéry jsou všichni žáci dané třídy (třída jako celek),

skupinky žáků v dané třídě, žáci jako jednotlivci (žáci výrazní i méně výrazní, vůdci i ti, kdo
stojí mimo). Ve vyučovacích hodinách se spolutvůrcem klimatu stává vyučující, který
vyučuje žáky určitému předmětu (učitel-muž, učitelka-žena), a často se na podobě klimatu
podílí i třídní učitel dané třídy.
Každá třída má své zvláštnosti, které projevuje navenek. A to jak při vyučování, tak i
např. o přestávce či na školní akci, a tím vytváří specifické klima pro práci učitele. Znamená
to, že nikdy není průběh vyučování téhož předmětu, v paralelních ročnících, vedený týmž
učitelem stejný. Toto třídní klima může být jak klimatem pozitivním pro spolupráci a
poznání, tak naopak klimatem plným lhostejnosti a vzdoru. To je také jedním z důvodů, proč
má např. učitel určitou třídu v oblibě a druhou méně. Právě klima třídy, tak jak ho vnímá
učitel, je často původcem vzniku specifické „pověsti třídy“ v učitelském sboru.
Rozdílné chování třídy není patrné pouze ve vztahu k vyučujícím, nýbrž i ve vztahu
k jednotlivým členům třídního společenství. Postavení a míra vlivu jednotlivých žáků ve třídě
je různá. Zatímco jedni se do školy těší, že se zde setkají se svými kamarády, jiní jdou do
školy se strachem a nechutí.
Stejným způsobem, jak na učitele působí klima dané třídy, působí rovněž učitel na
danou třídu. Každý vyučující má své zvláštnosti, které projevuje navenek, ať vyučuje
v kterékoliv třídě. To je také jeden z důvodů, proč probíhá vyučování téhož předmětu
u učitelů stejné aprobace odlišně. Učitel vždy svým chováním vytváří specifické klima pro
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žákovské učení a chování. Může žáky v jejich učení podpořit a učinit je zajímavým nebo
může žáky stresovat, přetěžovat či nechávat ve lhostejnosti. Z tohoto důvodu reaguje stejná
třída na různé učitele odlišným způsobem (Čáp, Mareš 2001, s. 566).
„Klima společně vytvářejí všichni žáci navštěvující danou školní třídu, dále skupiny
žáků, na něž se zpravidla člení, a jedinci stojící mimo tyto skupiny, jednotliví žáci, učitelé
vyučující třídu. Označujeme je souhrnným názvem aktéři klimatu. Jednotkou analýzy je tedy
školní třída, všichni její aktéři, nikoli jednotlivec navštěvující tuto třídu.“ (Čáp, Mareš 2001,
s. 565).
Názory na to, kdo má hlavní podíl na utváření klimatu školní třídy se mezi odborníky
liší. Někteří zastávají přesvědčení, že hlavním zdrojem utváření klimatu jsou sami žáci. Oni
jsou podle nich ti, kteří svými individualitami vytvářejí to všudypřítomné klima, jež je
vždycky nějaké. Dobré, špatné, spolupracující, nepřátelské, klidné, výbušné, veselé, smutné,
tvořivé, otrávené atd. Stačí porovnat několik paralelních tříd a zjistíme, že každá z nich se
vyznačuje čímsi osobitým, co si do značné míry zachovává, ať v ní učí kdokoli.
Existují ale i zastánci názoru, že hlavním tvůrcem klimatu je učitel. Důvodem je jeho
působení, na něž třída posléze reaguje a jež se zákonitě odrazí i na „tónu hodiny“. V praxi to
zjednodušeně znamená to, že žáci znají hranice, jež lze u jedněch učitelů překročit a
u druhých nikoliv. H. Vykopalová o tomto tématu hovoří následovně: „Utváření optimálního
sociálního klimatu je základní úlohou učitele. Žáci jsou aktivní nebo pasivní účastníci
utváření sociálního klimatu třídy, jsou sociálním klimatem třídy ovlivňováni, ale i oni sami jej
svým chováním utvářejí, formují. Pro žáka je sociální klima důležité proto, že mu poskytuje
impulsy pro rozvoj rozumových schopností, podílí se na emocionálním a psychickém vývoji a
formování osobnosti žáka.“ (Vykopalová1992, s. 6).
Odpověď na otázku, který názor je blíže pravdě, možná ukáže následující rozbor
různých mechanismů, jimiž, jak dokládají výzkumné nálezy, se fungování určitého klimatu ve
třídě realizuje. Dle J. Průchy (2002, s. 344) těmito mechanismy jsou:


komunikační a vyučovací postupy používané učitelem



způsob participace žáků na vyučování



preference a očekávání učitelů od žáků



celkové klima či étos školy, již je daná třída součástí

Na závěr této podkapitoly, která se blíže věnovala aktérům třídního klimatu a otevírala
otázku, který z nich zda učitel nebo žáci výrazněji ovlivňují školní klima, bych ráda
poznamenala, že v některých děleních se za aktéry uvádí též rodiče žáků, ale marginální část
literatury se shoduje pouze na tě dvou výše uvedených, tedy na učitelích a žácích.
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2. 3
2. 3. 1

Významné proměnné podílející se na tvorbě třídního klimatu
Komunikační a vyučovací postupy
Jako vzájemná výměna informací mezi účastníky výchovně vzdělávacího procesu,

sloužícímu k výchovně vzdělávacím cílům, je definována pedagogická komunikace. O jejích
zákonitostech se můžeme dočíst v mnoha pracích např. J. Mareše, J. Křivohlavého nebo J.
Čápa. (1989, 1995, 2001, 2013), kteří dále uvádějí, že pokud je plnohodnotná, zajišťuje
příznivé emocionální klima pedagogického procesu, pozitivně působí na vztahy mezi
učitelem a žáky i mezi žáky navzájem. V pedagogické komunikaci se sdělují informace
různého typu, od věcných poznatků po citové a motivační sdělení, vyměňované mezi
učitelem, žákem, skupinou žáků, školní třídou a to jak verbálními tak neverbálními
prostředky. Řídí se pravidly stanovenými školou i pravidly vyplývajícími z obecných pravidel
chování v dané společnosti. Může se odehrávat i jinými způsoby než pouze prostřednictvím
učitele, může být zprostředkována např. učebnicí, počítačem, video nahrávkou apod. Ať je
však realizována jakýmkoli způsobem, vždy by měla být přizpůsobena potřebám žáků (jejich
věku, organizační formy by měly korespondovat s povahou úkolu apod.) Obecně by se dalo
říci, že pedagogická komunikace musí být vždy adekvátní dané sociální situaci, konkrétní
pedagogické interakci. Např. interakce téhož učitele se dvěma rozdílnými třídami, jednou
s neukázněnými a prospěchově slabšími žáky a druhou s žáky disciplinovanými zajímajícími
se o učení, bude probíhat různě. Na druhé straně pedagogická interakce ovlivňuje sociální
prostředí, díky němuž může např. učitel ovlivnit danou třídu.
V souvislosti s pedagogickou komunikací lze uvést pojem pedagogický takt, který,
pokud ho učitel vlastní, se projevuje ve správném a včasném rozpoznání reakce žáků na
situaci a dle toho uzpůsobení následného chování a jednání. Ve školní praxi se pedagogický
takt projevuje např. tím, že učitel pozná, pokud žáci přestali výklad chápat, jsou nesoustředěni
nebo to, že ví jaký způsob trestu je přiměřený apod. Můžeme tedy pedagogický takt chápat
jako složitou sociální dovednost, formovanou praxí učitele a vývojem jeho osobnosti.
Každý učitel díky způsobům, jakými komunikuje se svými žáky, vytváří specifické
komunikační klima, jež je odrazem jeho osobité interakce s žáky a které může být pro ně
motivujícím a povzbuzujícím je v jejich výkonech, stejně jako demotivujícím, vedoucím
k pasivitě a strachu. V prostředí našich škol k důležitým poznatkům v oblasti komunikačního
klimatu výrazně přispěl J. Lašek (1995, s. 155-156). Vychází přitom nejen ze svých výzkumů,
ale i výsledků prací amerických odborníků.
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Uvádí dva základní typy komunikačního klimatu ve třídě:
 Komunikační klima suportivní (vstřícné, průměrné). Je to klima, v němž se jeho
účastníci navzájem respektují, komunikují mezi sebou své názory a pocity, a to
otevřeně a jasně.
 Komunikační klima defenzivní (obranné). Klima v němž vznikají situace, kdy jeho
účastníci spolu soupeří, neposlouchají jeden druhého, skrývají své názory a pocity aj.
Je patrné, že systematicky navozované defenzivní komunikační klima není vhodné a i
pozdější výzkumy potvrdily, že žáci používají celou škálu defenzivních technik proti učiteli,
který je svým komunikačním stylem nutí zaujmout obranou pozici. Stejně tak, jak se
jednotliví učitelé liší způsoby své komunikace s žáky, jsou odlišné i jejich přístupy k učivu,
styly a metody výuky. Žáci se s nimi setkávají především ve vyšších třídách díky střídání se
učitelů různých předmětů. Přestože mohou každému z žáků některé přístupy vyhovovat méně
a jiné více, jsou nuceni volbu učitele respektovat a přizpůsobit se jí.

2. 3. 2

Způsob participace žáků na vyučování

V řadě odborných publikací se můžeme dozvědět o potřebě aktivního zapojení žáků do
vyučování z důvodu dosažení co největší efektivnosti edukačního procesu ve škole. Výzkumy
zabývající se mírou participace žáků ve výuce mají své opodstatnění, poněvadž se jimi
prokázalo, že data o participaci žáků v konkrétní třídě jsou nejen ukazatelem kvality řízení
vyučování učitelem, ale vypovídají i o způsobu učení se žáka během výuky. V neposlední
řadě je participace považována za nejvýraznější projev toho, o jaký typ komunikačního
klimatu v určité třídě se jedná.
J. Průcha (2002, s. 346-347) uvádí vlivy, které dosavadní analýzy vyučování ukázaly
jako klíčové z hlediska rozdílné participace jednotlivých žáků ve vyučování. Jsou to tyto:


vysoký počet žáků ve třídě, což zapříčiňuje nemožnost, aby se učitel mohl
věnovat všem žákům stejně či podle jejich individuálních potřeb



lokalizace žáků ve třídě, kdy se učitel obrací více k určitým žákům, vzhledem
k jejich rozmístění ve třídě (kdy např. více oslovuje žáky sedící v předních
lavicích)



rozdílné preference učitelů k jednotlivým žákům, jež se projevuje v tom, že
učitelé mají určité postoje k jednotlivým žákům, jež se posléze odráží v jejich
chování a konkrétně i např. v možnosti participace žáka ve vyučování
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rozdílná komunikace mezi učiteli a žáky v závislosti na rozdílech v pohlaví,
kdy empirické nálezy ukazují, že existují rozdíly v komunikaci mezi učitelem
mužem či ženou a jejich žáky stejného či opačného pohlaví, než jsou oni sami.

Preference a očekávání učitelů od žáků

2. 3. 3

Preferenční postoje učitelů k žákům, tak nazval J. Pelikán (1991,1995, a další práce
autora) jevy charakteristické zvýšeným zájem učitele o určité žáky ve třídě, jež jsou pak díky
tomuto nemístně nadhodnocováni či naopak, což se následně odráží např. na jejich výkonech
ve škole, vztazích k učiteli či spolužákům, vztahu k předmětu apod.
J. Průcha uvádí (2002, s. 349): „V kterékoliv lidské skupině, v níž dochází k interakci
a komunikaci, si vytvářejí jednotliví členové skupiny postoje k jiným členům. Při dlouhodobé
či opakující se interakci – jakou je právě vyučování ve školní třídě – mají tyto postoje silný
vliv na klima, které účastníci prožívají.“
Učitelův postoj ke konkrétním žákům lze chápat jako hodnotící vztah odrážející
rozumové poznání a do značné míry i citové hodnocení žáka. Navenek se projevuje jako
tendence reagovat na určité pedagogické situace, skupiny žáků, jednotlivce a zároveň i na věci
a názory poměrně stálým způsobem. „Vznik učitelova postoje k jednotlivým žákům i k celé
třídě vzniká složitě nejen při vlastní interakci, ale často již dávno předtím, než dojde
k prvnímu kontaktu mezi nimi“(Mareš, Křivohlavý 1995, s. 132-133).
Řada výzkumů dokazuje, že je jevem velice častým, pokud učitel na základě nějakého
faktoru souvisejícího s daným žákem k němu zaujímá postoj kladný nebo záporný. Ten pak
nemusí být objektivní a stejně tak příčina jeho vzniku může být neadekvátní vzhledem
k významu postoje učitele. Nejčastější subjektivistické přístupy a chyby plynoucí z omylů při
pozorování a posuzování žáka, projevující se při hodnocení školního výkonu žáka jsou dle H.
Vykopalové (1992, s. 24-24) tyto: haló efekt (vnímání žáka na základě prvního dojmu a to
buď příznivého či nikoli), předsudky (např. nekritické převzetí názoru na žáka od jiných
učitelů), stereotypizace a analogizace (vytváření si určitého obrazu žákovy osobnosti, které
jsou mechanicky aplikovány na základě minulých zkušeností s žáky bez ohledu na konkrétní
specifika daného žáka), figura a pozadí (týká se vnímání osoby žáka ovlivněné pozadím
např. tmavá místnost vyvolává negativní dojmy apod.), tradice (ovlivnění hodnocení žáka na
základě přísloví a rčení např. učitel jistým způsobem hodnotí zamlklého žáka apod.),
tendence k průměru (přiklánění se při hodnocení ke středním, průměrným hodnotám, než
k mezním).
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Každý učitel by se měl snažit těchto chyb vyvarovat a přistupovat k jednotlivým
žákům s co největší objektivitou a nezaujatostí. Měl by mít na paměti, že zavržení,
zesměšňování, nespravedlivé chování apod. vůči svým svěřencům se odráží v klimatu třídy a
zpětně negativně ovlivňuje jeho aktéry a jejich výkony.

2. 3. 4

Celkové klima či étos školy, jež je daná třída součástí
Problematika školního klimatu je u nás i v zahraničí stále předmětem zájmu odborníků

i laické veřejnosti (vycházejí odborné publikace i časopisecké a novinové články).
Pokud bychom chtěli nějakým způsobem sumarizovat dosavadní poznatky o klimatu
školy, museli bychom stejně jako u klimatu třídy vycházet z toho, že školní klima je taktéž
jako klima konkrétní třídy jevem multifaktoriálním a natolik složitým, že jej nelze zkoumat
odděleně od environmentálních, sociálně psychologických, sociologických a kulturních
souvislostí, i celkové klima školy, odráží a je tvořeno všemi výše zmiňovanými faktory.
Pokud pomineme aspekty vztahující se k prostředí školy (architektonika budovy a jejích
prostor včetně vybavení, hygienické náležitosti či samotnou organizaci školy- otázky
kapacity, provozu školy, spolupráce s rodiči apod.) a zaměříme se na sociální klima školy,
čeká nás rozbor jeho dvou dílčích složek, k nimž patří:
 klima učitelského sboru,
 klima jednotlivých školních tříd.
Někdy je opomíjeno, že učitel nepůsobí na žáka ve škole osamoceně, nýbrž že je
pouze jedním z vyučujících. Je součástí učitelského sboru a samozřejmě jeho kompetence
podléhají vedení školy. Z hlediska vedení školy hraje velkou roli, zda je klima školy
otevřené nebo uzavřené. J. Čáp aj. Mareš (2001 s. 586) definují otevřené a uzavřená klima
školy takto: „Otevřené klima školy se vyznačuje vzájemnou důvěrou, zaujetím učitele pro
pedagogickou práci. Ředitel školy jde svým podřízeným osobním příkladem, učitelé
s vedením školy spolupracují, pomáhají si také navzájem. Pravidla chodu školy jsou zřetelná
a stálá, povinnosti lidí a jejich potřeby jsou citlivě vyvažovány. Chování učitelského sboru je
otevřené a nepředstírané. Uzavřené klima školy je opakem předchozího. Je pro ně typická
vzájemná nedůvěra, nechuť učitelů se angažovat v pedagogické práci. Ředitel řídí školu
byrokratickým způsobem, formálně, neosobně. Nejeví pochopení pro své podřízené, lpí na
nepodstatných věcech, neocení kvalitní práci. To vše vyvolává u učitelů frustraci z pobytu ve
škole, lhostejnost k pedagogickým výsledkům, někdy i apatii.“
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První sondu do klimatu učitelských sborů na vybraných středních školách pod názvem
„Prvé skúsenosti s meraním klímy ve škole a učiťelskom sbore“ (1995) provedl J. Lašek.
Došel k závěru, že prožívání klimatu závisí na pohlaví a délce pedagogické praxe. Mladší
učitelé jsou citlivější na direktivní jednání ze strany ředitele a více propadají frustraci ze
svého povolání. Jejich starší kolegové vnímají klima sboru spíše otevřené. Odpovědi se ale
nelišily pouze z hlediska věku a k tomuto úměrně délky praxe, ale roli hrálo i pohlaví učitelů.
U žen s nárůstem direktivního jednání ředitele rostla frustrace a naopak vstřícnost ze strany
vedení frustraci potlačovala a podněcovala přátelské vztahy v pedagogickém sboru. U mužů
byl taktéž spojen s poklesem frustrace pocit stoupajících přátelských vztahů a stejně jako u
jejich kolegyň díky tomuto stoupala i míra zaangažovanosti v pedagogické práci. Hlavní
rozdíl oproti ženám byl ten, že muži vítali direktivnější řízení jako impuls pro angažování se
v pedagogické práci. Pozdější Laškovo měření učitelských sborů východočeského regionu
(2001) jeho předchozí zjištění v podstatě potvrdilo a ještě rozšířilo. Obecně by se dalo říci, že
způsobu ředitelova řízení a emočním vazbám mezi kolegy více podléhají ženy.
Jedno z novějších šetření realizoval v roce 2006 P. Urbánek. Uvádí např., že výrazně
vyšší index otevřenosti vykazovaly školy řízené ředitelkami, jelikož jsou učiteli hodnoceny
jako suportivnější a na těchto školách je menší míra frustrace učitelů (Urbánek 2006, in
Čapek 2013, s. 148). O dva roky později společně s M. Nišponskou (2008) rozdělili pět
skupin učitelů, podle toho, jak školní klima prožívají. Výsledky měření pedagogického sboru
pomocí dotazníkového šetření OCDQ-RS jsou následující:
 frustrovaný učitel (9%),
 pasivní resistent (21%),
 stagnující (22%, více žen),
 pracant (26%),
 aktivista (22%), (Čapek 2013, s. 150).
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3.

Sociální interakce učitele a žáka v kontextu třídního klimatu
Vzájemné působení učitele a žáka, ale i žáků mezi sebou během vyučování se

označuje pojmem sociální interakce.5 S ní souvisí i sociální chování, které není pouhou
výměnou sdělení mezi zúčastněnými. Naopak dochází k mnohem hlubšímu jevu a to utváření
zvláštního společenství mezi učitelem a třídou a mezi žáky navzájem, jež zahrnuje složité
sociální vztahy a sociální postoje. Každá třída si během společného soužití vytvoří pro ni
typické společenství, kdy jednotliví žáci zaujmou různá postavení a následně se pak stanou
dominantními vůdci dětského kolektivu, nenápadnými členy či izolovanými jedinci. Tato
jednotlivá postavení ve třídě se posléze odrazí v kamarádských vztazích, dvojicích či
skupinách, a budou hrát roli při drobných válkách a škádlení možná i šikanování. Odrazí se i
ve spolupráci a vzájemné pomoci. Výsledkem působení těchto sil si třída vytvoří svou
zvláštní sociální „povahu“, která pro ni bude specifická vzhledem k ostatním paralelním
třídám a jež se odrazí i v postoji třídy k určitému učiteli. Tomu se bude ve třídě učit dobře,
jestliže zde bude panovat obecné povědomí o důležitosti předmětu a mezi žáky bude
oceňována snaha a dobré známky, nebo bude učitelovo působení na žáky ztíženo jejich
posměchem vůči žákům s dobrým prospěchem, ignorací jakýchkoli aktivit navržených
učitelem apod. Ve třídě může vzniknout např. odlišná skupina, spojená pravděpodobně pocity
neúspěšnosti a méněcennosti, která si bude zvyšovat sebevědomí posmíváním se úspěšnějším
spolužákům. Doba, po kterou se tyto a jiné skupiny udrží „při životě“ závisí z části na chování
učitele, zčásti na reakcích zbytku třídy a zčásti i na jejich vlastní soudržnosti a motivovanosti.
Ať je ale důvod jejich přežití jakýkoliv, pokud přetrvají, mohou postupně začít určovat
celkovou orientaci třídy a podle své povahy mít dobrý nebo špatný vliv na její klima
(Fontana1997, s. 277-278).
Jak již vyplývá z předchozího textu, klíčovými pro tvorbu sociální interakce jsou
osobnost učitele a konkrétní třída jako celek. Já bych se ráda nyní, prostřednictvím
následujících kapitol, zastavila u momentů ze školní praxe, které výrazně působí na učitele i
třídu a tudíž i zároveň na sociální interakci mezi nimi.

5

Vl. Hrabal (1992 s. 34) uvádí, že: „Interakce znamená vždy do určité míry učení, tj. transformaci a adaptaci
chování a myšlení toho, kdo se jí zúčastní. Opakovaná interakce má tendenci stabilizovat se, partneři mají
tendenci respektovat tím nebo oním způsobem zkušenost a dřívější interakci. Zároveň zde působí i habituace,
tendence vracet se k interakci, byla li uspokojivá nebo potřebná.“
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3. 1

Školní třída a její zákonitosti
Školní třída se může na první pohled zdát jako sociální útvar nikterak složitý a lehce

popsatelný. Je to soubor učících se žáků. Jak již bylo dříve řečeno, každá třída stejně jako
každý učitel, který zde vyučuje, mají svá specifika. Při vzájemné interakci zde působí
osobnost učitele i jednotlivých žáků a zároveň celá třída žáků jako celek. Vztahy mezi nimi
jsou tudíž součástí i produktem interakce.
Jak se můžeme dočíst v odborných publikacích, působení školní třídy jako vrstevnické
skupiny na sociální a morální vývoj žáka a tedy na jeho pozdější život je velmi zřetelné a
prokazatelné. Z tohoto pohledu je školní třída důležitým prvkem při socializaci jedince, kdy
umožňuje získání řady znalostí a vědomostí potřebných pro budoucí život ve společnosti a
stejně tak i získávání sociálních dovedností v rámci školního kolektivu.
Pokud bychom chtěli podrobit třídu bližšímu zkoumání s cílem zjistit její zvláštnosti
v současném stavu či vývoji, nazýváme tento proces diagnostikou školní třídy. Zaměřujeme
se při našem poznávání na ni jako celek-sociální útvar, dále na žáky jako členy třídy a na
učitele. Vl. Hrabal říká, že „Diagnostika třídy a žáka v širším smyslu tvoří trvalou součást
výchovné interakce učitele se žákem a třídou, jednak v podobě pedagogické diagnostiky
(např. zjišťování předpokladů a výsledků výuky zkoušením a hodnocením), a dále ve formě
„přirozené“ diagnostiky v průběhu interakce samé. Předmětem sociálně-psychologické
diagnostiky třídy je třída sama jako sociální útvar, její struktura (zvl. systém pozic, rolí,
hodnot a norem), specifika interakce a komunikace ve třídě, její dynamika a vývoj (Hrabal
1992, s. 15-16).
Tentýž autor dále uvádí (1992, s. 15-20), že východiskem analýzy jsou vztahy mezi
žáky a vztahy mezi žáky a učitelem. Jejich analýza je pak východiskem pro následnou
analýzu třídní skupiny, analýzu podskupin ve třídě a zároveň i pro sociálně psychologické
charakteristiky žáků a učitele, které by bez zasazení do kontextu dané třídy byly neúplné.
Přesto, pokud by nám šlo o kompletní sociálně psychologickou diagnózu stavu a vývoje třídy
a žáků, je nutné provést rozbor i mimoškolního (zejm. rodinného prostředí žáků) a stejně tak
je nutné znát i biopsychické, geneticky dané dispozice. Takovéto zkoumání by bylo beze
sporu velmi náročné, nicméně by jistě rozkrylo mnohé skryté proměnné v klimatu dané třídy.
Možností diagnostiky je řada. Mezi základní patří metoda pozorování, rozhovor a
dotazníky. Diagnostickým metodám bude podrobněji věnována kapitola 5. Pokud bychom se
chtěli zaměřit na sledování a hodnocení změn, provádíme výzkum longitudinální –
dlouhodobý, opakovaným získáváním údajů o žácích a třídách stejnými nebo podobnými
metodami a sledováním shod či rozdílů mezi výsledky.
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Už bylo zmíněno, že školní výkonnost a úspěšnost není ovlivněna pouze
individualitami žáků, ale svou roli hrají také sociální charakteristiky žáků a třídy, a ta ji na
straně druhé zpětně ovlivňuje. Např. pozice žáka ve třídě závisí na jeho školních výkonech
apod. K významným údajům o výkonnosti třídy patří klasifikace, která by v zásadě měla
odrážet výkonnost žáka a třídy a zároveň by měla být pro ně motivačním stimulem. K tomu,
aby byla zajištěna co největší objektivita, je vhodné provést klasifikační průměr jednotlivých
žáků a klasifikační průměr celé třídy ve svém vývoji. Důležité jsou především změny hodnot
v čase, které do značné míry bývají podmíněny změnou motivace a intenzity učení a ty zase
závisí, do značné míry, na vývoji klimatu ve třídě.
Vl. Hrabal (1992, s. 20) zmiňuje i další tzv. nezávislé činitele ovlivňující stav a vývoj
třídy, které jsou objektivního charakteru a nemají, dle autora, bezprostředně pedagogický
nebo psychologický charakter, ale přesto působí na vývoj třídy přímo nebo zprostředkovaně.
Tyto činitele jsou jak kvantitativního tak kvalitativního charakteru a patří mezi ně:


údaje o početnosti třídy a o jejím složení z hlediska počtu chlapců a dívek,
přespolních a místních žáků,



sociologické charakteristiky rodičů a rodiny, vzdělání a zaměstnání rodičů, počet
žáků žijících v extrémních sociálně ekonomických podmínkách, národnostní a etnické
složení, počet dětí z neúplných rodin aj.,



sestava vyučujících a jejich změny, častost střídání vyučujících, suplování, poměr
vyučujících mužů a žen, nekvalifikovaní učitelé aj.,



3. 2

velikost školy a demografické údaje o lokalitě, v níž je umístěna.

Třída formuje žáka a žák třídu
Školní třída je formální sociální skupina6 utvořená na základě určitých formálních

znaků členů (např. věk, místo bydliště, prospěch, schopnosti, počáteční písmeno příjmení
apod.). Školní třída není anonymní masou, ale získává takovou podobu, jakou ji vtisknou žáci
svým osobitým chováním. Kolektiv třídy má určitou vnitřní strukturu, existují zde určité
formální vztahy, které jsou stanoveny oficiálně, ale také určité neformální vztahy, které
6

Formální skupinou je např. nová třída, kde se její členové ještě navzájem nepoznali a nesblížili se. Formální

skupiny vznikají „shora“, zřizuje je a organizuje společenská instituce (dává jim cíl, úkol, pravidla fungování,
organizaci). Nebývá v nich vyhraněný citový vztah mezi členy. Naproti tomu neformální skupiny vznikají bez
příkazu, spontánně, na podkladě společných cílů, potřeb a činností. Jejich členové jsou navzájem poutáni
citovým vztahem. Z formální skupiny se může vyvinout skupina neformální, a naopak neformální skupina může
degradovat ve skupinu formální, bez citového vztahu, bez společného zájmu apod.
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vznikají spontánně a dobrovolně, na základě společné práce, společných zájmů a zálib a
z toho pramenících sympatií nebo antipatií mezi jednotlivými členy (Vykopalová 1992, s. 5).
Mechanismus vzájemného působení žáka a třídy, a tím i sebereformující aktivitu třídy,
popisuje Vl. Hrabal (1992, s. 34) cyklickým a permanentním procesem takto: „Vychází ze
seskupení různých žáků v rámci třídy s určitými učebními, výkonovými a sociálně morálními
dispozicemi, které se později v průběhu upevňování a formování třídy formují (rozvíjejí nebo
oslabují) učením. Mezi žáky navzájem i jejich učitelem vzniká interakce. Tím, jak se třída
stabilizuje a interakce se stává předvídatelnou, dochází ke vzniku vztahů a utváření
společných postojů. Vztahy uvnitř skupiny jsou navzájem závislé a vytváří propletenou
strukturu vztahů, v jejímž rámci s ohledem na znalost interakce žáci zaujímají specifickou
pozici a přejímají určité role, které jsou dány žákovými dispozicemi i jeho vztahy ke
spolužákům. S rostoucí stabilizací a uspořádaností interakce a vztahů, pozic a rolí, dochází ke
sbližování až sjednocování individuálních cílů a hodnot a ke vzniku skupinové hierarchie cílů
a hodnot, vytvářejí a upevňují se pravidla interindividuální i skupinové aktivity a interakce
skupinové normy jako další podstatná komponenta struktury a dynamiky skupiny (školní
třídy)“(Hrabal 1992, s. 34).
Dalším významným faktorem formace žáka je jeho místo v třídním kolektivu, tedy
jeho pozice a role ve třídě. Prozrazuje mnoho o specifikách samotného žáka, ale i třídy. Vl.
Hrabal (1992, 35- 51) uvádí, že pozice a role žáka je závislá na jeho spolužácích a třídě jako
celku i na jeho individuálních charakteristikách a dispozicích. V souvislosti s tímto hovoří i
o třech aspektech, díky kterým žák získává konkrétní pozici ve třídě. Jsou jimi kompetence,
vliv a obliba.
Nejjednodušeji zjistitelným ukazatelem školní kompetence žáka jsou jeho známky,
jeho školní prospěch. Ten je základním ukazatelem jeho pozice ve formální, institucionální
struktuře třídy. O pozici žáka však kromě jeho známek rozhoduje mnoho dalších věcí, jako
jsou sportovní, umělecké a jiné dovednosti, na něž je zejm. ve vyšších ročnících mezi žáky
kladen větší důraz, než na to, jak se dotyčný učí. Důležitá je samozřejmě i míra vlivu, tedy to,
v jakém rozsahu ovlivňuje jednotlivé spolužáky i třídu jako celek. Právě ona je jednou ze
základních charakteristik členů skupiny a je úzce spjata s jejich rolí. Determinanty vlivu
mohou být různé. Žák si může získat svůj vliv např. některými dovednostmi a znalostmi,
které třída považuje za důležité, obětavostí vůči ostatním, mocí spjatou s vedoucí pozicí nebo
sociálními schopnostmi a dovednostmi, které se projevují jako potřeba a schopnost ovlivňovat
a regulovat partnery v interakci. Pozice podle obliby bývá označována také jako pozice podle
přijetí jedince skupinou či jako jeho popularita v ní. Jde především o to, jak ho ostatní členové
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skupiny emocionálně vnímají a hodnotí. Od toho se pak odvíjí i skutečnost, zda se
s dotyčným snaží navazovat kontakt, či se mu vyhýbat, případně se s ním konfrontovat. Míra
obliby je ovlivněná individuálními zvláštnostmi hodnoceného i hodnotitele a kromě toho
zároveň skupinovými normami a hodnotami. Pramení ze dvou zdrojů. První skupinu tvoří
prestiž, zdatnost, kompetence, čili hodnotnost jedince pro partnera a skupinu a druhou
sociabilita a s ní související úroveň sociálního a morálního vývoje. Při analýze pozice žáka
podle obliby je třeba brát v úvahu působení sexuální přitažlivosti či jejího opaku na vztah
chlapce k děvčatům i opačně především v období dospívání- adolescence.
Jak již bylo uvedeno, zjištění pozice a rozbor příčin, proč ji žák zaujímá, jsou důležité
kroky při diagnostice samotného žáka i třídy. Bylo prokázáno, že se ve skupině i ve třídě dosti
často vyskytují žáci s rozdílným postavením v různých směrech např. nevlivní, ale školsky
velmi úspěšní nebo velmi vlivní a neoblíbení. V praxi jsou ale častější shody než výrazné
rozdíly a tato tendence je označována jako tendence k vyrovnávání pozic - statusů, o čemž
svědčí např. fakt spojení obliby a vlivu ve třídách, často doplňovaných školní úspěšností.
S věkem dochází k divergenci, odlišení pozic, což souvisí hlavně s postupem socializace a
s prohlubováním vztahů mezi žáky.
V souvislosti s tímto nyní uvedu kombinaci několika frekventovaných pozic podle
obliby, vlivu a školní výkonnosti.
 Neoblíbený, nevlídný a školsky málo úspěšný žák
Žák s takovýmito charakteristikami mívá vady a handicapy např. ve výkonnosti, ve
fyzickém vzhledu apod., doprovázené nevyvinutými nebo nerovnoměrně vyvinutými
předpoklady pro sociální interakci a navazování vztahů, s omezenou dispozicí pro empatii.
V důsledku toho reaguje neadekvátně na vlastní nedostatky i na spolužáky a jejich chování.
Tato kombinace pozic je nevýhodná zejm. z hlediska budoucího vývoje. Často je spojena se
špatnou sociální adaptací a vývojovou opožděností. Takovíto žák je třídou často odmítán a
v důsledku tohoto se snaží o zvýšení vlastní prestiže např. agresivitou a dalšími prostředky
pro skupinu nepřijatelnými jako okázalým sebeprosazováním, snižováním a podceňováním
druhých. Zatímco agresivita a sebepřeceňování vede vždy ke snížení obliby, nemusí vést
nutně ke snížení vlivu, opírá-li se o nějaký druh kompetence třídou uznávané nebo je-li
spojena s něčím pro ostatní přínosným např. s organizačními schopnostmi.
 Izolovaný žák
Je takový žák, který není třídou výrazně odmítán, ale ani přijat a nemá na ní prakticky
žádný vliv. Kontakt se zbytkem třídy je omezený a často jednostranný. Zatímco o předchozím
typu žáka se ostatní vyjadřují ve smyslu: „vychloubačný“, „důležitý“, „sprostý“, „rváč“, tento
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žák jakoby v jejich podvědomí ani neexistoval. Nejčastěji na jeho adresu říkají: „neznám ho“,
„nezajímá mě“.
Příčiny a formy izolace jsou různé a právě tak postoje skupiny k izolovaným. Zmíním
alespoň dvě skupiny izolovaných žáků. Zatímco někteří žáci jsou vytlačováni z třídního
společenství ostatními, existují i tací, kteří se vyčleňují v podstatě dobrovolně a často to ani
nezaznamenají. Jsou to žáci s tzv. sníženou potřebou sociálního kontaktu, u nichž převažuje
orientace na věci, formou racionálních úvah nad sociální orientací. Třída je většinou toleruje,
přestože bývají označováni za „nekolektivní“. V obou dvou případech izolace bývá špatné
postavení žáka vzhledem k většině třídy kompenzováno úzkými přátelskými vztahy alespoň
s jedním spolužákem.
 Žák ve vedoucí pozici
Vlivní a oblíbení žáci s různým stupněm školní úspěšnosti představují jádro třídy jako
neformální skupiny. Oni spoluurčují cíle, hodnoty a normy skupiny a to především z důvodu,
že jejich osobní charakteristiky zapadají do hodnot a norem vyznávaných skupinou.
Zajímavé je, že vůdčím typem se ve většině případů stane žák s mimořádně dobrými
školskými výsledky, ne však ten nejlepší, ale ten, jehož výkonnostní úrovně a kompetence
mohou ostatní členové skupiny alespoň teoreticky dosáhnout a který se proto snadněji
identifikuje s „běžným“ členem skupiny.
 Vlivný, méně oblíbený žák
Žáci s vysokou či vedoucí pozicí vlivu nejvíce působí na stav a vývoj třídy jako celku i
na sociální vztahy. V tomto případě ale neplatí, že míra vlivu je vždy doprovázena stejnou
mírou obliby. Intenzita obliby je snižována tím, že jako vůdci kladou na spolužáky požadavky
v dodržování norem a organizují jejich činnost. Jsou tedy i tací, kteří se těší velkému vlivu,
ale oblíbeni nejsou. Jak jsem již předeslala, důvodem jsou sklony k autokratickému vedení,
kdy členové sice přijímají prosazované normy a hodnoty, ale pod tlakem a často formálně bez
vnitřního ztotožnění se s nimi a nezřídka se proti nim bouří. Žák s vysokým vlivem a nízkou
oblibou má většinou nezdravý sociální vývoj a je problematickým členem skupiny. Ke svému
prosazení nezřídka užívá především ve vztahu ke slabším jedincům psychického a fyzického
nátlaku.
 Oblíbený, méně vlivný žák
Jsou to žáci s pozitivním emocionálním laděním jež ovlivňují soudržnost skupiny.
Jejich působení je často nenápadné, ale přínosné v tvorbě pozitivní atmosféry. Méně se
podílejí na hodnotové orientaci, stanovování norem a organizaci třídy. Od ostatních získávají
přívlastky typu „kamarádský“, „milý“, „ochotný pomoci“, „spolehlivý“ apod.
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 Žák v nevýrazné pozici
Jedná se o nejpočetnější skupinu, tvořící střed třídy. Jsou to tzv. „průměrní žáci“
„spolužáci“. Ti, jež nevybočují z třídního průměru svým chováním ani známkami.
Všech šest výše uvedených pozic bylo rozlišeno podle míry jejich vlivu a obliby ve
třídě. Obě proměnné jsou zjistitelné pomocí sociometrických metod (např. testy typu
SORAD) a jejich znalost je pro učitele důležitá z důvodu, aby lépe pochopil zákonitosti své
třídy a odhalil, nejlépe předešel, nebezpečnému chování svých žáků (Hrabal 1992, s. 36-51).

3. 3

Učitel versus třída
Úkolem učitele je vzdělávat a vychovávat. Tudíž má svým žákům zprostředkovávat

různé vědomosti a dovednosti, způsoby myšlení určitého oboru dle své aprobace a zároveň
rozvíjet jejich zájmy, postoje a schopnosti. Má usměrňovat celý vývoj osobnosti.
V souvislosti s tímto hovoříme o pedagogické kompetenci jednotlivých učitelů, jež je
součástí jejich sociální kompetence. Sociální kompetence učitele představuje vhodné
učitelské chování a jednání, dále vnímání a reagování na změny ve třídě i ve vývoji
jednotlivých žáků a jejich usměrňování. Odráží se také ve schopnosti týmové práce a to jak
s dětmi, tak dospělými. Učitel disponující těmito schopnostmi může přispívat k utváření
sociálních kompetencí žáků, které se pozitivně promítají nejen do kvality školního sociálního
klimatu, ale i ve zkvalitnění žákovy osobnosti (Klapilová 2001, s. 40-41).
Vl. Hrabal dále uvádí (1989, s. 148-149), že učitel má rozhodující vliv na chování a
kontakt žáků ve třídě při vyučování. Je vedoucím třídy jako formální skupiny, určuje její cíle,
stanoví hierarchii hodnot, normy chování, kontroluje a hodnotí, oceňuje a trestá práci žáků.
Jeho vliv zasahuje i do oblasti impersonálních vztahů a neformální struktury třídy. Kdy např.
svým autoritativním jednáním s třídou může být modelem pro následné i když někdy
nevědomé napodobování žáky. Kteří posléze aplikují sílu a direktivní jednání i vůči sobě
navzájem. Nebo může naopak s žáky udržovat emocionálně blízké vztahy, které se pak opět
mohou promítnout i do vztahů ve třídě.
Jak již bylo nastíněno, učitel svými postoji, požadavky a jednáním ovlivňuje sociální
vztahy uvnitř třídy a její celkové klima. V tom mu výrazně pomáhá i jeho autorita, kterou lze
chápat jako neustále se obnovující uplatňování učitelovy mocenské pozice. Podle vzájemných
vztahů mezi učitelem a žákem a podle přístupu učitele k žákům je možno rozlišovat
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Caselmannovi dva základní typy:
Autoritativní typ – je typický spíše pro logotropa (učitele zaměřeného na obsah a
problematiku daného předmětu), potřebujícího mít nad vším kontrolu. Obvykle mu chybí
„lidský přístup“. Pokud ale má vlastnosti typu spravedlnosti a laskavosti k žákům, může
výchovně dobře působit. Krajní typ se vyhraňuje v tyrana.
Sociální typ učitele - je typický spíše pro paidotropa (učitele zaměřeného především na
osobnost žáka), který na rozdíl od předchozího typu ponechává žákům větší volnost a
přistupuje k nim přátelsky. Vede své žáky k samostatnosti a odpovědnosti (Holoušová 1995,
s. 76-78).
Podle vztahu učitele k žákům můžeme uvést i další typologii např. dle H. Vykopalové
(1992, s. 10-11). Přísně autokratického učitele, jehož osobnost je klíčová při výchovně
vzdělávacím procesu. Vyžaduje přísnou disciplínu a umožňuje žákům pouze formální
podílení se na vyučování. V důsledku toho vzniká ve třídě silně negativní klima s prvky
napětí a strachu. Pracovně autokratického učitele, silně zdůrazňujícího svůj vlastní pohled
na věc, své řešení a přístup. Žáci stejně jako v předchozím případě jsou pod jeho vedením
nesamostatnými a neustále čekají na pokyny ze strany učitele. Pracovní výsledky žáků bývají
dobré, i když na druhé straně u žáků nadprůměrných může docházet k potlačení vlastní
iniciativy. Demokratického učitele, který bývá označován jako ideální typ. Klade důraz na
osobnost žáků a jejich participaci při vyučování. Snaží se vůči nim o co největší objektivitu a
pomoc. Žáky je vnímán pozitivně a zároveň na ně pozitivně působí, což se odráží v celkovém
sociálním klimatu třídy. Liberálního učitele, který je ve svém působení na žáky nerozhodný.
Žáci jím nejsou povzbuzováni ani kritizováni. Nejeví zájem o učivo, nespolupracují. Za jeho
působení lze sociální klima třídy charakterizovat jako neutrální, neobsahuje zpravidla silné
stresové faktory, ale také neobsahuje prvky podněcující k aktivitě, spolupráci a spokojenosti.
Vztah učitele k žákovi i ke třídě je velmi důležitý. Ovlivňuje obsah, šířku i hloubku
pedagogova výchovného působení. Při pozitivním vztahu je tento dosah daleko větší a může
se odrazit ve vztahu žáka k učitelovu vyučovacímu předmětu. Výsledkem učitelova
negativního působení může být ze strany žáka vyhýbání se předmětu, šizení domácí přípravy
a následné zhoršení prospěchu. Pokud si učitel nezíská důvěru žáků, a naopak bude vzbuzovat
přehnané napětí a strach, odrazí se to i na klimatu třídy, a zároveň nebude mít výchovně
vzdělávací působení kýžený efekt.
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4.

Hlavní přístupy ke zkoumání klimatu školní třídy
V odborné literatuře se můžeme setkat s řadou přehledů různých přístupů ke studiu

klimatu školní třídy a pedagogické interakce. Přestože se poznatky v této oblasti vyvíjejí a
objevují se přístupy další, uvádím starší sumarizaci dle Mareše a Křivohlavého (1995, s. 144146), která je přehledná, vyčerpávající, stále aktuální a platná.
Sociometrický přístup. Zaměřuje se na strukturaci a restrukturaci třídy jako sociální
skupiny, na vývoj sociálních vztahů, pozic i rolí a jejich následný 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 v třídě. Závisle proměnnou bývá školní úspěšnost žáků, školní výkonnost
jednotlivců i třídy jako celku, chování žáků i chování celé třídy. Představitelem tohoto
přístupu je např. Vl. Hrabal (1989 aj.).
Organizačně-sociologický přístup. Objektem studia je školní třída jako organizační
jednotka a učitel jako řídící pracovník. V popředí zájmu je míra rozvoje týmové 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. Představitelkou tohoto přístupu je např. E. G.
Cohenová se spolupracovníky (1989).
Interakční přístup. Předmětem výzkumu je interakce mezi učitelem a žáky v průběhu
výuky. 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.
Představitelem tohoto přístupu je N. A. Flanders (1970) a jeho žáci a následovníci. U nás má
tradici též linie, která vychází od Flandersova předchůdce H. H. Andersona, který zkoumal,
jak se na klimatu třídy podílí učitelovo dominantní nebo sociálně integrativní jednání s žáky.
Jedná se o výzkumy J. Pelikána, J. Lukše (1973), M. Samuhelové (1993) aj.
Pedagogicko-psychologický přístup. Cílem zájmu je především spolupráce ve třídě a
kooperativní učení v malých skupinkách. 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
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výkonnost celé třídy a jednotlivých žáků, postoje k učivu, žákovské připisování příčin
v případě úspěchu a neúspěchu. Představitelem tohoto přístupu je P. C. Abrami se
spolupracovníky (1994).
Školně-etnografický přístup. Soustřeďuje se na celý přirozený život školy a třídy,
zjišťuje, jak je klima vnímáno, hodnoceno a popisováno (vlastními slovy) jeho aktéry.
Zajímá ho sociokulturní konstruování klimatu. Diagnostickou metodou je zúčastněné
pozorování, kdy badatel pobývá ve škole řadu týdnů, měsíce či roky. Vede rozhovory s učiteli
a žáky, nahrává si jejich formulace, přepisuje do protokolů, 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. Např. M. Klusák (1994)
analyzoval názory učitelů na práci s klimatem školní třídy a vyčlenil dva typy: strategii
povinného závazku (zabezpečit plánovaný průběh hodiny) a strategii pedagogického ideálu
(zabezpečit širší cíle, přesahující rámec vyučovací hodiny, mj. motivaci žáků pro učení, jejich
výchovu).
Vývojově-psychologický přístup. Snaží se postihnout třídu jako sociální prostředí
podmiňující vývoj a rozvoj osobnosti žáka. Klade důraz na ontogenezi žáků v období
prepuberty a puberty, zejména v rozmezí 5- 8. ročníku školní docházky. Používá soubor
různorodých diagnostických metod. Nezávisle proměnou bývá učitelovo řízení vyučovací
hodiny, postupy ukázňující žáky, individuální přístup k žákům, učitelův způsob hodnocení
žáků, vzájemné vztahy učitel-žáci, prostor pro žákovu autoregulaci, žákovská potřeba
autonomie a seberozvíjení, morální a konvenční autorita dospělých. Závisle proměnou bývá
žákovo snížené sebepojetí, naučená bezmocnost, zhoršené mentální zdraví. Představitelkou
tohoto přístupu je např. J. S. Ecclesová se spolupracovníky (1993).
Sociálně-psychologický a enviromentalistický přístup. Tento přístup je ze všech
nejrozšířenější. Studuje školní třídu jako prostředí pro učení, žáky dané třídy i vyučující, kteří
v této třídě působí. Zkoumá se struktura a kvalita klimatu – jeho skutečná i žádoucí podoba.
Diagnostickou metodou jsou posuzovací škály, které vyplňují sami aktéři. Zachycují v nich
své vidění klimatu, své postoje, subjektivně zabarvené názory, svá očekávání. Těchto metod
existuje mnoho. Podrobnější přehled přináší 5. kapitola. Nezávisle proměnné se dají s určitým
zjednodušením shrnout dle R. H. Moose (1974) do tří skupin: vzájemné vztahy mezi aktéry,
možnost osobního rozvoje, udržování i proměňování se daného systému. Závisle proměnné
obvykle tvoří: školní výkonnost třídy jako celku i žáků jako jednotlivců, postoje žáků k učení
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apod. Představiteli tohoto přístupu jsou např. H. J. Walberg a G. J. Anderson (1968), E. J.
Trickett, R. H. Moos (1973), B. J. Fraser (1989) aj.
Stejně tak, jak lze zkoumat klima školní třídy pomocí různých výše uvedených
přístupů, tak lze podrobit výzkumu i klima školy (přístupy jsou analogické). J. Čáp s J.
Marešem (2001, s. 584-591) uvádějí, že vymezení sociálního klimatu školy je obtížné a tudíž
i jednotliví autoři různých výzkumů přistupují k tomuto jevu odlišně a akcentují jeho odlišné
aspekty.
V odborné literatuře se můžeme setkat s např. těmito teoretickými přístupy: přístupy
zaměřené na vedení a organizaci školy, které kladou důraz na způsob vedení školy, řízení
školy, případně organizaci školy, přístupy zaměřené na učitelský sbor, zabývající se
učitelským sborem, jeho podílu na chodu školy a jeho fungování, přístupy zaměřené na
vztahovou dimenzi akcentující vztahy mezi učitelem a žáky, vztahy mezi školou a rodiči.
Anebo komplexnějšími přístupy, které se snaží o celkový pohled na klima školy.

4. 1

Diagnostika sociálního klimatu školní třídy
Pro zkoumání klimatu školy či školní třídy existuje několik metod. Ty se od sebe liší

nejen formou, ale i vhodností ke zkoumání konkrétních jevů. Obecně by se tyto základní
přístupy daly rozdělit do tří kategorií: kvalitativní, kvantitativní a smíšené.
Nejstarší

a

zároveň

stále

používanou

kvalitativní

metodu

představuje

nestandardizované pozorování. Je prováděno nezúčastněným návštěvníkem školy, který se
postupně seznamuje s životem školy a osobami, které se v ní nacházejí (žáci, učitelé, vedení
školy a její další zaměstnanci). Na základě svých subjektivních hledisek a dojmů ze
skutečností, jichž byl svědkem, si později vytváří představu o klimatu školy. Takto získané
postřehy lze zařadit spíše do kategorie „celkových dojmů“ o škole a je obtížné na nich stavět a
vyvozovat z nich obecně platné závěry. Jsou totiž ovlivněny řadou skutečností např. délkou
pobytu v dané škole, konkrétními událostmi ve škole, specifiky osoby pozorovatele
(zkušenostmi, dovedností pozorovat, analyzovat, zvolenými kritérii hodnocení, sociální rolí)
apod.
Druhou možností je standardizované pozorování. Kdy opět nezúčastněný
pozorovatel přichází do školy, tentokráte však s připraveným cílem pozorovat předem
definované aspekty dění ve škole. Vychází ze stanoveného okruhu situací, k jejichž zkoumání
má k dispozici standardizované postupy pro pozorování, popis a analýzu jevů, určená kritéria
hodnocení. Snahou je minimalizace subjektivních vlivů při zjišťování klimatu školy, což by
mělo být zajištěno nezávislostí pozorovatele na škole, pozorováním průběhu pečlivě
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vybraného vzorku událostí ve škole a pečlivým analyzovaných jevů, které jsou dobře
pozorovatelné, měřitelné, hodnotitelné, nevyžadující rozsáhlou dedukci. Tento postup
zpravidla volí školní inspekce.
Třetí možnost je zúčastněné pozorování. Zde badatel pobývá ve škole značnou dobu
(řádově měsíce, roky), a tak proniká do školního života „zevnitř“. Jde o postup využívaný
hojně etnografy, kteří chtějí poznat život a zvyky domorodců. Analogické postupy volí školní
etnografie.
Další skupina přístupů se opírá o jiné předpoklady. Už zde není pozorovatelem nikdo
„zvenku“, nýbrž je klima školy posuzováno samotnými jeho aktéry (učiteli, žáky, popř.
rodiči), kteří při jeho hodnocení využívají osobní zkušenosti nabyté bezprostředním stykem
s danou školou. K tomuto záměru lze použít jednak rozhovor nebo dotazníky a posuzovací
škály.
Rozhovor lze uplatnit vůči žákům, učitelům i vedení školy. Obvykle je
polostandardizovaný, v němž je část otázek předem stanovena, další část otázek se vytváří
podle průběhu rozhovoru. Předností tohoto postupu je, že odpovědi na fixní otázky umožňují
srovnání tematických okruhů různými osobami a zároveň možnost improvizace s průběžným
vytvářením otázek skýtá efektivní změnu probíhajícího rozhovoru (zjištění detailů, reagování
na zajímavé údaje, přesnější vysvětlení atd.). Nevýhodou je nutnost speciálního výcviku
tazatelů, velká časová náročnost metody, malý počet osob, který lze metodou vyšetřit, obtíže
se zobecňováním údajů atd.
J. Mareš (2013, s. 594) uvádí, že kvantitativní přístup v diagnostice psychosociálního
klimatu třídy od počátku dominoval. „Staví na strukturovaném dotazování, které probíhá za
standardizovaných podmínek. Obvykle se jedná o dotazníková šetření, ať už je dotazník
zadáván „papírovou formou“, nebo je k dispozici elektronická verze prostřednictvím
internetu“. Dotazníky a posuzovací škály tedy představují písemné získávání informací.
Okruh otázek, které jsou fixní, vyplňují žáci, učitelé, pracovníci vedení školy, někdy též
rodiče žáků. Výhodou této metody je možnost dotazování se velkého počtu respondentů
najednou, a tím i získání většího množství dat, ne příliš náročným způsobem na čas a úsilí
zadávajících. Dále i možnost statistického testování a ověřování spolehlivosti výsledků,
závěrečného zobecnění, které se dá rovněž statisticky vyjádřit. Mezi nevýhody patří náročnost
na přípravu kvalitního dotazníku (je však možné využívat i dotazníky standardizované,
vytvořené odborníky a prověřené časem), nemožnost dozvědět se o problému více než nabízí
znění písemných odpovědí, riziko zkreslování odpovědí respondenty atd. Přesto se tyto
metody těší velkému rozmachu zvláště v posledních letech (Čáp, Mareš 2001, s. 592-593).
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4. 2

Přehled vybraných kvantitativních metod zkoumání klimatu
Jak již bylo řečeno, mezi metody kvantitativní patří dotazníky a posuzovací škály.

V odborné literatuře můžeme nalézt dva typy dotazníků. Jak uvádí J. Mareš (2013, s. 596)
jeden z nich je obecný- generický, „který umožňuje zjišťovat klima třídy bez ohledu na
zvláštnosti vyučovacího předmětu nebo zvláštnosti vyučovacích metod a prostředků“.
Druhým typem jsou dotazníky specifické- jednoúčelové, které diagnostikují pouze jeden
konkrétní vyučovací předmět.
Jelikož se empirická část této práce zaměřuje na klima tříd adolescentů, uvedu nyní
přehlednou sumarizaci dotazníků, které měří psychosociální klima tříd na 2. stupni základní
školy a na středních školách dle J. Mareše a J. Křivohlavého (1995, s. 150-151).
Určena
Počet
pro
položek
stupeň
školy
2. stupeň
105
LEI Learning
zákl.
Environment
školy
Inventory
a střední
školu
METODA

CESClassroom
Environment
Scale

2. stupeň
zákl.
školy a
střední
školu
2. stupeň
zákl.
školy a
střední
školu

CESClassroom
Environment
Scale
(zkrácená
verze)
pro žáky
CES-SPClassroom
s poruEnvironment
chami
Scale for
chování a
Special Educ. emocionality

90

24

58

Typ
Dimenze
Dimenze Systémová
odpově- vzájemných rozvoje dimenze
di
vztahů
jedince
udržování a
změn systému
4
soudržnost, vyžadova rozmanitost,
bodová třenice,
-né
konvenčnost,
stupnice favorizování tempo,
materiální
,
obtížnost prostředí,
spokojenost, úkolů,
zacílenost,
apatičnost
soutěži- dezorganizovavost
nost,
demokratičnost
Ano-Ne zahrnování, úkolové pořádek a
afiliace,
zaměření, organizovanost,
učitelova
soutěžijasnost pravidel,
podpora
vost
učitelova
kontrola a řízení
Ano-Ne zahrnování, úkolové pořádek a
afiliace,
zaměření, organizovanost,
učitelova
soutěžijasnost pravidel,
podpora
vost
učitelova
kontrola a řízení,
inovace
Ano-Ne zahrnování, úkolové pořádek a
afiliace,
zaměření organizovanost,
učitelova
jasnost pravidel,
podpora
učitelova
kontrola a řízení
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ICEQIndividualized
Classroom
Environmet
Question.
ICEQIndividualized
Classroom
Environment
Question.
(zkrácená
verze)
CCQ
Communication
Climate
Question.
SLEI
Science
Labor
Environment
Inventory

2. stupeň
zákl.
školy a
střední
školu

50

5
perzonaliza- nezávisbodová ce
lost
stupnice participace

2. stupeň
zákl.
školy a
střední
školu

25

5
perzonaliza- nezávislo Diferenciace
bodová ce
st
stupnice participace

střední
školu

17

5
vstřícnost,
bodová deferencovastupnice nost

střední
školu

35

5
soutěživost
bodová třídy
stupnice

otevření
aktivit
pro
experimentování,
integrování
poznatků

Diferenciace

jasnost pravidel,
materiální
charakteristika
prostředí

Tabulka č. 2 – Vybrané dotazníky, které zjišťují psychosociální klima školní třídy (Mareš,
Křivohlavý 1995, s. 150-151)
Novější členění a taktéž novější dotazníky, které však nejsou zaměřeny pouze na
šetření 2. stupně základní školy a na střední vzdělávání, ale jsou určeny i mladším žákům,
uvádí J. Mareš (2013, s. 597).
Název
a
autor
CESClassroon
Environment
scale
(Moose,
Trickett,
1974, Fraser,
Fisher 1983)

Počet
položek
24

Způsob
odpovídání

Obsahová struktura

Reliabilita

Komentář

Dichotomic- 6 proměnných:
ká škála:
1. učitelova pomoc
ano-ne
žákům,
2. orientace žáků na
úkoly,
3. vztahy mezi žáky ve
škole,
4. zájem o průběh
výuky,

Cronbachovo
alfa
0,59- 0,79

Existuje
standardizovaná česká verze
(Mareš, 1998)
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5. klid a pořádek ve
třídě,
6. jasnost pravidel
Dichotomic- 5 proměnných:
ká škála:
1. spokojenost,
ano-ne
2. soudržnost
3. třenice
4. soutěživost
5. obtížnost úkolů

Cronbachovo
alfa

56-80

Pětistupňová škála

Cronbachovo
alfa
0,81- 0,93

MCEI–
Multicultural
Classroom
Environment
Instrument
(Carroll,
2006)

64

Pětistupňová škála

KLITKlima třídy
(Lašek,
Zemanová,
2002)

27

čtyřstupňová škála

MCI- SFMy Class
InventoryShort Form
(Fraser,
Fischer,
1986)
WIHICWhat Is
Happening
In This Class
Questionnaire (Fraser,
McRobbie,
Fisher,
1996)

KŠT – klima
školní třídy
(Mareš,
Ježek, 2012)

25

34
pětistuppovin- ňová škála
ných
+ 19
volitelných

7 proměnných:
1. soudržnost žáků
2. opora přicházející od
učitele
3. zahrnování žáků do
kolektivu třídy
4. bádání 5. úkolová
orientace
6. spolupráce
7. rovnost žáků
9 proměnných:
1. spolupráce
2. soutěžení
3. učitelova autorita
4. učitelova pomoc
žákům 5. shoda soulad
6. rozdíly
7. učitelův individuální
přístup k žákům
8. učitelův direktivní
přístup k žákům
9. rovnost pohlaví
7 proměnných:
1. suportivní klima
2. motivace žáků
k negativnímu výkonu
3. sebeprosazení ve
třídě
7 povinných
proměnných:
1. dobré vztahy se
spolužáky
2. spolupráce se
spolužáky
3. vnímaná opora od
učitele
4. rovný přístup učitele
ke všem žákům
5. přenos naučeného
mezi školou a rodinou
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Existuje česká
verze, ale
nebyla zatím
standardizována.
(Lašek, Mareš,
1991)

Cronbachovo
alfa
0,63-0,87

Údaje
nejsou
dostupné.

K dispozici
jsou stenové
normy.

Cronbachovo
alfa
0,66-0,90

Česká verze
vznikla
modifikací
a doplněním
dvou
dotazníků:
WHICH a
MCEI.
Existuje
počítačová
verze, která je
českým

6. preference soutěžení
ze strany žáků 7. dění o
přestávkách
+
4 volitelné proměnné:
8. možnost diskutovat
během výuky
9. iniciativa žáků při
učení 10. snaha žáků
učit se 11. snaha žáků
zalíbit se okolí

uživatelům
dostupná na
internetu pod
názvem Klima
školní třídy.
Počítačový
program
výsledky
vyhodnotí a
porovná
s českými
normami.
Tabulka č. 3 – Vybrané obecné, generické dotazníky, které zjišťují psychosociální klima
školní třídy (Mareš 2013, s. 597)
Mezi jednoúčelové, specifické dotazníky patří např. PECCS – Psysical Educatin Class
Climate Scale (Goudas, Biddle, 1994) nebo LAPOPEQ- Learning and Performance
Orientation in Psysical Education Classes Questionnaire (Papaioannou, 1994), zjišťující klima
v hodinách tělesné výchovy aj.
Závěrem lze tedy říci, že nejčastěji používaným kvantitativním nástrojem pro měření
klimatu třídy je bezesporu dotazník. Při svém studiu odborné literatury jsem se setkala
s velkým množstvím různých typů dotazníků. Každý je zacílen na jinou specifickou oblast
klimatu třídy. Velkým pozitivem uvedených metod je jejich relativní krátkost, snadná
administrovatelnost

a

vyhodnotitelnost.

Tyto

skutečnosti,

společně

se

snadnou

zužitkovatelností informací, umožňují učiteli s nimi pracovat a promyšleně do klimatu tříd
zasahovat (Lašek 2001, s. 50-51).
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4. 3

Výzkumy zahraniční i domácí
Myšlenka, že učení žáků není jen jejich individuální záležitostí, ale je rovněž

ovlivněno sociálně psychologickými faktory není nová. Naopak v posledních desetiletích
dochází ke snahám o stále přesnější vymezování a zkoumání tohoto faktu. A objevují se i
návrhy, jak získané poznatky využít ve školní praxi. Problematika školního klimatu se tudíž
stává stále více aktuální a prakticky zúročitelnou. Samozřejmě tomu tak nebylo vždy a
jednotlivé poznatky, stejně jako výzkumná bádání, prošly určitými obdobími a vývojem.
Samotné počátky soustavnějších výzkumů sociálního klimatu školy sahají do třicátých
let dvacátého století a jsou spojeny se jmény jako např. K. Lewin, R. Lippitt, D. Thomasová.
Pro tyto autory byl příznačný společný předpoklad klíčového vlivu učitele, který svým
stylem řízení zásadním způsobem ovlivňuje chování jednotlivých skupin ve školním
prostředí. Byly stanoveny dva typy stylu řízení a to: chování sociálně integrativní a chování
dominantní. Předpokládalo se zároveň, že každému z těchto druhů řízení připadá při jeho
uplatňování ve třídě odlišné emocionální klima. Přičemž praktické aplikace ukázaly sociálně
integrativní chování učitele jako efektivnější. Zmíněné klima se zjišťovalo přímým
pozorováním

učitelova

jednání

v hodině

nezávislým

pozorovatelem

pomocí

standardizovaných pozorovacích metod.
Tuto linii representují po skončení 2. světové války práce H. H. Andersona, H. M.
Brewera, J. Whithalla. U nás na ni v 70. letech navazují J. Pelikán a J. Lukš (1973). Jejich
práce obsahují pestrou škálu přechodů od sociálně integrativního po dominantní jednání
učitele. Tyto výzkumy byly navíc rozšířeny o sledování toho, jak atmosféru ve třídě ovlivňuje
ne jeden vyučující, ale všichni vyučující a zabývaly se i žákovskou odezvou na učitelovo
jednání. Později se ukázalo, že nelze brát v potaz pouze styl učitelova působení na žáky,
neboť i žáci ovlivňují svým jednáním učitele. Z tohoto důvodu se centrem zájmu stalo
vzájemné působení aktérů, neboť se jedná o interakci. Nositeli tohoto směru jsou zejména
výzkumy D. M. Medleye a H. E. Mitzele, výzkumy N. A. Flanderse. U nás v této linii
pokračují výzkumy J. Průchy (1988), který se zabývá učebním klimatem ve třídě a mírou jeho
vlivu na žákovo aktivní zapojení do výuky. Ale i zde přetrvává důraz na činnosti učitele a
dominuje standardizované pozorování nezávislým pozorovatelem.
Druhý směr výzkumu v této oblasti je mladší a jeho počátky sahají do padesátých let
dvacátého století. Pozornost je věnována prostředí škol a tříd a klíčovým pojmem se stává
sociální prostředí. Za jeho konstituující složky jsou považovány jednak interakce učitelžáci, jednak interakce žák-žáci. Vychází z předpokladu, že školní prostředí mohou nejlépe
posoudit jeho tvůrci, přímí aktéři. Proto jsou oproti dříve preferovaným nezúčastněným
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pozorovatelům stěžejní výpovědi žáků a učitelů o tom, jak oni sami vidí, prožívají a hodnotí
sociální prostředí třídy a školy. Údaje jsou získávány nepřímými metodami, především
dotazníky a posuzovacími škálami.
Příkladné výzkumy této linie reprezentují práce H. J. Walberga (od r. 1969), E. J.
Tricketta a R. H. Moose (1973), H. A. Rosenfelda (1983), především pak B. J. Frasera a jeho
spolupracovníků (od r. 1986). Jejich činnost je významná i vzhledem k řadě efektivních
metod, zjišťujících klima ve třídách všech typů škol.
Třetí možný směr výzkumů je méně frekventovaný. Vyzdvihuje jedinečnost sociálních
jevů, unikátnost lidských vztahů. Zabývá se rovněž interakcí učitel-žáci a žák-žáci. Užité
metody se ale od předchozích výzkumů liší. Informace jsou získávány pomocí zúčastněného
pozorování, etnografického pozorování, rozboru kazuistik atd.(Lašek 2001, s. 36-37).

4. 3. 1

Některá zjištění o sociálním klimatu tříd
U nás (v Československu a později v České republice) se nejvíce výzkumů váže ke

zkoumání klimatu škol, školní třídy a vyučovací hodiny. Patří sem např. tyto práce:
Pelikán a Lukš (1973), Mareš (1974, 1998), Furman (1985), Průcha (1988), Lašek a Mareš
(1991), Mareš a Lašek (1990/1991), Klusák a Škaloudová (1992), Samuhelová (1993), Lašek
(1994) Miezgová (1994), Mareš a Křivohlavý (1995), Průcha (2002), Klusák (2004), Rendl a
Škaloudová (2004), Grecmanová (2006), Čapek (2007-2008), a mnohé další.
Poměrně ojedinělé byly výzkumy o klimatu učitelského sboru. Takovéto přehledové
práce napsali např. Lašek (1994, 2001), Průcha (1997), Urbánek(2006), Nišponská (2008).
Podrobnosti o těchto výzkumech byly již uvedeny v kapitole 2.3.4.
Nálezy získané v našich podmínkách se zaměřily na několik problémových okruhů:
rozdíly v aktuálním a preferovaném stavu, rozdíly v pohledu chlapců a dívek, rozdíly
v pohledu žáků a učitelů, rozdíly mezi jednotlivými stupni škol, rozdíly mezi malými a
velkými třídami, rozdíly mezi státními a církevními školami.
Zajímavá zjištění ve výzkumu klimatu 4. a 5. tříd přináší Lašek (1992). Dívky jsou
mnohem citlivější ve vnímání konfliktů a třenic ve třídě. Považují je za větší problém než
chlapci. Chlapci mají pocit větší soudržnosti třídy než dívky.
Porovnání základních a středních škol též přináší zajímavé údaje, jelikož všechny
zkoumané proměnné jsou u studentů středních škol významně nižší (Lašek 1992). Možnou
odpovědí na tento fakt rozdílnosti je věk respondentů a tím také jejich charakteristika.
Podrobnější informace o vývojovém období adolescence přináší následující kapitola této
práce.
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Za zmínku též stojí jistá upozornění na úskalí ve zjišťování klimatu (Mareš 2005, s.
65-66 In Mareš 2013, s. 595-596). Jsou tato:
• „mlčky předpokládají relativní stálost názorů respondentů; neberou příliš v úvahu
kolísání názorů v čase u téhož jedince; tím méně sledují systematické proměny názorů v čase
u téhož jedince, vývoj jeho pohledu na klima třídy
• metody velmi často pracují s agregovanými daty, tedy s názorem neexistujícího
„zprůměrovaného“ žáka či učitele
• málo se zajímají o respondentovy individuální zvláštnosti, kromě běžných ukazatelů
typu pohlaví, věk, postupný ročník, školní prospěch
• málo se zajímají o hodnoty, na nichž aktérům klimatu především záleží, hodnoty,
které vstupují do jejich vnímání, prožívání a hodnocení klimatu (jejich pojetí toho, co má
dělat učitel a co žáci, tedy o jejich pojetí výchovy a vzdělávání)
• málo se zajímají o respondentovy sociální zvláštnosti, kromě ukazatelů typu: etnická
příslušnost, problémy s chováním (přitom žáci mohou pocházet z velmi odlišných sociálněkulturních prostředí, která mívají svérázné názory na fungování školy, na podobu klimatu
třídy)
• málo se zajímají o lokální zvláštnosti sociálních situací, které se ve škole a ve třídě
odehrávají, o lokální specifika; k posouzení se respondentům nabízejí „standardní“ sociální
situace; spíše hledají to, co mají všechny třídy společného, aby je mohly navzájem
porovnávat; proto obvykle pracují s obecnými metodami“
Obecně lze konstatovat, že v současnosti se objevují stále více dílčí výzkumné sondy a
oproti dřívějšku, kdy učebnice pedagogiky a pedagogické psychologie hovořily o těchto
důležitých jevech spíše okrajově (výjimky tvořily např. práce Mareše, Křivohlavého, 1995
nebo Průchy, 1997) je v současné době problematice klimatu věnováno stále více pozornosti.
Vycházejí nové publikace, zaměřené přímo na problematiku klimatu škol a tříd (např. Čapek
2013), články a odborné statě, v moderních pedagogických a psychologických učebnicích je
toto téma rovněž hojně zastoupeno.
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5.

Vývojové období dospívání - adolescence
Kapitolu o vývojovém období adolescence jsem se rozhodla zařadit především

z důvodu, že v empirické části své práce se zabývám srovnáním psychosociálního klimatu ve
školních třídách právě této věkové skupiny žáků.
Jak je všeobecně známou definicí, období dospívání je přechodnou fází mezi dětstvím
a dospělostí. Jedná se o období, ve kterém dochází ke komplexním změnám a k proměně
osobnosti v několika oblastech. Mnohé změny jsou podmíněny biologicky, somatický vývoj
je nezvratný, ale vždy toto období také významně ovlivňují změny psychického prožívání a
vnímání sebe sama i společnosti, tedy také sociální faktory. Dospívající se snaží co nejdříve
vymanit z dětství a vyrovnat se, bohužel jen v některých oblastech, dospělým. Usilují o svá
práva, bojují za své názory a svobodu rozhodování, avšak zodpovědnost za své činy a další
atributy dospělosti již akceptují méně ochotně nebo vůbec, v některých případech si je ještě
neuvědomují v plné míře.

5. 1

Dospívání z pohledu různých teorií
Ve vývojové psychologii Marie Vágnerové (2005, s. 322-323) jsou uvedeny teorie,

které jsou specificky zaměřené na určité oblasti tohoto vývojového období. Jsou jimi
například:
Psychosociální

teorie,

která

přistupuje

k dospívání

z pohledu

posuzování

psychického zvládání a vyrovnávání se se změnami, které s sebou dospívání přináší. Sociální
podmínky mohou toto prožívání změn pozitivně i negativně ovlivnit. Dle Eriksonova modelu
epigenetického vývoje je toto období charakteristické hledáním vlastní identity a bojem
s nejistotou a se sebou samým. V adolescenci hraje velice důležitou roli jedincovo
přesvědčení o možné pozitivní perspektivě vývoje a vlastního směřování, utvrzení se
o vlastních schopnostech. Pokud k takovémuto utvrzení nedochází, jedinec je deprivován a
nedochází k jeho ideálnímu rozvoji.
Teorie sociálního učení klade důraz na dodržování určitých norem a pravidel,
daných společností. Dospívající má rozvíjet právě takové schopnosti a dovednosti, které jsou
v období adolescence považovány za důležité. Prostor adolescenta se rozšiřuje, jeho stávající
role se mění a získává nové role.
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5. 2

Fáze adolescence
Období adolescence se zpravidla dělí na dvě fáze, ranou a pozdní. Jak jsem již uvedla

v úvodu této kapitoly, empirická část mé práce se zabývá klimatem vybraných tříd
adolescentů. Tito studenti středních odborných škol a učilišť spadající do druhé, tedy pozdní
fáze.
Raná adolescence, označována taktéž jako pubescence, je období prvních pěti let
dospívání, přibližně tedy od 11 do 15 roku života jedince. K nejvýraznějším změnám dochází
v souvislosti s pohlavním dozráváním, jedná se tedy o tělesné změny. Tyto změny zevnějšku
vedou často k reakcím okolí a následně taktéž k možné změně sebepojetí jedince. Kromě
změn tělesných, dochází i k dalším změnám, a to především ve způsobu myšlení a
v emočním prožívání. Jak uvádí M. Vágnerová (2005, s. 323), „důležitým sociálním
mezníkem je ukončení povinné školní docházky v 15 letech a diferenciace dalšího profesního
směřování, které bude spoluurčovat budoucí sociální postavení dospívajících“.
Pozdní adolescence připadá na následných 5 let života, trvá tedy přibližně od 15 do
20 roku života jedince. Biologicky je tato fáze vymezena pohlavním dozráním, ale dochází
především k celkové psychosociální proměně jedince, ke změně osobnosti i sociální pozice.
Důležitým mezníkem je ukončení středoškolského studia a následné rozhodnutí pro nástup
do zaměstnání či volba dalšího studia na vyšších odborných nebo vysokých školách.
Ekonomické samostatnosti tudíž dosahují nejdříve dělnické profese, později studenti
středních odborných škol, vyšších odborných škol a nejpozději vysokoškolští studenti.
Dalším sociálním mezníkem této fáze je dosažení plnoletosti a tím také svobody svého
rozhodování, nicméně také právní odpovědnosti za své činy. Smyslem druhé fáze
adolescence je tedy především rozvoj vlastní identity, která se uskutečňuje v rámci
vrstevnické skupiny, jež jedinci poskytuje možnost sebevymezení. V této fázi taktéž narůstá
uvědomění si zodpovědnosti za vlastní chování a výkon. Díky stabilizaci volní autoregulace
dochází k emočnímu zklidnění. Starší adolescenti by se měli umět ovládat a vzdát aktuální
uspokojení s vizí vyšších cílů. Trvalejší a stabilnější sebeovládání tedy může být například
směřováno k žádoucímu budoucímu uplatnění např. profesního charakteru. Také vzrůstající
formálně-logický a hypotetický způsob uvažování adolescentům umožňuje hlouběji
přemýšlet o své budoucnosti.
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5. 3

Škola a vrstevnická skupina
Vzhledem k věku žáků, je určující jejich sociální skupina. V období adolescence

dochází ke snaze o osamostatnění, které by jedinci poskytlo prostor pro jeho další osobitý
vývoj. Jak uvádí M. Vágnerová (2005, s. 371), tato snaha bývá doprovázena orientací na jiné
sociální skupiny, než je rodina. Pubescenti a později adolescenti se snaží identifikovat
s vrstevníky, kteří mají podobné problémy jako oni, a jsou tedy ve vztahu k nim ve stejném, či
podobném, postavení. Školní třída či parta přátel se v tomto období stává hlavní skupinou,
s níž učeň nebo student sdílí své názory, hodnoty, normy a preferovaný způsob aktuálního
života. „Požadavky a očekávání dospělých a později i vrstevníků, pro ně představují určitou
normu žádoucího chování a výkonu. Dovedou ji transformovat do normativní představy o
sobě samém, s níž se obvykle ztotožní, a usilují o její naplnění“ (Vágnerová 2008, str. 401).
Sekundární vzdělávání na úrovni středních odborných škol a učilišť má sjednocující
charakter, jak uvádí literatura, je nivelizačním prostředím. Žáci jsou vedeni k uvažování
v podobné rovině a formováni k předvídatelnému chování, které odpovídá požadavkům
společnosti. M. Vágnerová (2005, s. 370) uvádí, že postoj adolescentů ke škole lze chápat
jako transformovaný vztah k celé společnosti, k jejím normám a hodnotám, i k vlastnímu
postavení jedince v této společnosti. V případě nepřijetí standardních norem a hodnot dochází
u adolescentů k odmítání vzdělání jako hodnoty. Jedním z možných krajních řešení je odchod
ze studia bez návaznosti na jiné. Toto chování lze chápat jako adolescentní moratorium, kdy
se jedinec poflakuje, nechává se živit od rodičů a není schopen nebo ochoten najít přijatelné
východisko z této situace. Příčinou těchto obtíží bývá jedincova neschopnost zvládnout
zátěžovou situaci, jeho přání či možnosti se příliš liší od aktuální reality. Nezralý jedinec tedy
situaci neřeší, prokrastinuje - odkládá řešení do budoucnosti, což vede k jistému riziku, že si
takovýto styl života zafixuje do dospělosti.

5. 4

Student versus učeň
Vzhledem k tomu, že v praktické části této práce uvádím srovnání rozdílnosti vnímání

klimatu z pohledu studenta na střední odborné škole a učně na středním odborném učilišti,
pokusím se nyní zamyslet nad rozdílností v charakteristice těchto dvou skupin adolescentů.
Při současné široké nabídce studijních oborů na SOŠ a nižších nárocích na vstupní
znalosti a dovednosti žáků, nám praxe ukazuje, že učňovské obory jsou v převážné většině
obsazovány žáky z rodin sociálně slabších, které nepřisuzují vzdělání velký význam. Během
mé patnáctileté pedagogické praxe jsem denně konfrontována s rozdíly v přístupu ke studiu a
tím i s klimatem ve třídách u studentů a učňů.
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Studenti jsou více zaměřeni na výkon, jejich hnacím motorem je složení státní a školní
maturitní zkoušky a případné přijetí na studia vysokých škol. Učni takovouto motivaci
postrádají a jak jsem již zmínila, ani jejich rodiny obvykle nepřikládají vzdělávání velký
význam. Tyto děti posuzují svůj školní výkon jako uspokojivý, i když objektivně není jejich
školní výkon dostačující. I přesto, že M. Vágnerová (2005, str. 368) uvádí, že „předpokládaná
hodnota vzdělání jako prostředku k dosažení lepší profesní role a větší sociální prestiže není
jednoznačná“, a z toho usuzuje, že motivace středoškoláků a učňů je poměrně stejně slabá, já
se při svém šetření pokusím o zjištění skutečnosti, zda existuje mezi těmito dvěma skupinami
přeci jen nějaký rozdíl, a to nejen v oblasti angažovanosti a v zaujetí pro školní práci. M.
Vágnerová dále říká, že postavení učně má malou sociální prestiž, představu její ztráty tedy
samotní žáci nevnímají jako ohrožující. Hodnotový systém této skupiny je více materiálně
zaměřen, peníze se však dají vydělat i bez jakéhokoli odborného vzdělání. Díky tomu bývají
učni méně konformní a odmítají či ignorují jakoukoli snahu ze strany školské instituce o
pozitivní působení na žáka, a o celkovou budoucí profesní přípravu. Studenti bývají zpravidla
více identifikováni se svým postavením, proto bývají také sociálně konformnější, mimo jiné i
pod tlakem rodiny. Ztrátou jejich role studenta střední odborné školy, by se taktéž snížil jejich
společenský status a tím by bylo ohroženo i jejich možné budoucí postavení. Této skutečnosti
se většinou snaží studenti vyvarovat, a i když jejich zájem a zaujetí probírané látky není
nikterak velký, přesto se na rozdíl od učňů snaží svou mimostudijní činnost o hodinách utajit.
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EMPIRICKÁ ČÁST
6.

Metodologie výzkumu
Téma výzkumu

6. 1. 1

V posledních letech se v souvislosti s mezinárodním testováním žáků neustále
diskutuje o důvodech klesající úrovně znalostí a dosažených výstupů úspěšnosti českých žáků
ve srovnání se zahraničím. Důvodů k této skutečnosti je jistě mnoho, celý proces vzdělávání
je ovlivňován mnoha faktory. Neklesá však pouze stránka znalostní, zhoršuje se též kázeň a
chování žáků, klima tříd nebývá mnohdy uspokojivé. Mnoho odborných debat je vedeno
v otázce učňovského školství, jelikož „řemesla“ současné žáky nelákají a mnoho středních
odborných učilišť se potýká s otázkou existence. Nedostatek odborníků v daných oborech je
taktéž možným problémem do budoucna, kterému se reformy učňovského školství snaží
zabránit a tyto obory pro žáky zatraktivnit. Oproti tomu střední odborné školy produkují velké
množství maturantů, kteří se po složení státní maturitní zkoušky (v případě, že nepokračují
vysokoškolskými studii) na trhu práce ve svém oboru velice často špatně uplatňují, a proto
pracují na pozicích, které s jejich předchozím odborným vzděláním nemají mnoho nebo nic
společného. Není výjimkou, že tito absolventi SOŠ pracují na nekvalifikovaných dělnických
pozicích. Proč tedy více žáků po skončení povinné školní docházky na ZŠ nevolí odborné
učňovské obory, je možné, že se výrazně liší klima na těchto typech škol z pohledu žáka? Na
základě těchto skutečností jsem si zvolila téma empirické části diplomové práce a vytýčila
základní cíl, dílčí cíl, výzkumnou otázku i hypotézy.

Cíle výzkumu

6. 1. 2

Hlavní cíl:
Hlavním cílem výzkumu je interpretace získaných dat o klimatu studentských a
učňovských tříd.
Dílčí cíl:
Dílčím cílem je vzájemné porovnání informací získaných o klimatu jednotlivých
testovaných skupin.

6. 1. 3

Výzkumná otázka

Existují významné rozdíly mezi klimatem studentských a učňovských tříd?
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6. 1. 4

Hypotézy

H 1: Studenti jsou více angažovaní a zaujatí školní prací než učni.
H 2: Studenti mají statisticky podobné vztahy ve třídě, jako učni.
H 3: Studenti vnímají pomoc a podporu třídního učitele podobně jako učni.
H 4: Studenti jsou více orientovaní na úkoly, než učni.
H 5: Studenti jsou více zaměřeni na pořádek a organizovanost ve třídě, než učni.
H 6: Studenti a učni vnímají jasnot pravidel bez větších statistických rozdílů.

6. 1. 5

Výzkumný vzorek
Výzkumu se účastnili studenti jedné střední odborné školy a jednoho středního

odborného učiliště táborského okresu v celkovém počtu 157 probandů.
Střední průmyslová škola strojní a stavební
SPŠ strojní a stavební je tradiční táborskou střední školou. Svoji činnost zahájila v budově
bývalých Masarykových škol práce v roce 1952. Od té doby připravila přes 6000 absolventů
ve strojírenských a jiných technických oborech. Ke střední průmyslové škole strojnické byla
1. 1. 2007 připojena stavební škola (SOŠ a SOU stavební) a škola se přejmenovala na Střední
průmyslová škola strojní a stavební (http://sps-tabor.cz/cz/skola/informace).

Výzkumu se účastnili žáci a studenti druhých ročníků těchto učebních a studijních oborů:
 23-51-H/01 Strojní mechanik v počtu 12 učňů,
 39-41-H/01 Malíř a lakýrník v počtu 11 učňů,
 33-56-H/01 Truhlář v počtu 14 učňů,
 36-67-H/01 Zedník v počtu 12 učňů,
 78 – 42 – M/01 Technické lyceum v počtu 33 studentů,
 23-41-M/01 Strojírenství v počtu 22 a 28 studentů (2 třídy),
 36-47-M/01 Stavebnictví v počtu 25 studentů.
Celkový počet studentů činí 108 probandů, celkový počet učňů činí 49 probandů.
Tento nepoměr, při srovnávání 4 tříd studijních oborů a 4 tříd učebních oborů, způsobuje
především současný malý zájmem o studium na odborných učilištích. Třídy učebních oborů
jsou tedy mnohem méně početné, než třídy oborů maturitních.
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6. 1. 6

Design výzkumu

Z uvedených cílů práce vyplývají následující úkoly (Chráska 2007, s. 12):
 stanovení problému,
 formulace hypotézy,
 testování (verifikace, ověřování) hypotézy,
 vyvození závěrů a jejich prezentace.

6. 1. 7

Dotazník CES
Pro zpracování empirické části své práce jsem zvolila kvantitativní výzkum, který

umožňuje statisticky zpracovat získaná data. Dotazník CES (Classroom Environment Scale)
je určen žákům 7. - 9. tříd základních škol a dále žákům a studentům 1. – 4. ročníků středních
odborných škol a středních odborných učilišť. Věkový rozsah tedy vymezuje 12 – 18 let.
Dotazník má dvě formy: aktuální a preferovanou. Umožňuje tedy odděleně zkoumat aktuální
stav klimatu třídy z pohledu žáků a přání, či jakýsi obraz žádoucího stavu (Čapek 2010, s.
118).
Původní verze dotazníku vznikla v roce 1973 v USA, autory jsou E. J. Trickett (Yale
University) a R. H. Moos (Stanford University). Tato verze dotazníku byla velice rozsáhlá,
dělila se na 13 dimenzí klimatu a obsahovala 242 otázek. V roce 1982 byl dotazník
zjednodušen a zkrácen australskou dvojicí B. J. Fraserem a L. D. Fisherem (Western
Australian Institute of Technology). O přeložení anglické verze a následnou možnost využití
dotazníku v české školní praxi se zasadili J. Mareš a J. Lašek (1986). Jak uvádí Čapek (2010,
s. 118- 121), v současnosti nejčastěji používaná verze dotazníku, která obsahuje 24 položek
jak v aktuální, tak v preferované formě a kterými se zkoumá 6 proměnných klimatu třídy, je
jediným dostupným nástrojem s normami pro české školy v této věkové kategorii žáků.
Pro hlavní výzkum své empirické části jsem použila aktuální formu dotazníku, jelikož
mne zajímal aktuální stav klimatu daných skupin respondentů. Rozborem získaných
informací z dílčích cílů zjistím, jaké je skutečné (aktuální) klima ve třídě. Dále porovnám
tyto výstupní informace o souboru studentů střední odborné školy a souboru učňů středního
odborného učiliště a vyvodím závěry ve vztahu k hypotézám.
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Šest proměnných dotazníku ve vztahu k otázkám
1. Angažovanost žáka, jeho zaujetí školní prací (otázky č. 1, 7. 13, 19)
2. Vztahy mezi žáky ve třídě (otázky č. 2, 8, 14, 20)
3. Učitelova pomoc a podpora (otázky č. 3, 9, 15, 21)
4. Orientace žáků na úkoly (otázky č. 4, 10, 16, 22)
5. Pořádek a organizovanost (otázky č. 5, 11, 17, 23)
6. Jasnost pravidel (otázky č. 6, 12, 18, 24)

6. 2
6. 2. 1

Vlastní výzkum
Zadání dotazníku
Při samotném zadávání dotazníku je nutné sdělit žákům základní pokyny pro

vyplňování, aby nedošlo k chybným interpretacím ve způsobu vyplňování. Žáky je dobré
ujistit o tom, že upřímným vyplněním dotazníku jim nehrozí žádné nebezpeční či postih, že
dotazník je vyplňován pro výzkumné účely a není se tedy třeba ničeho obávat. Doporučení
znělo takto: Každé tvrzení dotazníku si pozorně přečtěte a odpovězte na něj buď Anosouhlasím, nebo Ne- nesouhlasím podle vlastního přesvědčení. Nebojte se otevřeně vyjádřit
svůj názor i přesto, že se např. neshoduje s názorem většiny. Vycházejte ze skutečného pocitu,
nedělejte se lepšími nebo horšími. Pokud se spletete nebo si svou odpověď rozmyslíte,
přeškrtněte tuto odpověď křížkem, a zakroužkujte tu, která platí. Odpovězte prosím na každou
otázku, pokud si nejste jisti odpovědí, zkuste se znovu zamyslet a přikloňte se k odpovědi,
kterou cítíte silněji.
Vyplňování dotazníku trvá maximálně 20 minut. Žáci dotazník vyplňovali v průběhu
běžného školního dne, na začátku vyučovací hodiny, poté měli standardní vyučování.

6. 2. 2

Způsob zpracování dotazníku
Princip vyhodnocování probíhal v souladu s pokyny odborné literatury, potažmo tedy

autorů dotazníku, a spočíval v přetváření jednotlivých odpovědí do číselných hodnot.
Odpověď ANO se hodnotí (skóruje) 3 body, odpověď NE 1 bodem. Pokud žák na otázku
neodpověděl vůbec nebo pokud zakroužkoval či přeškrtl obě možnosti, skóruje se jeho
odpověď 2 body. Výjimku tvoří10 vybraných otázek dotazníku, jež jsou označeny písmenem
R, konkrétně se jedná o otázky č. 3, 4, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 22, 23. Odpovědi na tyto otázky se
skórují obráceně, za ANO se přidělí 1 bod, za NE 3 body. I v tomto případě se vynechané
nebo špatně vyplněné odpovědi skórují 2 body.
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Zjištěná hodnota aritmetického průměru jednotlivých proměnných se dále musí
s něčím porovnat. R. Čapek (2010, s. 120) uvádí ve své publikaci „Třídní klima a školní
klima“ pásmo běžných hodnot. Autorem tohoto pásma je J. Lašek (2001). Obecně z něj lze
vyvodit, že dosažením vysokých hodnot ve všech sledovaných proměnných dotazníku,
můžeme hovořit o příznivém klimatu třídy. V opačném případě, tedy u hodnot nízkých, se
jedná o klima méně příznivé či nepříznivé.
Vztahy jednotlivých otázek dotazníku k hypotézám:
H 1: otázka č. 1, 7. 13, 19 A st. v porovnání s 1, 7. 13, 19A uč.
H 2: otázka č. 2, 8, 14, 20 A st. v porovnání s 2, 8, 14, 20 A uč.
H 3: otázka č. 3, 9, 15, 21 A st. v porovnání s 3, 9, 15, 21 A uč.
H 4: otázka č. 4, 10, 16, 22 A st. v porovnání s 4, 10, 16, 22 A uč.
H 5: otázka č. 5, 11, 17, 23 A st. v porovnání s 5, 11, 17, 23 A uč.
H 6: otázka č. 1, 7, 13, 19 A st. v porovnání s 6, 12, 18, 24 A uč.

6. 2. 3

Vyhodnocení dotazníku a interpretace dat
Jak již bylo uvedeno, dotazníkem zjišťujeme šest proměnných, přičemž se ke každé

proměnné vztahují čtyři otázky, které nejsou řazeny bezprostředně za sebou. Dotazníky jsem
zpracovávala ručně. Otázky jednotlivých proměnných jsem si barevně označila a poté
obodovala. Součtem bodů u vybraných otázek jsem získala skóre jednotlivých proměnných.
Pro výpočetní postup za celou třídu a poté za celé zkoumané skupiny studentů a učňů jsem
zvolila program Microsoft Excel. Pro snadnou přehlednost jsem výsledky v podobě
aritmetického průměru pro každou proměnnou přenesla do tabulek a grafů.

Název proměnné

Čísla otázek Minimum možných bodů

Angažovanost žáka a jeho
zaujetí školní prací
1,7,13,19
4
Vztahy mezi žáky ve třídě 2,8,14,20
4
Učitelova pomoc a
podpora
3,9,15,21
4
Orientace žáků na úkoly 4,10,16,22
4
Pořádek a organizovanost 5,11,17,23
4
Jasnost pravidel
6,12,18,24
4
Tabulka č. 4 - Struktura a rozdělení otázek dotazníku CES
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Maximum možných
bodů
12
12
12
12
12
12

6. 2. 4

Vlastní vyhodnocení dotazníku CES

Na základě dotazníkového šetření jsem dospěla k těmto údajům o klimatu jednotlivých
vybraných tříd. Pro snadnější orientaci uvádím nejprve vysvětlivky zkratek, označující tyto
třídy.
Vysvětlivky zkratek jednotlivých tříd:
U1A - Strojní mechanik (v počtu 12 učňů), aktuální forma
U2A - Malíř a lakýrník (v počtu 11 učňů), aktuální forma
U3A - Truhlář (v počtu 14 učňů), aktuální forma
U4A - Zedník (v počtu 12 učňů), aktuální forma
S1A - Technické lyceum (v počtu 33 studentů), aktuální forma
S2A - Strojírenství (v počtu 22 studentů), aktuální forma
S3A - Strojírenství (v počtu 28 studentů), aktuální forma
S4A - Stavebnictví (v počtu 25 studentů), aktuální forma
Angažovanost
žáka a jeho
zaujetí školní
prací

Vztahy
mezi žáky
ve třídě

Učitelova
pomoc a
podpora

Orientace
žáků na
úkoly

Pořádek a
organizovanost

Jasnost
pravidel

S1A

7,00

10,07

8,67

7,07

7,87

10,40

S2A

5,65

9,88

7,12

7,18

6,71

8,94

S3A

5,50

10,83

8,33

8,00

7,17

11,17

S4A

5,50

9,67

8,44

7,28

5,78

10,67

U1A

5,17

10,67

10,33

6,67

7,83

9,00

U2A

6,17

8,17

8,17

7,83

6,33

8,83

U3A

6,08

10,17

10,42

7,92

6,83

10,50

5,50
9,90
8,80
6,80
5,50
10,40
U4A
Tabulka č. 5 Porovnání jednotlivých aritmetických průměrů všech tříd učňů a všech tříd
studentů, aktuální forma
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Graf č. 1 – Celkový přehled zjištěných údajů o jednotlivých třídách

SA

Angažovanost
žáka a jeho
zaujetí školní
prací

Vztahy
mezi žáky
ve třídě

Učitelova
pomoc a
podpora

Orientace
žáků na
úkoly

Pořádek a
organizovanost

Jasnost
pravidel

5,91

10,11

8,14

7,38

6,88

10,29

5,73
9,73
9,43
7,30
6,63
9,68
UA
Tabulka č. 6 - Porovnání výsledného aritmetického průměru aktuální formy skupiny učňů vs.
studentů

Graf č. 2 - Angažovanost žáka a jeho zaujetí školní prací - studenti aktuální vs. učni aktuální
V tabulce č. 6 a grafu č. 2 můžeme sledovat rozdílnost v angažovanosti studentů středních
odbroných škol a učňů středních odborných učilišť. Obě dvě skupiny spadají do pásma
běžných hodnot tj. 4,52 – 8,06. Odchylka obou skupin je velmi malá, pouze 0,18, z čehož
vyplývá, že mezi studenty SOŠ a SOU není v angažovanosti a zaujetí pro školní práci téměř
žádný rozdíl.
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Graf č. 3 – Vztahy mezi žáky ve třídě - studenti aktuální vs. učni aktuální
Z hodnot v tabulce č. 6 a grafu č. 3 můžeme sledovat rozdílnost v třídních vztazích mezi
studenty středních odbroných škol a učňi středních odborných učilišť. Obě dvě skupiny
spadají do pásma běžných hodnot tj. 7, 31 – 11,49. I v tomto případě je odchylka obou skupin
velmi malá, pouze 0,38, z čehož vyplývá, že není velký rozdíl v kvalitě třídních vztahů mezi
studenty SOŠ a SOU. Z vysokých hodnot lze usuzovat, že v obou skupinách převažují
pozitivní a přátelské vztahy.

Graf č. 4 – Učitelova pomoc a podpora - studenti aktuální vs. učni aktuální
Hodnoty v tabulce č. 6 a v grafu č. 4 se zaměřují na rozdílnost podpory a pomoci třídního
učitele z pohledu studentů a učňů. Obě dvě skupiny spadají do pásma běžných hodnot tj. 5,74
– 11,04. Odchylka činí 1,29, z čehož vyplývá, že studenti středních odborných škol vnímají
učitelovu pomoc a podporu hůře než učni středních odborných učilišť.
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Graf č. 5 – Orientace žáků na úkoly - studenti aktuální vs. učni aktuální
V tabulce č. 5 a grafu č. 6 můžeme sledovat rozdílnou orientaci žáků SOŠ a SOU na úkoly.
Obě dvě skupiny spadají do pásma běžných hodnot tj. 6,52 – 10,8. Odchylka obou skupin je
zde zcela zanedbatelná, činí 0,08. Toto je celkově nejmenší naměřená odchylka mezi studenty
a učňi v tomto výzkumu. Je to nečekané, ale mezi studenty SOŠ a SOU není v orientaci na
úkoly žádný rozdíl.

Graf č. 6 – Pořádek a organizovanost - studenti aktuální vs. učni aktuální
Z hodnot v tabulce č. 6 a grafu č. 6

můžeme sledovat rozdílnost v třídním pořádku a

v organizovanosti ve třídách SOŠ a SOU. Obě dvě skupiny spadají do pásma běžných hodnot
tj. 5, 33 – 8,67. I v tomto případě je odchylka obou skupin velmi malá, pouze 0,25, z čehož
vyplývá, že není rozdíl v pořádku a organizovanosti ve třídách těchto dvou výběrových
skupin studentů a učňů.
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Graf č. 7 – Jasnost pravidel - studenti aktuální vs. učni aktuální
Tabulka č. 6 a graf č. 7 vyjadřují rozdíly ve vnímání srozumitelnosti a jasnosti pravidel školní
a třídní práce mezi studenty středních odbroných škol a učňi středních odborných učilišť. Obě
dvě skupiny spadají do pásma běžných hodnot tj. 6,16 – 10,94. Odchylka obou skupin je
malá, pouze 0,61, z čehož vyplývá, že je jen nepatrný rozdíl v tom, jak srozumitelná a jasná
jsou pravidla pro studenty studijních oborů a učně. Z vysokých hodnot můžeme usoudit, že
obě dvě skupiny jsou dobře seznámeny s pravidly chování a práce ve třídě i s důsledky jejich
porušení. Nemalou zásluhu na tom mají jistě také třídní učitelé těchto skupin probandů.
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6. 2. 5

Verifikace hypotéz a odpověď na výzkumnou otázku
Před samotným ověřením hypotéz uvádím tabulky s rozdělením počtu studentů a učňů

dle dosažených bodů dotazníku a dále označení otázek, které nejsou v následně uváděných
kontingenčních tabulkách popsány slovně.
Angažovanost
Vztahy
Učitelova Orientace
žáka a jeho
Pořádek a
Jasnost
SA
mezi žáky pomoc a
žáků na
zaujetí školní
organizovanost pravidel
ve třídě
podpora
úkoly
prací
48
3
14
32
37
6
4,5,6 b
12
12
28
16
19
12
7,8,9 b
2
47
20
14
6
44
10,11,12 b
Tabulka č. 7 - Rozdělení počtu studentů dle dosažených bodů dotazníku aktuální formy
Angažovanost
Vztahy
Učitelova Orientace
žáka a jeho
Pořádek a
Jasnost
UA
mezi žáky pomoc a
žáků na
zaujetí školní
organizovanost pravidel
ve třídě
podpora
úkoly
prací
34
8
2
21
25
5
4,5,6 b
11
5
17
17
17
12
7,8,9 b
1
33
27
8
4
29
10,11,12 b
Tabulka č. 8 - Rozdělení počtu učňů dle dosažených bodů dotazníku aktuální formy
Ot. č.1 Angažovanost žáka a jeho zaujetí školní prací
Ot. č.2 Vztahy mezi žáky ve třídě
Ot. č.3 Učitelova pomoc a podpora
Ot. č.4 Orientace žáků na úkoly
Ot. č.5 Pořádek a organizovanost
Ot. č.6 Jasnost pravidel
Tabulka č. 9 - Označení hodnocených otázek
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Pro potvrzení či vyvrácení hypotéz jsem použila test nezávislosti chí-kvadrát pro
kontingenční tabulku, tedy statistickou metodu používanou při testování hypotéz (Chráska
2007, s. 76).
H 1: Studenti jsou více angažovaní a zaujatí školní prací než učni.
Ze získaných statistických dat jsem sestavila kontingenční tabulku a zformulovala jsem
nulovou a alternativní hypotézu.
H0: Studenti jsou více angažovaní a zaujatí školní prací než učni.
HA: Studenti nejsou více angažovaní a zaujatí školní prací než učni.
Počet dosažených bodů/Počet žáků
Ot. č. 1
4, 5, 6 b
7, 8, 9 b
10, 11, 12 b
Ʃ
P
O
P
O
P
O
48
47,07
12
13,20
2
1,72
SA
62
34
34,93
11
9,80
1
1,28
UA
46
Ʃ
82
23
3
108
Tabulka č. 10 - Kontingenční tabulka počtu studentů i učňů dle dosažených bodů aktuální
formy
Ot. č. 1
P
O
P-O
(P-O)^2
(P-O)^2/O
SA
4, 5, 6 b
48
47,07
0,93
0,86
0,02
7, 8, 9 b
12
13,20
-1,20
1,45
0,11
10, 11, 12 b
2
1,72
0,28
0,08
0,04
UA
4, 5, 6 b
7, 8, 9 b
10, 11, 12 b

34
34,93
11
9,80
1
1,28
Ʃ
108
108
Tabulka č. 11 - Výpočet testového kritéria

-0,93
1,20
-0,28

0,86
1,45
0,08

0,02
0,15
0,06
0,41

Testování jsem provedla na hladině významnosti α = 0,05
Počet stupňů volnosti: 2
Vypočítaná hodnota testového kritéria: χ2 0,05 (2) = 0, 41
Kritická hodnota χ2 0,05 (2) = 5,991
Srovnáním vypočítané hodnoty s hodnotou kritickou docházím ke zjištění, že vypočítaná
hodnota je nižší než kritická. Z toho vyplývá, že musí být přijata nulová hypotéza.
Původní předpoklad – H 1: Studenti jsou více angažovaní a zaujatí školní prací než učni.
POTVRZENO
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H 2: Studenti mají statisticky podobné vztahy ve třídě, jako učni.
Ze získaných statistických dat jsem sestavila kontingenční tabulku a zformulovala jsem
nulovou a alternativní hypotézu.
H0: Studenti mají statisticky podobné vztahy ve třídě, jako učni.
HA: Studenti nemají statisticky podobné vztahy ve třídě, jako učni.
Počet dosažených bodů/Počet žáků
Ot. č. 2
4, 5, 6 b
7, 8, 9 b
10, 11, 12 b
Ʃ
P
O
P
O
O
3
6,31
12
9,76
47
45,93
SA
62
8
4,69
5
7,24
33
34,07
UA
46
Ʃ
11
17
80
108
Tabulka č. 12 - Kontingenční tabulka počtu studentů i učňů dle dosažených bodů aktuální
formy
Ot. č. 2
SA
4, 5, 6 b
7, 8, 9 b
10, 11, 12 b

P

O
3
12
47

P-O

(P-O)^2

(P-O)^2/O

6,31
9,76
45,93

-3,31
2,24
1,07

10,99
5,02
1,15

1,74
0,51
0,03

8
4,69
5
7,24
33
34,07
Ʃ
108
108
Tabulka č. 13 - Výpočet testového kritéria

3,31
-2,24
-1,07

10,99
5,02
1,15

2,35
0,69
0,03
5,35

UA
4, 5, 6 b
7, 8, 9 b
10, 11, 12 b

Testování jsem provedla na hladině významnosti α = 0,05
Počet stupňů volnosti: 2
Vypočítaná hodnota testového kritéria: χ2 0,05 (2) = 5,35
Kritická hodnota χ2 0,05 (2) = 5,991
Srovnáním vypočítané hodnoty s hodnotou kritickou docházím ke zjištění, že vypočítaná
hodnota je nižší než kritická. Z toho vyplývá, že musí být přijata nulová hypotéza.
Původní předpoklad – H 2: Studenti mají statisticky podobné vztahy ve třídě, jako učni.
POTVRZENO
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H 3: Studenti vnímají pomoc a podporu třídního učitele podobně jako učni.
Ze získaných statistických dat jsem sestavila kontingenční tabulku a zformulovala jsem
nulovou a alternativní hypotézu.
H0: Studenti vnímají pomoc a podporu třídního učitele podobně jako učni.
HA: Studenti nevnímají pomoc a podporu třídního učitele podobně jako učni.
Počet dosažených bodů/Počet žáků
Ot. č. 3
4, 5, 6 b
7, 8, 9 b
10, 11, 12 b
Ʃ
P
O
P
O
P
O
14
9,19
28
25,83
20
26,98
SA
62
2
6,81
17
19,17
27
20,02
UA
46
Ʃ
16
45
47
108
Tabulka č. 14 - Kontingenční tabulka počtu studentů i učňů dle dosažených bodů aktuální
formy
Ot. č. 3
SA
4, 5, 6 b
7, 8, 9 b
10, 11, 12 b

P

O
14
28
20

P-O

(P-O)^2

(P-O)^2/O

9,19
25,83
26,98

4,81
2,17
-6,98

23,18
4,69
48,74

2,52
0,18
1,81

2
6,81
17
19,17
27
20,02
Ʃ
108
108
Tabulka č. 15 - Výpočet testového kritéria

-4,81
-2,17
6,98

23,18
4,69
48,74

3,40
0,24
2,43
10,59

UA
4, 5, 6 b
7, 8, 9 b
10, 11, 12 b

Testování jsem provedla na hladině významnosti α = 0,05
Počet stupňů volnosti: 2
Vypočítaná hodnota testového kritéria: χ2 0,05 (2) = 10,59
Kritická hodnota χ2 0,05 (2) = 5,991
Srovnáním vypočítané hodnoty s hodnotou kritickou docházím ke zjištění, že vypočítaná
hodnota je vyšší než kritická. Z toho vyplývá, že musí být zamítnuta nulová hypotéza a přijata
alternativní hypotéza.
Původní předpoklad – H 3: Studenti vnímají pomoc a podporu třídního učitele podobně
jako učni.
VYVRÁCENO
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H 4: Studenti jsou více orientovaní na úkoly, než učni.
Ze získaných statistických dat jsem sestavila kontingenční tabulku a zformulovala jsem
nulovou a alternativní hypotézu.
H0: Studenti jsou více orientovaní na úkoly, než učni.
HA: Studenti nejsou více orientovaní na úkoly, než učni.
Počet dosažených bodů/Počet žáků
Ot. č. 4
4, 5, 6 b
7, 8, 9 b
10, 11, 12 b
Ʃ
P
O
P
O
P
O
32
30,43
16
18,94
14
12,63
SA
62
21
22,57
17
14,06
8
9,37
UA
46
Ʃ
53
33
22
108
Tabulka č. 16 - Kontingenční tabulka počtu studentů i učňů dle dosažených bodů aktuální
formy
Ot. č.4
P
O
P-O
(P-O)^2
(P-O)^2/O
SA
4, 5, 6 b
32
30,43
1,57
2,48
0,08
7, 8, 9 b
16
18,94
-2,94
8,67
0,46
10, 11, 12 b
14
12,63
1,37
1,88
0,15
UA
4, 5, 6 b
7, 8, 9 b
10, 11, 12 b

21
22,57
17
14,06
8
9,37
108
108
Tabulka č. 17 - Výpočet testového kritéria

-1,57
2,94
-1,37

2,48
8,67
1,88

0,11
0,62
0,20
1,61

Testování jsem provedla na hladině významnosti α = 0,05
Počet stupňů volnosti: 2
Vypočítaná hodnota testového kritéria: χ2 0,05 (2) = 1,61
Kritická hodnota χ2 0,05 (2) = 5,991
Srovnáním vypočítané hodnoty s hodnotou kritickou docházím ke zjištění, že vypočítaná
hodnota je nižší než kritická. Z toho vyplývá, že musí být přijata nulová hypotéza.
Původní předpoklad – H 4: Studenti jsou více orientovaní na úkoly, než učni.
POTVRZENO
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H 5: Studenti jsou více zaměřeni na pořádek a organizovanost ve třídě, než učni.
Ze získaných statistických dat jsem sestavila kontingenční tabulku a zformulovala jsem
nulovou a alternativní hypotézu.
H0: Studenti jsou více zaměřeni na pořádek a organizovanost ve třídě, než učni.
HA: Studenti nejsou více zaměřeni na pořádek a organizovanost ve třídě, než učni.
Počet dosažených bodů/Počet žáků
Ot. č.5
4, 5, 6 b
7, 8, 9 b
10, 11, 12 b
Ʃ
P
O
P
O
P
O
37
35,59
19
20,67
6
5,74
SA
62
25
26,41
17
15,33
4
4,26
UA
46
Ʃ
62
36
10
108
Tabulka č. 18 - Kontingenční tabulka počtu studentů i učňů dle dosažených bodů aktuální
formy
Ot. č.5
SA
4, 5, 6 b
7, 8, 9 b
10, 11, 12 b

P

O
37
19
6

P-O

(P-O)^2

(P-O)^2/O

35,59
20,67
5,74

1,41
-1,67
0,26

1,98
2,78
0,07

0,06
0,13
0,01

25
26,41
17
15,33
4
4,26
Ʃ
108
108
Tabulka č. 19 - Výpočet testového kritéria

-1,41
1,67
-0,26

1,98
2,78
0,07

0,08
0,18
0,02
0,47

UA
4, 5, 6 b
7, 8, 9 b
10, 11, 12 b

Testování jsem provedla na hladině významnosti α = 0,05
Počet stupňů volnosti: 2
Vypočítaná hodnota testového kritéria: χ2 0,05 (2) = 0, 47
Kritická hodnota χ2 0,05 (2) = 5,991
Srovnáním vypočítané hodnoty s hodnotou kritickou docházím ke zjištění, že vypočítaná
hodnota je nižší než kritická. Z toho vyplývá, že musí být přijata nulová hypotéza.
Původní předpoklad – H 5: Studenti jsou více zaměřeni na pořádek a organizovanost ve
třídě, než učni.
POTVRZENO
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H 6: Studenti a učni vnímají jasnot pravidel bez větších statistických rozdílů.
Ze získaných statistických dat jsem sestavila kontingenční tabulku a zformulovala jsem
nulovou a alternativní hypotézu.
Počet dosažených bodů/Počet žáků
Ot. č.6
4, 5, 6 b
7, 8, 9 b
10, 11, 12 b
Ʃ
P
O
P
O
P
O
6
6,31
12
13,78
44
41,91
SA
62
5
4,69
12
10,22
29
31,09
UA
46
Ʃ
11
24
73
108
Tabulka č. 20 - Kontingenční tabulka počtu studentů i učňů dle dosažených bodů aktuální
formy
H0: Studenti a učni vnímají jasnot pravidel bez větších statistických rozdílů.
HA: Studenti a učni nevnímají jasnot pravidel bez větších statistických rozdílů.
Ot. č.6
SA
4, 5, 6 b
7, 8, 9 b
10, 11, 12 b

P

O
6
12
44

P-O

(P-O)^2

(P-O)^2/O

6,31
13,78
41,91

-0,31
-1,78
2,09

0,10
3,16
4,38

0,02
0,23
0,10

5
4,69
12
10,22
29
31,09
Ʃ
108
108
Tabulka č. 21 - Výpočet testového kritéria

0,31
1,78
-2,09

0,10
3,16
4,38

0,02
0,31
0,14
0,82

UA
4, 5, 6 b
7, 8, 9 b
10, 11, 12 b

Testování jsem provedla na hladině významnosti α = 0,05
Počet stupňů volnosti: 2
Vypočítaná hodnota testového kritéria: χ2 0,05 (2) = 0, 82
Kritická hodnota χ2 0,05 (2) = 5,991
Srovnáním vypočítané hodnoty s hodnotou kritickou docházím ke zjištění, že vypočítaná
hodnota je nižší než kritická. Z toho vyplývá, že musí být přijata nulová hypotéza.
Původní předpoklad - H 6: Studenti a učni vnímají jasnot pravidel bez větších
statistických rozdílů.
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6. 3

Interpretace výsledků (s ohledem na jejich využití v praxi)
Tato podkapitola diplomové práce bude věnována interpretaci výsledků empirické

části práce. Cílem výzkumné části bylo zodpovězení výzkumné otázky a následně, na základě
statistického testování, potvrzení či vyvrácení šesti stanovených hypotéz. Výsledky jsou
následující:
Odpověď na výzkumnou otázku:
Existují významné rozdíly mezi klimatem studentských a učňovských tříd?
Pomocí zvoleného výzkumného nástroje, standardizovaného dotazníku CES, aktuální
formy, se nepodařilo prokázat, že existují statisticky významné rozdíly ve vnímání klimatu
žáky ve třídách studijně zaměřených a ve třídách učňovských, tedy více prakticky
zaměřených. Jedinou proměnnou klimatu tříd, která se výrazně liší u studentů a učňů je
učitelova pomoc a podpora.
Hypotézy:
H 1: Studenti jsou více angažovaní a zaujatí školní prací než učni.
Ze stanovených hypotéz se podařilo prokázat mnou předpokládané větší zaujetí
studentů pro školní práci a jejich větší angažovanost při plnění zadaných úkolů. Tento
předpoklad jsem uvedla vzhledem k charakteru učňovského vzdělávání, mám na mysli
střídání týdne studia s týdnem praktické výuky na pracovištích a dále díky předpokládané
povaze žáka, který takovýto typ vzdělávání volí- chce se raději učit praktickým dovednostem
a méně se teoreticky vzdělávat. Výsledek výzkumu však přinesl pro mne zajímavé zjištění, že
mezi studenty a učni není v tomto ohledu velký statistický rozdíl. Výsledky obou skupin
spadají sice do pásma běžných hodnot 4,52-8,06 (Čapek 2013, s. 120), avšak u obou jsou
relativně nízké, dosahují necelé poloviny maximálního možného počtu bodů (aritmetický
průměr učni 5,73, studenti 5,91 z možného maxima 12). Rozdíl mezi studenty a učni je
v porovnání těchto dvou zjištěných aritmetických průměrů zanedbatelný. Osobně bych
očekávala lepší výsledky studentského výzkumného vzorku, blížící se alespoň horní hranici
běžných hodnot tj. 8,06, jelikož studium na střední škole obecně předpokládá větší zaujetí
školní prací a tudíž i větší angažovanost.
H 2: Studenti mají statisticky podobné vztahy ve třídě, jako učni.
Taktéž druhou předpokládanou hypotézu se mi podařilo potvrdit, mohu tedy na
základě šetření konstatovat, že není ve vztazích ve třídě mezi studenty a učni významný
rozdíl. Tuto hypotézu jsem formulovala s ohledem na fakt, že výběr typu školy je spíše
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záležitostí ochoty studovat a studijních výsledků ze základního vzdělávání, než charakteru
sociologického.
V tomto případě se výsledky obou skupin liší o něco výrazněji než v otázce
angažovanosti, (studenti 10,11 a učni 9,73 z možných 12), avšak obě skupiny spadají po horní
poloviny pásma běžných hodnot dobrých vztahů ve třídě 7,31 – 11,49 (Čapek 2013, s. 120).
Lze tedy vyvodit závěr, že vztahy mezi studenty jsou o něco málo lepší. Tato skutečnost může
být zapříčiněna faktem, jak již bylo zmíněno v kapitole 7.4, že studenti bývají více
identifikováni se svým postavením, proto bývají také sociálně konformnější.
H 3: Studenti vnímají pomoc a podporu třídního učitele podobně jako učni.
Hypotéza třetí, týkající se podobnosti ve vnímání podpory a pomoci ze strany třídního
učitele v obou výběrových vzorcích, je jedinou ze stanovených hypotéz, kterou se nepodařilo
potvrdit. Přestože obě naměřené hodnoty spadají do pásma běžných hodnot (studenti 8,14 a
učni 9,43z možných 12), pásmo 5,74 – 11,04 (Čapek 2013, s. 120), studenti vnímají pomoc a
podporu ze strany třídního učitele mnohem hůře než učni. Toto zjištění pro mne bylo do
značné míry překvapující. Ve své podstatě znamená, že vztahy mezi třídními učiteli a žáky,
v tomto výběrovém vzorku konkrétně studenty, nejsou optimální a ze strany pedagoga by tedy
měly být impulzem k zamyšlení nad možnostmi nápravy vedoucí k jejich zlepšení. Poskytnutí
podpory a pomoci ze strany učitele je důležitým motivačním činitelem, který může také
výrazně ovlivnit kvalitu žákova zájmu o studium. To, že by o to studenti měli zájem, dokládá
též tabulka a graf v příloze 3 – preferované klima (9,10) X aktuálního klima (8,14). Možnosti
pozitivního ovlivňování klima třídy rozvedu v následující kapitole - Závěrečná diskuze.
H 4: Studenti jsou více orientovaní na úkoly, než učni.
V případě verifikace této hypotézy se mi podařilo prokázat, že studenti jsou více
orientovaní na úkoly než učni, avšak z pohledu aritmetického průměru je zřejmé, že rozdíl
v této proměnné je úplně nejmenším rozdílem ve sledovaných proměnných dotazníkového
šetření studenti 7,38 a učni 7,30 z možných 12). Svým charakterem se tato oblast přibližuje
oblasti první a taktéž výsledky se od sebe příliš neliší. I v tomto případě spadají výsledky do
pásma běžných hodnot 6,52 – 10,08 (Čapek 2013, s. 120), ale opět se pohybují spíše ve
spodní polovině. Dalo by se tedy říci, že studenti a učni jsou téměř stejně orientovaní na
úkoly.
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H 5: Studenti jsou více zaměřeni na pořádek a organizovanost ve třídě, než učni.
Také pátou předpokládanou hypotézu se mi podařilo potvrdit, mohu tedy na základě šetření
konstatovat, že studenti jsou více zaměřeni na pořádek a organizovanost ve třídě, než učni.
V tomto případě se výsledky obou skupin liší o 0,25 (studenti 6,88 a učni 6,63 z možných 12),
z čehož vyplývá, že obě skupiny spadají do středu pásma běžných hodnot ve třídě 5,33 – 8,67
(Čapek 2013, s. 120). Lze tedy vyvodit závěr, že pořádek a organizovanost je o něco málo
lepší ve studentském výzkumném vzorku. Tento stav klimatu obě skupiny respondentů
považují za nevyhovující a projevili významný zájem o zlepšení, což dokládá tabulka a graf
v příloze 3 – preferované klima X aktuální klima.
H 6: Studenti a učni vnímají jasnot pravidel bez větších statistických rozdílů.
I poslední ze stanovených hypotéz se mi podařilo potvrdit. Pásmo běžných hodnot u
jasnosti pravidel činí 6,16 – 10,94(Čapek 2013, s. 120), přičemž studenti dosáhly v této
proměnné o něco lepšího aritmetického průměru 10,29 proti učňům 9,69. Obě hodnoty však
spadají do horní poloviny tohoto pásma a jasnost pravidel je tedy v obou skupinách probandů
z pohledu žáků uspokojivá. To je příznivé zjištění, neboť jasnost pravidel a taktéž snaha o
jejich dodržování výrazně přispívá k celkově dobrému klimatu školní třídy.

71

6. 4

Diskuze
Zjišťování klimatu tříd a škol je velice důležité, neboť prozrazuje skutečnosti, které

nejsou na první pohled viditelné ani zjistitelné. J. Mareš (2013, s. 601) uvádí devět možností
využití získaných informací o stavu klimatu v jednotlivých třídách či školách. Pokusím se
nyní rámcově vyjádřit k některým z nich, jež se blíže vztahují k tématu této práce a kterými
bych se taktéž ráda do budoucnosti zabývala.
Základní možností je samotný popis aktuálního stavu klimatu žáky, ať v jednotlivých
předmětech nebo obecně. Zjištěním aktuálního stavu se třídnímu učiteli, ale taktéž učitelům
dílčích předmětů v dané třídě, může objasnit mnoho neznámých, jelikož vnímání klimatu
třídy učiteli a žáky se mnohdy značně liší. V takových případech je vhodné stanovit si oblasti,
ve kterých bude nutná změna k lepšímu a vytipování oblastí, v nichž je žádoucí udržet
alespoň aktuální stav. Vhodnou strategií postupu, ještě před samotným promyšlením
pedagogických postupů, vedoucím ke zlepšení klimatu výuky, je zjištění preferencí a tedy
zásadních rozdílů mezi stavem aktuálním a tím, co by si jak samotní žáci, tak učitel přáli. Zde
můžeme dojít ke zjištění zda, a případně v jakých složkách klimatu, se přání studentů shoduje
či rozchází s realitou. Standardizovaný dotazník CES, který jsem použila pro výzkum
aktuálního klimatu ve své empirické části práce, nabízí i tuto variantu P. Přestože zjišťování
preferovaného klimatu nebylo cílem mé empirické části diplomové práce, po konzultaci
s vedoucí práce a na základě faktu, že výzkumná situace tuto možnost dovolovala, jsem se
rozhodla se studenty vyplnit i tuto variantu dotazníku CES. Výsledky tohoto doplňujícího
šetření uvádím v příloze 3- porovnání šesti proměnných aktuálního stavu klimatu tříd SOŠ a
SOU s klimatem preferovaným. Zásadní rozdíl, jak ve výběrovém vzorku studentů, tak
shodně i učňů, je vidět u proměnných 1 a 5, tedy v angažovanosti žáka a jeho zaujetí školní
prací a v pořádku a organizovanosti. V těchto dvou proměnných jsou tedy shodně jak
studenti, tak učni výrazně nespokojeni a přáli by si zlepšení aktuálního stavu. H. Grecmanová
(2008, s. 90) uvádí, že dobrých výkonů je dosahováno ve třídách, jejichž klima je
charakteristické vysokými hodnotami, mimo jiné ve výše zmiňovaných dimenzích orientace
na úkoly, organizovanosti a přehlednosti. Studenti SOŠ i učni SOU jsou tedy se svými
výkony výrazně nespokojeni a přáli by si je zlepšit. Ostatní proměnné taktéž vykazují vyšší
hodnoty v preferované formě, nikoli však tak významné (výjimku tvoří vztahy mezi žáky ve
studentském výzkumném vzorku, kde je aktuální stav ve vyšších hodnotách, než
preferovaný). Z výsledků lze vyvodit závěr, že čím větší je rozdíl mezi aktuálním a
preferovaným stavem, tím hůře se žáci ve třídě cítí a naopak malé rozdíly ukazují na
skutečnost relativní spokojenosti žáků s aktuálním stavem klimatu třídy. Zajímavé v tomto
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ohledu je zjištění, že studenti i učni si nepřejí výrazné zlepšení v orientaci na úkoly, jelikož
dotazníkové šetření obou dvou skupin vykázalo poměrně nízké hodnoty jak v aktuální, tak
v preferované formě. Důvody tohoto zjištění by bylo jistě zajímavé dále zkoumat a do
budoucna se příčinami zabývat hlouběji.
Promyšlení pedagogických postupů a zavedení změn v koncepci výuky by mělo vést
ke zlepšení v oblasti zájmu o výuku, k vytvoření klidu a pořádku ve třídě a v neposlední řadě
také ke zlepšení ve vztazích mezi žáky ve třídě. Porovnáním aktuálního klimatu ve třídě před
a po zavedení změny v koncepci výuky či porovnáním aktuálního stavu klimatu před a po
zavedení cílené intervence do klimatu třídy by si měl pedagog ověřit, zda a do jaké míry, bylo
jeho úsilí o změnu k lepšímu dosaženo. Využívání klimatických šetření považuji z pohledu
pedagoga za přínosné, jelikož jimi můžeme zjišťovat, jak konkrétní klima třídy působí a
ovlivňuje prospěch a chování žáků, a také jak ovlivňuje účinnost pedagogické práce učitelů.
Klima jako nezávislá proměnná zde působí a do jisté míry ovlivňuje závisle proměnné, jako je
např. průběh vyučování a výsledky vzdělávání. Tyto výzkumy by měly přinést zjištění, zda
negativní sociální tlaky na některé žáky ovlivňují aktuální podobu klimatu třídy.
Porovnávány mohou být i pohledy různých skupin žáků uvnitř téže třídy. Tyto skupiny
mohou být děleny dle pohlaví, prospěchu, kulturního původu aj. Jak víme z výsledků
odborných výzkumů v minulosti, klima např. dívčích a chlapeckých kolektivů se do značné
míry liší i vzhledem k jejich rozdílnému psychologickému profilu.
Jako poslední možnost uvádím zjišťování rozdílů v klimatu mezi školami. Zde se
může jednat o klimatická srovnání škol různých zaměření, škol státních a soukromých,
alternativních s tradičními, škol městských oproti venkovským. Dalšími měřítky mohou být
velikost škol, vybavenost aj.
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Závěr
Závěrem bych chtěla říci, že téma své diplomové práce jsem si zvolila z důvodu, že
považuji informace o klimatu třídy, kterou žáci navštěvují, za cenné podklady nejen pro
učitele, ale také pro výchovné poradce, speciální pedagogy a poradenské psychology.
Zkušenosti ukazují, že mnohé potíže spojené chováním jednotlivých žáků i s jejich
prospěchem, nelze vhodně diagnostikovat a napravovat, bez předchozího zmapování klimatu
dané třídy. Cílem zjišťování klimatu třídy by tedy nemělo být pouhé konstatování jeho stavu,
ale poznatky o něm by měly sloužit i k jeho pozitivnímu ovlivňování. Skutečnost, že klima
ovlivňovat lze, dokazují celosvětové zkušenosti. Je to však záležitost dlouhodobá, v řádu
měsíců i let, a nelze ji uskutečnit bez zájmu a aktivní spolupráce všech jejích aktérů. Ráda
bych taktéž poznamenala, že čeští učitelé jsou v tomto směru bohužel většinou ponecháni
svépomoci a postupují tedy podle svých vlastních zkušeností a zdravého rozumu, což nemusí
být vždy zcela správné a profesionální. Jak uvádí V. Mertin ve svém článku (UN 2014, s. 13),
ve světě naprosto běžné označení oblasti „školní management“ se na našich vysokých školách
jako samostatný předmět nevyučuje, a profesionální dovednosti s ovlivňováním klimatu třídy,
které by měl učitel mít, podřazujeme pod sociální, komunikační nebo didaktické dovednosti.
Tématem mé diplomové práce bylo klima školní třídy. Teoretická část obsahuje
základní přehled oblastí a pojmů, které s tématem souvisí. Prostudování a vymezení těchto
pojmů bylo nezbytné pro výzkumnou práci v empirické části. Hlavní zdroje informací mi tedy
poskytla odborná literatura týkající se zkoumané problematiky a dále odborné články a studie
v odborných časopisech a v neposlední řadě taktéž internetové zdroje.
Výzkum byl proveden kvantitativní metodou dotazníkového šetření. Na počátku byla
stanovena výzkumná otázka a šest hypotéz. Hypotézy byly formulovány tak, že
předpokládaly větší studijní zaměření u studentů středních odborných škol. V oblastech, které
přímo nesouvisí se studijními předpoklady, ale spíše s vývojovým stádiem adolescence, jsem
rozdíly mezi žáky SOŠ a SOU nepředpokládala.
Po zralé úvaze jsem k výzkumu zvolila standardizovaný dotazník CES, aktuální i
preferovanou formu. Jak již bylo uvedeno v kapitole 8.7, jedná se o v současnosti nejčastěji
používaný dotazník, který obsahuje 24 položek jak v aktuální, tak v preferované formě a je
tudíž jediným dostupným nástrojem s normami pro české školy v mnou zkoumané kategorii
žáků. Nabízela se ještě možnost použít dotazník LEI, který by dovolil zmapovat více oblastí,
jelikož je dělen do 15 složek po 7 položkách. Celkově tedy obsahuje 105 sdělení, týkajících se
taktéž oblastí rychlosti plnění úkolů, obtížnosti učení, soupeřivosti či celkové spokojenosti ve
třídě aj. Jeden z hlavních důvodů (společně s absencí preferované formy), proč jsem tento
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dotazník nezvolila, je skutečnost, že současní žáci obecně neradi čtou, a proto jsem
předpokládala, že pro studenty středních odborných učilišť by bylo příliš zatěžující se
vyjadřovat k tolika položkám. Mohlo by to vést k automatickému zaškrtávání bez hlubšího
zamyšlení a tím k výraznému zkreslení výzkumu.
Po statistickém ověřování hypotéz jsem dospěla ke zjištění, že neshledávám žádné
statisticky významné rozdíly v klimatu tříd středních odborných škol a středních odborných
učilišť z pohledu žáků. Pět z šesti stanovených hypotéz bylo potvrzeno, pouze jedna, týkající
se přístupu učitele a tedy jeho podpory a pomoc se mi nepodařila potvrdit. Studenti středních
odborných škol jsou méně spokojeni s podporou a pomocí ze strany třídního učitele než učni
středních odborných učilišť. Tento fakt by mohl být způsoben počtem studentů jednotlivých
tříd, jelikož učňovské třídy jsou mnohem méně početné než třídy studijní, a proto se třídní
učitel jistě může věnovat blíže individuálním potřebám každého z žáků.
Domnívám se, že cíl mé práce se mi podařilo naplnit. Seznámila jsem čtenáře se
základními pojmy týkajícími se klimatu školní třídy a jeho diagnostiky. Realizovala jsem
výzkumné šetření, na základě kterého jsem odpověděla na výzkumnou otázku a na šest
stanovených hypotéz. I když v závěrečném výsledku nebyl konstatován statisticky významný
rozdíl v klimatu, je platný pouze ve vybraných třídách, jde o zjištění tendence, která obsahuje
určité znepokojení. Zaměření dalšího možného výzkumu bylo naznačeno v předchozí
kapitole.
Nadále se domnívám, že problematiku školního klimatu je do budoucna přínosné
zkoumat, zajímat se a zjišťovat, zda a jakým způsobem se vyvíjí. Doufám tedy, že nadchne i
jiné výzkumníky, kteří budou mít prostředky k realizaci rozsáhlejších výzkumných šetření,
vedoucích k závěrům, které bude možné zobecnit. Mohly by například ukázat, zda charakter
klimatu tříd rozdílných typů škol, je jedním z faktorů, které hrají roli při výběru školy, na
konci povinné školní docházky. V praxi by takováto zjištění mohla vést k odstranění
domněnek o předpokládaných rozdílech v klimatu různých typů škol.
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Příloha 1. Dotazník CES – aktuální forma
1. Studenti v naší třídě vkládají do každé činnosti ve škole hodně energie.
2. Studenti v naší třídě jsou mezi sebou velmi rádi v kontaktu.
3. Tento učitel stráví jen málo času povídáním se studenty ve třídě.
4. Ve třídě strávíme více času diskutováním o mimoškolních aktivitách než
diskusemi o věcech, vztahujících se ke školní práci.
5. Naše třída je velmi dobře organizovaná.
6. V naší třídě jsou jasná pravidla, která mají studenti dodržovat (v hodině, při
zkoušení, písemkách).
7. Studenti v naší třídě při hodině rádi sní s otevřenýma očima.
8. Studenti v naší třídě nemají moc chuť se jeden s druhým blíže seznamovat.
9. Tento učitel se o studenty osobně nezajímá.
10. V naší třídě je velmi důležité udělat kus práce.
11. V naší třídě jsou žáci téměř stále potichu.
12. V naší třídě se často a mnoho mění pravidla (v hodině, při zkoušení,
písemkách).
13. Studenti v naší třídě často čekají na zvonění, až „padne“.
14. V naší třídě byla mezi studenty uzavřena řada přátelství.
15. Tento učitel je více přítelem než autoritou.
16. V naší třídě nemusí studenti mnoho pracovat.
17. V naší třídě se mohou žáci poflakovat, flinkat.
18. Tento učitel vysvětlí, co se stane, když studenti poruší pravidla hry (v
hodině, při zkoušení, písemkách)
19. Většina studentů v naší třídě skutečně dává pozor na to, co učitelé říkají.
20. Naše třída se snadno nadchne nějakým nápadem, projektem.
21. Tento učitel dovede vystoupit z role učitele, když má pomoci studentům.
22. Naše třída je spíše společenským prostředím, než místem pro učení se
něčemu.
23. Naše třída je velmi často hlučná.
24. Tento učitel vysvětlí, jaká jsou ve třídě pravidla (v hodině, při zkoušení,
písemkách)
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Ano – Ne
Ano – Ne
Ano – Ne
Ano – Ne
Ano – Ne
Ano – Ne
Ano – Ne
Ano – Ne
Ano – Ne
Ano – Ne
Ano – Ne
Ano – Ne
Ano – Ne
Ano – Ne
Ano – Ne
Ano – Ne
Ano – Ne
Ano – Ne
Ano – Ne
Ano – Ne
Ano – Ne
Ano – Ne
Ano – Ne
Ano – Ne

Příloha 2. Dotazník CES – preferovaná forma
1. Studenti v naší třídě by měli být více zaujati školou, být usilovnější.
2. Kontakty mezi studenty v naší třídě by měli být lepší.
3. Tento učitel by měl raději trávit mnohem méně času povídáním se studenty
ve třídě.
4. Ve třídě bychom měli věnovat více času diskutování o mimoškolních
aktivitách než diskusím o škole.
5. Naše třída by měla být daleko lépe organizovaná.
6. V naší třídě by měla být jasná pravidla, která mají studenti dodržovat (v
hodině, při písemkách, zkoušení).
7. Studenti v naší třídě by měli v hodině více snít s otevřenýma očima.
8. Studenti v naší třídě by se raději neměli snažit jeden druhého blíže poznat.
9. Tento učitel by se měl o studenty více zajímat.
10. V naší třídě by mělo být nejdůležitější udělat kus práce.
11. V naší třídě by měli studenti být mnohem více potichu.
12. V naší třídě by se často a výrazněji měla měnit pravidla (při hodině,
zkoušení, písemkách).
13. V naší třídě by se neměla práce v hodině tak přehánět, bylo by lepší
přečkat hodinu v poklidu až do zazvonění.
14. V naší třídě by mělo být více opravdových přátelství.
15. Tento učitel by měl být více přítelem, než autoritou.
16. V naší třídě by se neměli studenti tak namáhat, tak mnoho pracovat.
17. V naší třídě by klidně prošlo, kdyby se studenti poflakovali, flinkali.
18. Tento učitel by měl jasně říci, co se stane, když studenti poruší pravidla (v
hodině, při zkoušení, písemkách).
19. Většina studentů v naší třídě by měla dávat větší pozor na to, co učitelé
říkají.
20. V naší třídě by mělo být snadné nadchnout lidi nějakým nápadem,
projektem.
21. Tento učitel by měl vystoupit z role učitele, když má pomoci studentům.
22. Naše třída by měla být více společenským prostředím než místem, kde se
člověk učí.
23. Naše třída by měla být hlučnější.
24. Tento učitel by nám měl vysvětlit, podle jakých pravidel se bude
postupovat (v hodině, při zkoušení, písemkách).
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Příloha 3. Porovnání aktuálního a preferovaného klima tříd na SOŠ a SOU
Název proměnné

Čísla
otázek

Minimum možných
bodů

Maximum možných
bodů

Angažovanost žáka a jeho
zaujetí školní prací
1,7,13,19
4
12
Vztahy mezi žáky ve třídě 2,8,14,20
4
12
Učitelova pomoc a
podpora
3,9,15,21
4
12
Orientace žáků na úkoly 4,10,16,22
4
12
Pořádek a organizovanost 5,11,17,23
4
12
Jasnost pravidel
6,12,18,24
4
12
Tabulka č. 22- Rozdělení otázek dotazníku CES, minimální a maximální možný počet
dosažených bodů
Angažovanost
Vztahy
Učitelova
Orientace
žáka a jeho
Pořádek a
Jasnost
mezi žáky
pomoc a
žáků na
zaujetí školní
organizovanost pravidel
ve třídě
podpora
úkoly
prací
5,91
10,11
8,14
7,38
6,88
10,29
SA
5,73
9,73
9,43
7,30
6,63
9,68
UA
10,59
9,72
9,10
8,07
9,63
10,48
SP
10,31
10,67
9,83
7,79
9,88
10,76
UP
Tabulka č. 23 – Aritmetický průměr skupiny studentů (aktuální forma/preferovaná
forma) a učňů (aktuální forma/preferovaná forma)

Graf č. 8 – Sloupcový graf aritmetických průměrů skupiny studentů (aktuální
forma/preferovaná forma) a učňů (aktuální forma/preferovaná forma)
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