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ANOTACE
Ústředním tématem diplomové práce je problematika klimatu školy. Text je veden
snahou vystihnout důležité rysy tohoto fenoménu a ukotvit jeho teoretický rámec.
Práce je členěna do dvou částí: části teoretické a části praktické. Východiskem
k pochopení klimatu je osvětlení základní terminologie, které se věnuje první kapitola
teoretické části. Druhá kapitola se již podrobněji zabývá klimatem školy, jeho strukturou
a vlivem. Třetí kapitola sleduje faktory a činitele, které klima školy ovlivňují. Největší prostor
je pak věnován nejvýznamnějším spolutvůrcům klimatu, tedy žákům a učitelům. Poslední
kapitola rozebírá různá kritéria, podle nichž je možné určit typ klimatu ve škole. Tato
typologie uzavírá celou teoretickou část.
Praktická část práce se věnuje výzkumnému šetření zaměřenému na vnímání školního
klimatu z pohledu žáků, učitelů a rodičů na školách gymnaziálního typu v menším městě.
Kromě samotné deskripce klimatu na sledovaných školách, věnuje se výzkumná část
i porovnání klimatu mezi školami, a to jak z hlediska sledovaných oblastí, tak i z pohledu
jednotlivých aktérů.

Klíčová slova: klima školy, školní prostředí, atmosféra školy, faktory klimatu školy, klima
třídy, učitel, žák, vedení školy, rodiče, typy klimatu školy.

ANNOTATION
The central point of this thesis is the matter of school climate. The text seeks to cover
the important features of this phenomenon and to set its theoretical framework.
The thesis itself consists of two main parts: theory and research. To understand school
climate we cover the terminology in the first chapter of the theoretical part. The second
chapter goes into deeper details of school climate such as its structure and effects. In the third
chapter, we take a closer look at salient features and factors impacting school climate. Of
these features, students and teachers are the most important elements contributing to the
school climate and as such are covered most extensively. The last chapter discusses various
criterions to assess the pattern of the school climate.

The research section is centered around an opinion survey focused on school climate
perception from the standpoint of students, teachers, and parents conducted in smaller city
high schools. Next to the description of climates observed, the research also compares the key
indicators as well as the views of the survey participants.

Keywords: school climate, school environment, school atmosphere, school climate factors,
class climate, teacher, student, school management, parents, types of school climate.
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škola

Úvod
České školství prochází řadu let složitým obdobím transformace. Podstatnou změnou
pro systém byla reforma kurikula. Cílem vzdělávání se staly klíčové kompetence, tedy
způsobilost k učení, k řešení problémů, sociální a komunikativní kompetence atd. Aby mohla
být přeměna uskutečněna, musel se zákonitě změnit i obsah, aktivity a činnosti, které
jednotlivé školy realizují. Jejich výsledky se staly součástí dílčích evaluačních aktivit, jako
jsou třeba mezinárodní výzkumy, které zjišťují například čtenářskou či matematickou
gramotnost nebo zmíněné kompetence. Takové změny se ale nutně dotkly i oblastí skrytého
kurikula, tedy vztahů mezi učiteli, žáky a jejich rodiči, mezi učiteli navzájem, sociální
struktury ve škole i ve třídách, klimatu školy. Zpětnou vazbu je tedy nutné hledat
i v oblastech, které jsou méně na očích a poněkud obtížněji měřitelné, v oblastech, jejichž
těžiště leží v subjektivním vnímání, hodnocení a prožívání samotných aktérů, tedy v evaluaci
klimatu školy. A tomuto fenoménu se věnuje i tato práce.
Jako východisko k pochopení klimatu školy nabídnu nejprve základní termíny, se
kterými se v rámci studia této problematiky můžeme setkat. Pokusím se přesněji vymezit
pojmy prostředí, atmosféra a klima. V návaznosti na to se bude text podrobněji soustředit na
samotné klima školy a jeho teoretický rámec. Zmíním se také o faktorech, které klima školy
více či méně ovlivňují, přičemž největší prostor bude věnován nejvýznamnějším
spolutvůrcům klimatu, tedy žákům a učitelům. V dalším výkladu budu sledovat účinky
různých kritérií, podle nichž lze určit typ klimatu ve škole. Tato typologie potom uzavře
teoretickou část.
V praktické části práce se budu věnovat výzkumnému šetření zaměřenému na vnímání
školního klimatu z pohledu žáků, učitelů a rodičů na školách gymnaziálního typu v menším
městě. Kromě samotné deskripce klimatu na jednotlivých školách, nabídnu i porovnání
klimatu mezi školami, a to jak z hlediska sledovaných oblastí, tak i z pohledu jednotlivých
aktérů.
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I. Teoretická část
1. Základní pojmy
Ve snaze uchopit složitý fenomén klimatu školy se často setkáváme s terminologickou
nejednoznačností. Ta do jisté míry reflektuje různé teoretické přístupy k nahlížení na klima
školy a jeho zkoumání, ve kterém různí autoři zdůrazňují různá hlediska. Cílem této kapitoly
je uvést základní termíny a vysvětlit jejich význam a místo v problematice klimatu školy.

1.1. Prostředí
V obecném slova smyslu je prostředí chápáno jako „souhrn okolností, ve kterém
někdo žije nebo se něco děje“.1 Jde o souhrn všech vnějších vlivů, přírodních i kulturních,
které člověka obklopují a umožňují mu podmínky k životu. Je to „složitě provázaný systém,
jehož obyvatelé jsou nejen objekty, tedy součásti systému, ale i aktivní spolutvůrci, subjekty
daného celku“.2 Prostředí je tedy důležitým vnějším faktorem, který ovlivňuje vývoj a rozvoj
lidského jedince na poli sociálním, kulturním a přírodním. Obecně je považováno působení
prostředí za rozdílné ve srovnání s vlivy výchovy. Zatímco prostředí ovlivňuje člověka
nezáměrně – funkcionálně, působí výchova záměrně – intencionálně. H. Grecmanová vychází
z toho, že „prostředí je objektivní realita se souborem faktorů (bytostí, jevů, podmínek,
procesů, činností), které člověka v průběhu jeho života obklopují, mají pro něho význam
a hodnotu, jsou s ním v interakci, ovlivňují jej a formují – intencionálně i funkcionálně“.3
R. Wroczyński vytvořil typologii prostředí, která je založena na posuzování druhu podnětů,
jimiž toto prostředí působí na jedince. Jde o tři druhy prostředí – přírodní, společenské
a kulturní. Pod přírodním prostředím autor rozumí geografické uspořádání, což jsou ty složky
našeho okolí, které utvořila sama příroda bez spoluúčasti člověka (podnebí, fauna, flóra
apod.). Názvem společenské prostředí autor označuje lidi a společenské vztahy, které jedince
obklopují. Patří sem například hustota zalidnění, poměr věkových skupin, stupeň a struktura
vzdělání apod. Kulturní prostředí je výsledkem historické činnosti člověka, která působí
na jednotlivce. Zahrnuje kulturní statky, které lze rozdělit na hmotné (materiální povahy –

1

Slovník spisovného jazyka českého [online]. Editor Bohuslav Havránek. 2011, xxviii, 1311 s. Dostupné z:
http://bara.ujc.cas.cz/ssjc/.
2
Encyklopedie Diderot: všechno, co potřebujete vědět. Praha: Diderot, 1999, CD-ROM.
3
GRECMANOVÁ, Helena. Klima školy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2008, str. 9.
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civilizace) a duchovní (abstraktní povahy – filozofie, náboženství atd.).4 Z hlediska výchovy
má hlavní účinek prostředí společenské a kulturní. Z hlediska klimatu školy jsou důležité
všechny uvedené typy.
Specifickým typem je školní prostředí. Grecmanová řadí ke školnímu prostředí čtyři
dimenze: ekologickou, společenskou, sociální a kulturní.5 Ekologickou dimenzi reprezentují
materiální a estetické znaky školy jako je architektura školy, její vybavení, ale i prostor kolem
školy – hřiště. Společenské prostředí tvoří lidé – jednotlivci i skupiny. Patří sem žáci, učitelé,
rodiče, vedení školy, její pracovníci, ale i zřizovatel nebo školní inspekce. Sociální dimenze
zahrnuje způsob komunikace a kooperace mezi nimi. K interakcím pak dochází jak uvnitř
skupin, tak mezi skupinami. Kulturní dimenze potom leží v uplatňování tradic, určitého
hodnotového zaměření a ve veřejném mínění.6

1.2. Atmosféra
Obecně chápeme atmosféru v tomto pojetí jako náladu v nějakém prostředí. Jde
o „prostředí vyznačující se určitým rázem, náladou působící na přítomné účastníky“.7
Atmosféra je tedy závislá na prostředí. Z časového hlediska je to ale jev, který trvá kratší
dobu, je situačně podmíněn a odráží určité emoční naladění aktérů. V případě školy si
dokážeme představit specifickou atmosféru, která panuje třeba na začátku nebo na konci
školního roku, při maturitách apod. O. F. Bollnow mluví o atmosféře jako o „prchavém
a jemném povětří vznášejícím se nad pevnou zemí, o něčem, jako je pohybující se závan větru
nebo oslnivá záře, která zakrývá a zkresluje skutečné vztahy ukryté za ní“.8 Autor ve své práci
užívá termín pedagogická atmosféra. Chápe ho jako určité emoční naladění mezi
vychovatelem a dítětem, které ve výchovně-vzdělávacím procesu prochází každým
výchovným postupem nebo způsoby chování a tvoří tak východisko každého pedagogického
vztahu.9 Z Bollnowova výkladu vyplývá podstatný rys pedagogické atmosféry, jímž je
vzájemná interakce. Atmosféru určuje stejně tak svým postavením a chováním učitel, jako
svou odpovídající aktivitou ve výchově žák.

4

Srov. WROCZYNSKI, Ryszard. Sociálna Pedagogika. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo,
1968, str. 73 – 75.
5
GRECMANOVÁ, Helena. Vliv prostředí školy na její klima. Metodický portál: Články. 11. 11. 2004.
6
Srov. GRECMANOVÁ, Helena. Vliv prostředí školy na její klima. Metodický portál: Články. 11. 11. 2004.
7
Akademický slovník cizích slov: [A-Ž]. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001, str. 78.
8
BOLLNOW, O. F. The Pedagogical Atmosphere: Preliminary Exploration of the Notion of a Pedagogical
Atmosphere, University of Tübingen, 1970. str. 1.
9
Tamtéž, str. 2–5.
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1.3. Klima
Pojem „klima“ pochází z řeckého výrazu „klino“, znamená sklon či klonit se a jeho
těžiště leží v přírodních vědách – v meteorologii. Přeneseně často slýcháme např. „je potřeba
zlepšit pracovní klima“ nebo „klima na místě bylo nesnesitelné“ atp. Takto charakterizujeme
nějaké konkrétní poměry v určitém prostředí. Jak už jsem uváděla, prostředí představuje
objektivní realitu, která se odráží v subjektivním vnímání, prožívání a hodnocení lidí, kteří
jsou jeho součástí a toto prostředí lze tedy považovat za „živnou půdu“10 pro určité klima.
Vazba mezi prostředím a klimatem je natolik těsná, že bývají často tyto termíny mylně
zaměňovány. Souhlasím s Grecmanovou, která píše, že „klima nemůžeme vysvětlovat pouze
jako prostředí, jde však o kvalitu, která z tohoto prostředí vyplývá“.11 Obrázek č. 1 ukazuje
vazby mezi třemi výše uvedenými pojmy12:
Obrázek č. 1 Vazby mezi prostředím, klimatem a atmosférou

1.4. Klima školy
Jak už bylo naznačeno, odborníci se v pojetí klimatu školy poměrně rozcházejí.
Někteří ho ztotožňují například s atmosférou školy, duchem školy, étosem školy
nebo s kulturou školy. V těchto případech jde ale o určitý redukcionismus. Kultura školy bývá
definována rovněž různě. Peterson ji popisuje jako „soubor způsobů chování, které se
opakováním vyvinuly do více či méně závazných, implicitně či explicitně posilovaných
norem chování, a v rámci školy všeobecně reflektovaných hodnot a postojů stojících
10

KAŠPÁRKOVÁ, Jana. Výzkumný nástroj pro evaluaci školního klimatu: konstrukce a aplikace v praxi. 1.
vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, str. 26.
11
GRECMANOVÁ, Helena. Klima školy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2008, str. 9.
12
LAŠEK, Jan. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001, str. 41.
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v pozadí“.13 Étos školy je termín užívaný především v Británii. Je to pojem ještě užší než
kultura školy, protože zachycuje hlavně „vědomé a jasně prosazované prvky kultury školy,
navíc s určitým důrazem na mravní nebo náboženské souvislosti“.14 Grecmanová uvádí,
že klima školy je „psychosociální fenomén, který vzniká odrazem objektivní reality
(prostředí) v subjektivním vnímání, prožívání a hodnocení jeho posuzovatelů“.15 Klima tedy
nevzniká samo o sobě, ale vytváří se. Narozdíl od atmosféry je to jev dlouhodobý. Jedná se
např. o představy, postoje a hodnoty, které jsou v dané instituci všeobecně sdílené a relativně
udržované. Podobně se k problematice staví i R. Čapek. „Klima školy je 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 v této
škole vyvolávají.“16 Ze subjektivizace daného problému vyplývá, že nás vlastně nezajímá
vybavenost školy jako taková, ale to, jestli žáci či učitelé považují školu za dobře vybavenou,
ačkoliv by objektivní skutečnost byla jiná.
Jestliže se mluví o aktérech nebo účastnících vzdělávání, je jich ve skutečnosti
mnohem více a je třeba o nich uvažovat nejen jako o jednotlivcích, ale také jako o sociálních
skupinách. Mareš píše „nejde jen o učitele, ale o učitelský sbor, nejde jen o žáky, ale o školní
třídu, o školní třídu s jedním učitelem (a každý z učitelů vytváří společně se žáky poněkud
jiné klima), školní třídu a sestavu vyučujících, kteří v ní působí. Nejde jen o vztahy mezi
paralelními třídami téhož ročníku, ale i mezi jednotlivými ročníky“.17 Na klimatu školy se
podílejí také žáci a učitelé volitelných předmětů, zájmových kroužků atd. Klima ovlivňují
také administrativní pracovníci školy, školník, údržbář aj. Do klimatu školy zasahují
samozřejmě také rodiče žáků, pracovníci správy a místní samosprávy.

13

Mareš, J. in Psychosociální klima školy [online]. Editor Stanislav Ježek. Brno: [Masarykova univerzita], 2003,
str. 90.
14
Tamtéž.
15
GRECMANOVÁ, Helena. Klima školy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2008, str. 9.
16
ČAPEK, Robert. Třídní klima a školní klima. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, str. 134.
17
MAREŠ, Jiří a Stanislav JEŽEK. Klima školní třídy: Dotazník pro žáky. In: Klima školní třídy. Praha: Národní
ústav pro vzdělávání, 2012.
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2. Klima školy versus školní klima
Jestliže je klima školy považováno za odborníky mnohdy neobjasněné, u termínu
školní klima je situace ještě mlhavější. Někteří naši i zahraniční autoři často klima školy
a školní klima nerozlišují a pracují s termíny jako se synonymy.18 Jiní se domnívají, že klima
školy je nadřazeným pojmem ke školnímu klimatu a zbylá část se zase nemůže dohodnout
na tom, co do školního klimatu vlastně patří.19 Cílem kapitoly je definovat pojem školní klima
a odlišit ho od ostatních variant klimatu školy.

2.1. Školní klima
Grecmanová píše, že školní klima vzniká z celkového školního prostředí a je vnímáno
a prožíváno všemi účastníky školního života, jeho výzkumy se proto zaměřují na veškeré
prostředí školy. Jsou založeny jak na samotném mínění respondentů, tak i na studiu
objektivních dat (počet žáků, velikost tříd atd.). Autorka připouští možnost používat klima
školy jako synonymum ke školnímu klimatu, ostře ale školní klima vymezuje vůči klimatu
třídy, vyučovacímu klimatu, klimatu učitelského sboru atd.20 Z toho vyplývá, že školní klima
by mělo být chápáno a posuzováno prizmatem všech účastníků vzdělávání a jeho výzkum by
se neměl tříštit na další varianty klimatu jako je už zmíněné klima třídy nebo klima
učitelského sboru. Jako zajímavé se mi jeví pojetí R. Bessotha, který tvrdí, že „školní klima
obsahuje celkovou kvalitu prostředí uvnitř školy, je veškerým klimatem školy a může být
přirovnáno k jejímu vnějšímu obrazu“.21
Obrázek č. 2, model klimatu školy podle Ježka22 naznačuje strukturu klimatu školy.
Ani řada odborníků však přesně neví, kolik je třeba navrhnout jednotlivých oblastí klimatu
a položek v nich, jaké jsou mezi nimi vztahy, jak na sebe vzájemně působí apod. Je tedy
na každém, kdo se rozhodne klima školy zjišťovat, jaké oblasti zvolí pro výzkum jako
podstatné.

18

KAŠPÁRKOVÁ, Jana. Výzkumný nástroj pro evaluaci školního klimatu: konstrukce a aplikace v praxi. 1.
vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, str. 32.
19
Tamtéž, str. 35.
20
GRECMANOVÁ, Helena. Klima současné školy in Klima současné české školy: sborník příspěvků z 11.
konference ČPdS : 14.-15. ledna 2003 Olomouc. 1. vyd. Editor Drahomíra Holoušová, Dana Tomanová,
Miroslav Chráska. Brno: Konvoj, 2003, str. 19.
21
GRECMANOVÁ, Helena. Klima školy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2008, str. 40.
22
KAŠPÁRKOVÁ, Jana. Výzkumný nástroj pro evaluaci školního klimatu: konstrukce a aplikace v praxi. 1.
vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, str. 30.
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Obrázek č. 2 Model klimatu školy

klima školy

školní klima

1.dimenze

1. oblast

dotazníková
položka č.1

vyučovací
klima

klima třídy
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3. dimenze

2. oblast

3. oblast

dotazníková
položka č. 2

4. dimenze

4. oblast

5. oblast

dotazníková
položka č. 3

Z výkladu je jasné, že porozumět problematice klimatu školy a jejímu zkoumání je
náročné. Na snahy o generalizaci výsledků jak teoretických bádání, tak především
empirických šetření, musíme nahlížet s opatrností a vždy prověřit kontext, v němž byly
provedeny.

2.2. Škola
Neopomenutelnou součástí pojmu klima školy je samotná škola. Školu chápeme
především jako instituci poskytující všeobecnou nebo odbornou výuku a výchovu, zároveň
také jako budovu pro takovou instituci, žáky a zaměstnance školy, rovněž školní povinnosti
a také výchovu, vyučování a získávání zkušeností.23 Školu je možné chápat:


podle stupně vzdělávání: mateřská, základní, střední, vyšší odborná, neuniverzitní
vysoká, vysoká škola; odborně přesnější je ale jiné třídění: stupeň vzdělání
preprimární, primární, nižší sekundární, vyšší sekundární, neuniverzitní terciární,
vysokoškolský univerzitní,

23

Slovník spisovného jazyka českého. Editor Bohuslav Havránek. 2011, xxviii, 1311 s. Dostupné z:
http://bara.ujc.cas.cz/ssjc/.
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podle zvláštnosti populace: např. zvláštní školy (nyní speciální a praktické školy),
školy pro hospitalizované děti, školy pro somaticky postižené děti,



podle velikosti školy: malotřídní školy s desítkami žáků, velké školy s několika sty
žáků, vysoké školy s tisíci až desetitisíci studentů,



podle situování školy: školy venkovské, maloměstské, městské, velkoměstské (školy
ve staré zástavbě, školy sídlištní) apod.,



podle spádové oblasti a zvláštností komunity, v níž žijí žáci a studenti (školy
jazykově, kulturně, nábožensky, etnicky spíše homogenní či heterogenní),



podle zřizovatele školy: školy veřejné, soukromé, státní, církevní atd.,



podle koncepce vyučování, učení i výchovy, tedy podle koncepce, kterou škola
zastává (škola tradiční, experimentující),



podle dominující ideologie (škola totalitní, škola demokratická; škola sekularizovaná,
škola konfesijní).24

2.3. Praktická potřeba výzkumu klimatu
Výzkum klimatu školy odhaluje život ve škole. Odkrývá její činnost, působení
a význam. Výsledky z výzkumů školního klimatu lze využít při přeměně školy. Mohou být
podnětem pro změnu prostředí ve škole. Poukazují na vztahy mezi školou a nadřízenými
orgány, na zájem rodičů o školní dění, autoritu ředitele, rozvoj osobnosti žáků, architekturu
vybavení školy, atp.25 Efektivní školní klima má pak vliv na úspěch žáků. Tento účinek
naznačuje obrázek č. 326.

24

MAREŠ, Jiří. Zamyšlení nad pojmem klima školy. In: CHRÁSKA, M., TOMANOVÁ, D., HOLOUŠOVÁ, D,
(ED.). Klima současné české školy. Brno, 2003, str. 88–89.
25
GRECMANOVÁ, Helena. Klima současné školy In: CHRÁSKA, M., TOMANOVÁ, D., HOLOUŠOVÁ, D,
(ED.). Klima současné české školy [online]. Brno, 2003, str. 24.
26
KAŠPÁRKOVÁ, Jana. Výzkumný nástroj pro evaluaci školního klimatu: konstrukce a aplikace v praxi. 1.
vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, str. 39.
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Obrázek č. 3 Vliv efektivního školního klimatu na úspěch žáků

budoucí úspěch žáků
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koherentní kurikulum

PROCES

pokyny školy

efektivní školní klima

Z obrázku je patrný význam dobré organizace školy i procesů probíhajících ve školním
prostředí. Ze schématu je dále zřejmý důraz na kompetentní vedení třídy i školy, stabilitu
a odbornost učitelského sboru, podporu dalšího vzdělávání učitelů, rozvoj spolupráce s rodiči
apod. V procesu je zase zapotřebí usilovat o spolupráci a komunikaci, o pořádek a disciplínu,
přímé vyučování atd. Očekávání vůči žákům pak působí na motivaci a výkon žáků ve
vyučování. V posledním stupni se vše odrazí v úspěchu žáků. Podle Kašpárkové lze celé

17

schéma nakonec vnímat jako uzavřený systém, neboť podle ní mají dobré výsledky žáků do
určité míry pozitivní vliv na školní klima.27
Pozitivní školní klima je hlavní podmínkou pro dosažení stanovených cílů ve výchovněvzdělávacím procesu. Podstatné rysy pozitivního klimatu lze zpozorovat ve vzájemných
vztazích všech zúčastněných osob ve škole. Patří k nim „pocity pospolitosti a sounáležitosti,
spolupráce na bázi důvěry, otevřenosti a pozornosti, přátelská, družná atmosféra, orientace
na společně stanovené cíle a hodnoty, disciplína a pořádek“.28 Pokud chceme školní klima
měnit, je potřeba školu vnímat jako sociální systém. Klima školy je složitý komplex, jeho
změny se navozují obtížně a jejich realizace obyčejně trvá dlouho.

27

KAŠPÁRKOVÁ, Jana. Výzkumný nástroj pro evaluaci školního klimatu: konstrukce a aplikace v praxi. 1.
vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, str. 39–40.
28
Tamtéž, str. 40.
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3. Faktory ovlivňující klima školy
Jak už bylo řečeno v předchozích kapitolách, klima je nejčastěji definováno sdíleným
vnímáním různých prvků a jevů v prostředí školy. Na to můžeme navázat reflexí o tom, co je
možné pokládat za indikátory, které klima utváří. Faktorů vlivu na klima je v prostředí
nepřeberné množství, a to jak pozorovatelných, tak i nepozorovatelných. Nelze proto sestavit
jejich plný výčet. Zaměřím se tedy na hlavní činitele, které jsou dány určitým konsensem
mezi odborníky a dotýkají se také výzkumné části práce.
Faktory klimatu jsou složky a činitele prostředí, které lze podle jejich charakteru
rozlišit na živé a neživé, hmotné a nehmotné, přírodní a kulturní, věcné a činnostní. 29 Podle
R. Bessotha má vnější prostředí přirozený vliv na život ve škole, která reaguje na okolní dění,
a zařadil k němu tyto faktory: druh nebo typ školy (např. gymnázium, 2. stupeň ZŠ), polohu
školy (např. ve městě, na vesnici), vzdělávací program (např. základní škola, waldorfská
škola) nebo obor studia (zdravotnická, elektrotechnická, atp.).30 Pro klima jsou pochopitelně
důležité kromě vnějších aspektů i ty vnitřní. Jde hlavně o jednotlivé aktéry a jejich vzájemné
vztahy, chápání rolí a chování učitelů, žáků, rodičů a jiných představitelů školy.

3.1. Regionální vlivy
Empirické studie dokazují rozdíly v klimatu v souvislosti s umístěním školy v určité
oblasti. Dosvědčují to např. výzkumy klimatu tříd v USA. Klima v městských oblastech bývá
vnímáno jako často orientované na úkoly. Na venkovských školách se objevuje více rivalita,
zřetelnost pravidel, vyšší tlak a dohled.31 V České republice bylo zjištěno, že klima
na 13 městských školách bylo méně příznivé než na 11 školách vesnických.32 K. Horváthová
při výzkumech zjistila, že učitelé na vesnických školách lépe posuzují demokratičnost řízení,
sociální informovanost ředitele, jednotu učitelů a popírání generačních rozdílů v učitelském
sboru.33

29

GRECMANOVÁ, Helena. Klima školy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2008, str. 51.
Tamtéž.
31
TRICKETT, Edison J. a Donald M. QUINLAN. Three domains of classroom environment: Factor analysis of
the Classroom Environment Scale.
32
GRECMANOVÁ, Helena. Klima školy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2008, str. 52.
33
HORVÁTHOVÁ, Kinga. Klíma školy. Pedagogická orientace 2005, č. 1, s. 44.
30
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3.2. Fyzické prostředí a architektura
Z definice školního prostředí je jasné, že nelze opomenout vliv fyzického prostředí
na kvalitu klimatu školy. Fyzické prostředí zahrnuje prvky architektonické (umístění školy
v zástavbě obce, dispoziční řešení budovy, rozmístění tříd, vybavení odborných učeben,
kabinetů, řešení sborovny, podoba školních chodeb atd.), hygienické (osvětlení, vytápění,
větrání, atd.) a ergonomické (podoba a velikost školního nábytku, uspořádání pracovních míst
učitelů a žáků, atd.). Ve výzkumech se přece žáků ptáme, jak se ve škole cítí, jak se jim tam
líbí. Těžko si dovedeme představit, že bychom se cítili dobře v místnosti, která by absolutně
odporovala našim představám o čistotě, útulnosti, funkčnosti atp. Cílem dobré školy by měla
být jakási celostní architektura. Některé výzkumy se zabývaly otázkou, jak by měly podle dětí
vypadat prostory pro volný čas. Žáci chtěli místnost plnou světla a barev s bohatou výzdobou
stěn, dveří, oken, stropu i podlahy, dále zmiňovali různé výklenky, posuvné stěny či paravány
k oddělení jednotlivých prostor a vybavení rozmanitým nábytkem, jako jsou židle, stoly,
poličky, skříňky, atd.34 Podle Ch. Kyriacoua „čistá, dobře větraná třída s potřebnými
pomůckami, která je útulná a světlá, s obrazy, které mohli vytvořit také žáci, vzbuzuje
v dětech pocit hrdosti na vlastní práci, napomáhá vzniku kladného přístupu žáků k výuce
a očekávání jejich kladných zkušeností, ovlivňuje vzájemné chování učitelů a žáků a vyvolává
spokojenost, klid, mírnost, trpělivost, pocit jistoty a podporuje důvěryhodné klima“.35
Při vytváření prostředí pro konkrétní žáky je z vývojového hlediska pochopitelně nutné
přihlížet k jejich věku.

34
35

GRECMANOVÁ, Helena. Klima školy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2008, str. 53.
Tamtéž.
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3.3. Typ školy
Názory na to, do jaké míry se na klimatu podílí forma nebo typ školy s odlišnou
koncepcí výuky se různí. Rozdílné jsou i výsledky výzkumů v různých zemích, někde je
patrný i určitý vývoj v čase. Grecmanová uvádí výzkum H. G. Holtappelse36, který v roce
1987 zjistil, že němečtí žáci z integrované školy37 vnímají klima lépe než žáci z gymnázia
a reálky. Nová šetření ale tento poznatek nepotvrdila, naopak ukázala, že žáci z integrovaných
škol vnímají horší vztah mezi pedagogem a žákem a poukazují na restriktivní chování
učitele.38 V 70. letech 20. století proběhla v USA poměrně rozsáhlá výzkumná šetření, která
ukázala, že klima škol, které spadají do systému „veřejných“39 bylo velice podobné
a vykazovalo průměrné hodnoty. Prokazatelně jiné klima bylo ale naměřeno v alternativních
školách, podobně jako ve výzkumech v ČR. Z těch vyplývá, že žáci na těchto školách
pozitivněji hodnotí individuální přístup učitele a jeho respekt k osobnosti žáka. Alternativní
školy měly ve výzkumech celou řadu nejvyšších klimatických hodnot, a to i v oblasti pořádku
a organizace a jasnosti pravidel. Výuka byla důsledně orientována na učivo, do klimatu jen
nevýrazně zasahovala rivalita. Vysoké hodnoty vykázala také schopnost inovace.40
Protikladem by mohla být šetření na učilištích. Žáci podle nich necítili podporu ze
strany učitele, ve výuce vládla silná soutěživost a kontrola učitelů. Objevila se i podprůměrná
orientace na učivo a úkoly a vztahy mezi učiteli a žáky byly definované na bázi pravidel
a předpisů.41

3.4. Velikost školy a počet žáků ve třídě
V 70. letech minulého století se ve Spojených státech rozmohlo tzv. hnutí za malé
školy, známé také jako iniciativa za malé školy.42 V rámci těchto snah proběhla řada různých
šetření, která měla dokázat či vyvrátit proklamované „vřelejší“ klima na menších školách.
Výsledky ale nedospívají k jednoznačnému názoru. R. G. Barker a P. Gump realizovali
v počátcích hnutí výzkum s názvem „Big School-Small School“. Ten ukázal, že malé školy
kladou větší důraz na odpovědnost žáků, jejich zapojení do aktivit školy a plnění
36

GRECMANOVÁ, Helena. Klima školy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2008, str. 54.
Gesamtschule.
38
GRECMANOVÁ, Helena. Klima školy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2008, str. 54.
39
Školy, jejichž návštěva není dobrovolná, narozdíl od alternativních škol a učilišť.
40
GRECMANOVÁ, Helena. Klima školy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2008, str. 55.
41
Tamtéž.
42
The small schools movement (The Small Schools Initiative), pozn. aut.
37
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požadovaných výkonů. Některé výzkumy naznačily, že ve velkých školách je méně žáků,
kteří mají strach ze školy. H. Skarupská naopak hovoří v souvislosti s malými školami
o klimatu rodinného typu. „Každý zná každého, interakce je vícesměrná, není zde anonymita
typická právě pro velké školy s počtem 500 a více studentů.“43 Podobně i Horváthová podle
svých výzkumů na Slovensku vnímá klima malých škol jako pozitivnější.44
Obdobné výsledky přinesla i šetření v souvislosti s velikostí třídy. Velmi malé třídy do
šestnácti žáků vytvářejí zřetelně lepší podmínky pro individuální kontakt a intenzivnější
interakci mezi žákem a učitelem i mezi žáky navzájem.45 Mnozí výzkumníci našli v malých
třídách více soudržnosti a solidarity mezi žáky, ve velkých třídách zase jasnější pravidla.
V malých třídách bylo více inovace, ve velkých zase orientace na úkoly.
Z toho vyplývá, že vztah mezi velikostí školy, potažmo velikostí třídy a klimatem sice
není lineární46, nicméně stejně jako v případě formy či typu školy je podle mého názoru nutné
pracovat s tímto faktorem při interpretaci výzkumných šetření.

3.5. Učitel
Učitel je zásadním spolutvůrcem klimatu školy. Pedagogický slovník uvádí: „Učitel je
jedním ze základních činitelů vzdělávacího procesu, profesionálně kvalifikovaný,
spoluzodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a výsledky tohoto procesu. Učitel dále
spoluvytváří edukační prostředí, klima třídy47, organizuje a koordinuje činnosti žáků a řídí
a hodnotí proces učení.“48 Aby učitel mohl dobře vést třídu, součástí jeho práce musí být
i průběžné poznávání, diagnostika žáků i třídy jako skupiny. Pedagog si také musí
uvědomovat důsledky svého formálního i neformálního, vědomého i bezděčného působení na
jednotlivce a třídu. Pro pozitivní klima by měl učitel dále volit takové metody výuky, které
budou pro žáky poutavé, prospěšné a zábavné. Učitel může být bezchybným, ryzím
člověkem, pokud se ale neukáže jako dobrý pedagog, může mít problém s vytvořením
vhodného klimatu, s kázní a motivací žáků. Čapek píše, že se studenti pedagogických fakult
na své individuální praxi s nekázní obyčejně nepotkají. Přikládá to právě způsobům výuky,
43
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které budoucí učitelé volí. Přináší podle něho do třídy zajímavé činnosti, které využívají
různých alternativních prvků.49 Grecmanová v této souvislosti hovoří o tom, že žáci při
hodinách s nezkušeným učitelem často zažívají pocit, že se učí spolu s ním a že výuka je
jejich společným posláním.50 Pro vytvoření pozitivního klimatu ve třídě, potažmo ve škole
tedy není možné pouze přednášet, ale také „aktivizovat, motivovat a vysvětlovat žákům
a studentům, proč by měli danou látku znát“.51 Výukové metody, které mají podporující
a pozitivní účinek označuje Čapek jako suportivní. Uvádí sedm základních charakteristik
těchto metod, jejichž použití může významně přispět ke zkvalitnění klimatu:


aktivita – aktivizování žáků tvořivými, herními nebo simulačními činnostmi, klade
důraz na aktivní roli žáků a podporu kreativity, důležitá je i adekvátní míra
soutěživosti, vhodné je citlivé zapojování všech žáků na odlišných úrovních
vědomostí a dovedností (např. rozdílnou obtížností úkolů, apod.),



pozitivní přístup – usiluje o prostředí bez obavy a strachu přiznat chybu, pochvala
a odměna je převažujícím hodnocením, komunikace je přátelská a optimistická, je
podporována snaha o splnění úkolů správnou motivací, vládne nestresující pracovní
atmosféra,



svoboda – významný atribut pro rozhodování žáků a pro rozvoj jejich spoluúčasti
a spoluzodpovědnosti za celé vzdělávání, prohlubuje legitimitu hledání vlastních
řešení a zastávání svých názorů, přepokládá ale i respektování druhých a vědomí
vlastních práv a povinností, důležitá je i nezávislost a volnost při hledání správných
postupů a řešení, tedy posilování vlastní cesty k poznání,



individualizace – zdůrazňuje jedinečné rysy osobnosti žáka, v závislosti na těchto
individuálních faktorech (temperament, různá úroveň schopností a dovedností,
rozdílné způsoby učebních stylů, myšlení, apod.) je zapotřebí vybírat výukové činnosti
a jejich obsah, podobně jako hodnocení a poskytování zpětné vazby,



kooperace – jako princip spolupráce a tím i dovedností, které tato společná práce
přináší (respektování odlišných názorů, dovednost prezentace a argumentace vlastního
názoru, podpora pracovních návyků a postojů, zásady jednání, schopnost vcítit se do
druhých, dovednost poradit, dávat i přijímat pomoc, dovednost objektivně hodnotit
i kritiku přijímat); platí nejen mezi žáky, ale i mezi učiteli, vedením školy, rodiči atd.,
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decentralizace – jde o opuštění mocenského principu řízení, role „vševědoucího
a všemocného“ pedagoga, který se stává motivátorem, rádcem a organizátorem
činností, úzce souvisí s výše uvedenou svobodou, žádoucí je určitá autonomie žáků;
týká se i vedení školy,



zaměřenost – orientace na život, na praxi a na realitu, podtrhává použitelnost
a užitečnost získaných poznatků, preference živých témat, důraz na osobní zkušenost,
prožitek a vlastní konstrukci poznání.52

Z toho tedy vyplývá, že učitelé by se měli vymanit z jednostranného řízení výuky, dopřát
žákům prostor a určitou autonomii, přistupovat k žákům s vědomím jejich individuálních
potřeb a zároveň zdůrazňovat principy týmové spolupráce. V jejich práci by měl převažovat
pozitivní přístup a adekvátní práce s chybou. V neposlední řadě je také žádoucí, aby poznatky
byly přiblíženy reálnému životu a byla tak podporována budoucí orientace žáků ve světě.
Předpokladem pozitivního vlivu na žáky je nejen kvalifikovanost a autorita učitele,
ale také působivost jeho osobnosti. Žáci ocení pedagoga, který k nim má kladný a spravedlivý
přístup. Jeho osobní příklad a charisma jsou ve výchově nenahraditelné. Ne každý je ale
učitelem takovým, jakého jsem popsala výše. Odborníci proto vytvořili různé typologie
učitelů a jejich převažujících pedagogických přístupů. R. Kohoutek popisuje typologii
E. Sprengera, který se opírá o hodnoty upřednostňované v životě. Vytvořil tak šest základních
typů:


Náboženský typ je určován snahou každé jednání posuzovat z hlediska víry, smyslu
života, z hlediska vyšších principů. Je spolehlivý, často vážný, uzavřený, bez smyslu
pro humor. Nemá porozumění pro dětskou hru. Žákům se proto často nedovede
přiblížit. Jeví se jako pedant, puntičkář. W.O. Döring rozděluje náboženský typ na dva
podtypy: více citový (pietistický) a více intelektuální (ortodoxní).



Estetický typ je určován jistou mírou iracionálních prvků (intuice, fantazie a citu) Umí
se vžít do osobnosti žáka a utvářet ji. Vidí nejvyšší hodnotu v kráse, harmonii, stylu.
Tíhne k individualismu a nezávislosti. Tento typ má dvě varianty: aktivně tvořivý
(originální) a pasivně receptivní. Aktivně tvořivý typ formuje osobnost žáků jako
umělecké dílo. Někdy však nebere dostatečný ohled na zvláštnosti osobnosti žáků
a studentů, a proto naráží. Pasivně receptivní typ má ohled na konkrétní osobnost
žáka, rozvíjí v něm, co je pro něho specifické. Umí se vcítit i do jiného založení
osobnosti než jaké má sám. Proto ho žáci a studenti mají v oblibě.
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Sociální typ neomezuje své sympatie jen na jednotlivce, ale věnuje se všem. Je
vstřícný, tolerantní a trpělivý. Je schopen sebezapření. Chce vychovávat společensky
prospěšné a užitečné lidi. Žáci ho mají v oblibě. Není většinou příliš přísný a náročný.
Jako nejvyšší hodnotu chápe pozitivní citové a psychosociální vztahy, lásku k lidem,
sociabilitu, altruismus. Často se spokojí i s nižší úrovní vědomostí, znalostí
a dovedností žáků.



Teoretický typ upřednostňuje teoretické poznání, vyučovaný předmět před
vyučovaným žákem. Nepotřebuje blíže poznat osobnost žáka a porozumět mu.
Takových učitelů se žáci často bojí. Jejich hlavním cílem je objektivně řadit
a systematizovat své poznatky. Na znalosti a dovednosti žáků je náročný.



Ekonomický typ je charakterizován snahou dosáhnout u žáků či studentů maximální
výsledky s minimálním vynaložením energie. Bývá dobrým metodikem. Vede žáky k
samostatné práci. Chápe vzdělání jako osvojení si a rozvoj prakticky užitečných
vědomostí a dovedností. Učí, co je užitečné. Ve vyučovacích cílech upřednostňuje
pragmatismus.



Mocenský typ chce za každou cenu prosadit vlastní osobnost, a to třeba i agresí. Chybí
u něho potřeba kladného vztahu se žáky. Často kárá a trestá, vyžívá se v uvědomění
vlastní převahy. Je rád, když se ho žáci bojí. Zajímá se především o moc, vliv
a uznání. Bývá velmi náročný a kritický.53

Tak jako u klasické teorie čtyř temperamentů, nemůžeme ani u této typologie očekávat, že
najdeme čistý mocenský nebo ekonomický typ učitele. Existují pedagogové smíšených typů
nebo s převažující tendencí. Jako zajímavé se mi pro svou názornost jeví rozdělení
pracovního přístupu učitelů, které uvádí Petlák.


Učitel „úředník“ upřednostňuje úřední přístup k řešení situací ve třídě. Dbá na plnění
toho, co je předepsané. Vede žáky k tomu, aby plnili všechno, co se od nich
požaduje. Problém může nastat v okamžiku, kdy takto jedná se třídou, která odmítá
požadavky učitele nebo vyžaduje jeho větší angažovanost.



Učitel „dozorce“ je charakteristický svou neustálou kontrolou. Dozoruje veškerou
činnost žáků. Chybí mu citový přístup. Žáci z něho mají strach – často vyvolává
negativní klima založené na této emoci.
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Učitel „tyran“ je zdrojem práva, soudcem i vykonavatelem. Jeho projevy oscilují od
velké laskavosti po tvrdý řád. Žáci takový přístup odmítají a jejich reakce pak nejsou
přiměřené. To může učitele podnítit až k despotickému chování.



Učitel „předstírající práci“ se pouze soustředí na hraní svojí role před vedením školy
a rodiči. Žákům se příliš nevěnuje, není tvořivý, zaníceně ale o práci hovoří.



Učitel „falešný přítel“ se projevuje tak, jakoby mu na žácích záleželo. Dělá to ale jen
pro to, aby vzbudil dobrý dojem. Problémem je zaskočen, vinu hledá u někoho
jiného.



Učitel „starý chytrák“ všechno zná a všude byl. Nepotřebuje další vzdělávání,
protože to, co dělá a jak to dělá, je nejlepší. Problém může nastat v okamžiku, kdy
takový učitel začne pedagogicky experimentovat.



Učitel „mistr, odborník“ je u žáků oblíbený. Je odborníkem ve své profesi, ví, co
chce a umí žáky zaujmout. Je oceňován pro svůj přístup k práci i žákům, pro své
ideje a pozitivní vztah k mládeži.



Učitel „přítel, kámoš“ je často pedagog, který svou kariéru teprve začíná. Pokud
například učí na střední škole, je mezi ním a žáky poměrně malý věkový rozdíl.
Mladí lidé jsou mu blízcí. Žáci ale mohou tento přátelský přístup zneužít a brát jeho
požadavky na lehkou váhu. Pak se časem z takového učitele může pod tíhou
okolností stát učitel tyran.



Učitel „průvodce“ žáky provází, ukazuje jim cestu. Petlák uvádí tři typy průvodce:
a) muzejní průvodce: připomíná průvodce v muzeu, žáci od něho slyší mnoho slov,
vysvětlení a pouček, ale v rychlém časovém sledu, žáci si z hodin mnoho neodnesou;
b) zanícený horolezec: chce za každou cenu dosáhnout vrcholu bez ohledu na kondici
skupiny – tedy na to, jestli jsou žáci připravení, přepínáním může vést žáky k pocitu
neúspěšnosti, rezignaci a demotivaci; c) skupinový průvodce: dovede se vžít do role
člena třídy, umí se ho zastat, umí ho ale i zkritizovat, dbá o to, aby se žáci dobře učili
a aby si rozuměli, je to učitel vhodně balancující mezi učitelem přítelem a učitelem
dozorcem, má nakročeno k tomu, stát se učitelem mistrem, odborníkem.



Učitel „rodič“ se projevuje starostí a zájmem o žáky a pracuje s nimi velmi
zodpovědně. Problém se může objevit v okamžiku, kdy se role učitele příliš přiblíží
úloze rodiče.
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Učitel „dobrý strýček, dobrá tetička“ je optimistický a obětuje se pro třídu. Je to
dobrý učitel spíše pro žáky nižších ročníků, starší žáci tuto citovou angažovanost
vnímají spíše jako slabost.54

Grecmanová mezi determinanty u pedagoga, které více či méně ovlivňují klima, řadí
nejen jeho postoje k výuce, motivy, hodnoty a zájmy, ale také jeho věk a pohlaví.55 Do těchto
objektivních znaků lze zařadit i délku pedagogovy praxe. Výzkumy se hlediskem věku zatím
zabývaly pouze sporadicky. Jejich výsledky ale naznačily, že školy s mladším pedagogickým
sborem mají horší klima než školy se staršími učiteli. Podle Horváthové hodnotí klima školy
nejhůře učitelé ve věkovém rozmezí 31–35 let. Nejlépe pak klima vnímají věkově nejstarší
pedagogové.56
Pokud mluvíme o učiteli je možné v rámci zkoumání klimatu školy postoupit
o jednotku výše, a to k učitelskému sboru. Klima učitelského sboru zahrnuje „specifické
kvality profesních a mimoprofesních interakcí mezi učiteli a současně prezentovanou kvalitu
sociálních vztahů k vedení školy“.57 U zkoumání takových subsystémů jako je klima třídy,
organizační klima nebo klima pedagogického sboru je nutné si ve vztahu ke klimatu školy
uvědomit vazby k dalším dílčím systémům a vyvarovat se tak hrozícímu redukcionismu.
Stejně jako většina odborníků ale souhlasím s tím, že učitelský sbor má ve srovnání s jinými
subsystémy „nejvýznamnější potenci spoluvytvářet, ovlivňovat a měnit celkové klima
školy“.58
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3.6. Žáci
Žák59 má ve škole výsadní postavení. Vše v této instituci se přece točí okolo něj, jeho
výchovy a vzdělání. Do první třídy nastupuje valná většina dětí s nadšením a odhodláním.
Podle mezinárodního výzkumu PIRLS a TIMSS 2011

60

se radost z chození do školy

u většiny českých žáků zřejmě dříve nebo později vytratí. Podle něj chodí na základní školu
ráda jen jejich třetina, což je nejméně ze všech 25 zemí, které se tohoto průzkumu účastnily.
Proč to tak je? Odpovědět na tuto otázku je nelehký úkol a dalece přesahuje rámec této práce.
Nicméně jestliže připustíme, že by se nechuť žáků chodit do školy mohla do jisté míry
odrážet ve spokojenosti učitelů a naopak, pak je odpověď nasnadě. Spokojení učitelé podle
téhož průzkumu totiž učí necelou polovinu žáků. O to horší je fakt, že žáci a učitelé tráví ve
škole podstatnou část svého života a nalézají tu smysl své aktuální existence.
Vstupem do školy se tedy stává z dítěte žák. Celý proces s sebou nese změnu v postoji
dítěte ke světu a k sobě samému. Na začátku školního věku nejsou děti schopné odhadnout,
co je a není v jejich kompetenci, resp. nemají představu o tom, co role školáka vlastně
znamená, postupně se však vymezují. Významnou silou ve formování osobnosti žáka je jeho
třída jako vrstevnická skupina. Působí na jeho společenský a morální vývoj, na jeho život
i životní spokojenost. Školní třída tvoří „most mezi vztahem k matce a k rodině na jedné
straně a pracovní skupinou a novou rodinou, kterou jedinec založí, na druhé straně“.61
Fungování uprostřed školní třídy spadá tedy do specifické podoby sociálního učení. Helus
považuje učení jako relativně samostatný typ sociální činnosti za „proces postupného
kvalifikování osobnosti pro její začlenění do společensko-kulturních vztahů a činností“.62 Jak
píše Lašek, vychází sociální podmíněnost učení z pěti základních principů:


Učení žáků je ovlivňováno sociálními faktory (makro a mezzoprostředí).



Učení žáků je ovlivňováno mikrosociálními faktory (rodina, škola, referenční
žákovská skupina).

59
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Učení žáků je ovlivňováno školními mikrosociálními faktory (učitelský sbor,
jednotliví vyučující, paralelní třídy, školní třída a referenční skupiny v rámci této
třídy).



Učení žáků je ovlivňováno osobitým sociálně-psychologickým systémem, celkem,
vznikajícím interakcí mezi množstvím proměnných (klima třídy).63
Gavora o klimatu třídy píše, že postihuje míru spokojenosti žáka ve třídě, to jestli si

žáci vzájemně dostatečně rozumí, jaký stupeň soutěživosti a konkurence mezi nimi panuje
a jaká je soudržnost třídy jako sociální skupiny.64 Obrázek č. 4 podle Petláka naznačuje
postavení tohoto subsystému v celku klimatu školy.65
Obrázek č. 4 Postavení klimatu třídy

klima školy

klima třídy
učební prostředí
atmosféra třídy

Žáci jsou, jak píše Grecmanová na jedné straně zdrojem k pochopení klimatu školy, na
druhé straně jsou jako příslušníci třídy a školy jeho aktivními spolutvůrci a působí tak
dvojnásobně na získané výsledky vnímaného klimatu.66 Osobnostní profily žáků mohou být
sledovány jako individuální znaky nebo jako kolektivní charakteristiky třídy.67 Za tyto znaky
jsou považovány například kognitivní schopnosti, motivace ke vzdělání, zájmy a postoje žáků
nebo sociální původ. Při měření klimatu se tak nezkoumají jen výsledky třídy, ale i výpovědi
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jednotlivých žáků. Jako zajímavé se mi jeví výsledky zkoumání M. Salderna, který zjistil, že
školní prostředí prožívají lépe žáci se středními kognitivními schopnostmi.68 Škola zřejmě
nejlépe reflektuje potřeby průměrného žáka, na kterého nejsou kladeny přehnané nároky
a který se v ní podle výzkumů cítí nejlépe. Souvislosti existují také mezi motivací, postoji
žáků ke škole a vnímáním klimatu. „Čím více se žáci zajímají o školu, tím příznivěji prožívají
znaky klimatu, které se vztahují k pohotovosti učení a k interakci.“69 Naopak žáci, kteří často
ve škole chybí, tedy i záškoláci, vnímají zvláště oblast vztahů k učitelům a spolužákům
negativněji. Vnímání klimatu zásadně ovlivňují vztahy ke spolužákům. Žáci, kteří jsou velmi
kooperativní, posuzují všechny znaky klimatu spíše pozitivně, soutěživí žáci proti tomu spíše
negativně.70
Ve snaze pochopit, jak je ovlivňováno klima ze strany žáků, jejich přístupu ke
spolužákům, k plnění požadavků učitele a školy apod. byla vytvořena také jejich typologie.
Uvádím typologii podle B. Badziukiewiczové a M. Solasiňského, jak ji předkládá Petlák
s vlastním doplňujícím komentářem.71


Nepoddajný, špatný žák je takový, který se neučí, na hodinách vyrušuje,
nechová se dobře ke svým spolužákům apod. Jde o žáka, který narušuje klima
třídy. Cílem učitele je dosáhnout změny v jeho chování. Učitelé často aplikují
celou řadu výchovných metod bez kýženého výsledku. Jak připomíná Petlák,
základem úspěšnosti je „poznání příčin toho, proč je žák takový, jaký je“.72



Neposedný, zlobivý žák chce narozdíl od předchozího typu ve třídě vyniknout,
ale ne kladným přístupem k učení, nýbrž tím, že při výuce vyrušuje učitele
i spolužáky, poutá na sebe pozornost. Místo na školách někdy praktikovaného
řešení, tedy nechat žáka propadnout a dát mu trojku z chování, měla by přijít
na řadu opět diagnostika. Příčin takového chování může být mnoho. Pokud
vyloučíme psychickou poruchu, může jít například o nedocenění žáka v rodině,
ve škole, v kolektivu třídy nebo naopak o snahu udržet si v něm vůdcovský
vliv.



Žák „třídní šašek“ se stylizuje do úlohy pošetilého a naivního žáka. Když
nenarušuje vyučování, neznevažuje učitele a jeho autoritu a neznevažuje
spolužáky, může být pro třídu a její klima přínosem. Vlivem občasných žertů
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ve třídě nevládne napětí, chování učitele není rutinní, protože musí reagovat na
projevy tohoto žáka. Učitelé ale musí uhlídat únosnou míru jeho chování
a v případě potřeby výchovně zakročit.


Žák „lídr“ může mít pozitivní nebo negativní vliv na třídu. Pokud je to žák či
žáci s kladným přístupem k učení, potom se tento postoj výrazně projeví i na
klimatu, protože do jisté míry usměrňují i ostatní žáky, pomáhají jim při učení
a v kolektivu eliminují chování některých špatných žáků. Z toho lze vyvodit,
že lídři s pozitivním přístupem k výuce jsou pro třídy a školu žádoucí. Lídrem
se ale může stát i žák s negativním postojem k učení. S oběma typy sice musí
učitel spolupracovat, ale zatímco jednání prvního typu podporuje, u druhého se
snaží změnit směr vůdcovství z negativního na pozitivní.



Žák „outsider“73 se dostává do pozice vyloučeného z vlastní viny, nebo
zásluhou třídy. Vlastním přičiněním je to tehdy, pokud se žák staví do opozice
vůči části žáků ve třídě – je namyšlený, podceňuje spolužáky, nezapojuje se do
aktivit ve třídě apod. Na periferii se však může žák dostat i z vůle třídy, a to
například pokud se vysmívá spolužákům, je agresivní, narušuje život ve třídě
apod. Přestože Petlák píše, že je v takovém případě nutný výchovný zásah
pedagoga, já se domnívám, že pokud je žák v jakési rovnováze se třídou
a necítí se v ní špatně, pak by se pedagog neměl na takového žáka
koncentrovat. Jeho pozici by mohl svou iniciativou zhoršit.



Žáci „třídní elita“ se mohou spojovat na základě stejných zájmů jako je sport,
určitý styl oblékání atp. Problém nastává v okamžiku, kdy se taková skupina
uzavře a odmítá spolupráci s ostatními žáky, vysmívá se jim apod.
M. Levínská například zjistila, že děti v našich školách odlišují tzv. sociální
oblečení, které není podle nejnovějších trendů. Na základě toho jsou
pak někteří označováni za sociály. Sociálové zase považují draze oblečené děti
za „hloupé zbohatlíky“.74 Učitel musí žáky vést ke vzájemnému respektu a úctě
a poznávání jiných, než jen materiálních hodnot.



Žákovské „páry“ se vyskytují spíše na středních školách. Jde o pár děvče
a chlapec, kteří spolu takzvaně chodí. Jejich vliv na klima není jednoznačně
pozitivní nebo negativní. Důležitý je ale postoj učitele. Vzhledem k tomu, že
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jde o emocionální oblast, měl by pedagog při případných problémech uplatnit
taktní a citlivý přístup.


Žák „oběť“ je šikanován svými spolužáky či celou třídou. Žáci, kteří s ním
mají soucit, se ho bojí zastat, aby se sami nestali oběťmi. Jakýkoliv projev
šikany výrazně narušuje klima třídy a klima školy. Mezi spolužáky vládne
strach a napětí. Špatné institucionální klima se však na druhou stranu může stát
živnou půdou pro vznik takového nežádoucího chování. Obě proměnné na sebe
vzájemně působí a ovlivňují se. Patří ke každodenní práci učitele, aby
pozoroval dění ve třídě, projevy žáků a vztahy mezi nimi a odhalil tak případný
problém. Ze strany vedení je pak žádoucí podílet se na zjišťování stavu klimatu
ve třídách a ve škole a problémům tohoto typu předcházet.

Na vnímání klimatu školy se velice pozitivně projevuje participace žáků na jejím
řízení. Ať už jde o školní parlament, žákovskou samosprávu, školní senát, aktiv žáků nebo
akademický senát na vysoké škole. Pro žáky je důležité to, že alespoň někdy není
rozhodováno takzvaně o nich bez nich. U žáků roste pocit hrdosti a sounáležitosti se školou.
Bohužel je tento institut nezřídka zneužíván a žákovský vliv je omezován jen na nepodstatné
detaily. Nutno podotknout, že znevažování institutu přichází i ze strany žáků, kteří se snaží
zbavit třeba páteční výuky. Pokud se ale školní parlament zapracuje, plnění cílů se stává
motivací k další práci. Činností takové rady studentů je celá řada od organizace výletů
a charitativních činností přes tvorbu školního časopisu až po úpravy školních pravidel.
Příkladem z praxe může být třeba změna začátku první vyučovací hodiny, kterou prosadil
studentský parlament kvůli nevyhovujícím spojům dojíždějících žáků.
Spoluzodpovědnost bývá na školách rozvíjena nejčastěji na úrovni třídy v podobě
třídní samosprávy. I skrze ní se mohou žáci dobře naučit respektování demokratických
principů sami mezi sebou.
Důležitá je už zmiňovaná participace žáků na pravidlech školy a třídy. Tato pravidla
musí dodržovat všichni, žáci i učitelé. Odborníky nejčastěji preferovaná varianta je vytváření
těchto pravidel společně se žáky. „Tvorba skupinových pravidel je činností, která podněcuje
kooperaci skupiny, podporuje soudržnost žáků ve třídě a může pomoci motivovat členy
skupiny k dosažení společného cíle.“75
K podpoře pozitivního klimatu přispívá i spolurozhodování žáků o činnostech ve
výuce.
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3.7. Vedení školy
Vedením

školy

chápeme

převážně

osobu

ředitele

školy,

jeho

zástupce

a další řídící pracovníky školy, na které jsou delegovány jednotlivé úkoly. Nebudu se zabývat
tím, kdo z nich má jaký vliv. Jistě existují školy, v nichž je zástupce ředitele větší ředitel, než
ředitel sám, proto budu kromě ředitele, užívat i shrnující termín vedení školy.
Vedení školy je pro klima školy velice důležité. Řídit a spravovat školu není
jednoduché. Ředitel je obyčejně definován jako zákonem pověřený pracovník s rozsáhlými
kompetencemi ve vztahu ke škole, veřejnosti, obci aj., který odpovídá za plnění učebních
plánů a osnov, za odbornou, výchovnou a vzdělávací práci a efektivní využívání finančních
prostředků.76
Pro řadu lidí je základem kvalitního řízení školy dobrý management, který se nebojí se
školou zacházet jako se subjektem, který se v tržním prostředí musí chovat tržně a efektivně.
Škola je pak chápána jako „investiční komodita na trhu“77 a vedena pravidly podnikového
řízení. S ekonomickým pojetím organizace se váže mnohdy přehnaný požadavek na efektivitu
a výkonnost. Efektivní školou se sice rozumí škola, která plní své cíle. Jenomže cíle mravní,
hodnotové, postojové a emoční nejsou tak dobře měřitelné a vyjádřitelné jako ty výkonové
a tak se na ně zapomíná. „Víte co to je, když vám děti nesou mapu z kabinetu do třídy? Přece
edukační logistika.“78 Škola není firma nebo továrna. Pohl přesně píše: „Škola nevykazuje
charakteristiky běžné organizace. V mnohém se od ostatních organizací liší, např. vágností
cílů, specifiky procesů a technologie a s tím související problémy s měřením, vztahem
odborníků a laiků, specifiky vztahů dospělých a dětí, specifiky organizační struktury, atd.“79
Při řízení školy není podle mého soudu možné bezuzdně aplikovat myšlenky z manažerské
příručky, školu je nutné chápat jako specifickou organizaci, na níž zkrátka některé postupy
neplatí.
Představu o dobře fungujícím vedení školy a především o osobnosti ředitele nastínila
Grecmanová. Ředitel předává podřízeným oficiální požadavky, kterým se mají podrobit, ale
může také ovlivnit různá neformální ustanovení („falešnou představu o tom, že dobrý učitel je
pouze ten, kdo přísně známkuje a má disciplínu“). Toto působení, které účinkuje
v hierarchickém systému, může ředitel školy akcentovat v závislosti na aktuální potřebě.
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K vytvoření pozitivního školního klimatu lze přispět participací učitelů na
rozhodování o životě školy. Učitel by měl mít možnost „svobodně se vyjadřovat k různým
otázkám, podílet se na důležitých rozhodnutích, realizovat vlastní nápady, účastnit se tvorby
rozvrhu hodin, ovlivňovat nákup nových pomůcek, odmítnout při hlasování návrh vedení“
apod. Správné vedení lidí ze strany ředitele znamená, že každý učitel cítí, že je veden, ale ne
násilím. Na své podřízené by ředitel neměl vznášet jen požadavky, ale přicházet k nim
s podněty. Jeho základní metodou má být dialog. Moc nad druhými lidmi by měl chápat jako
propůjčenou a uvědomovat si, že z lidského hlediska se nachází s ostatními učiteli na stejné
úrovni.
Ředitel by měl napomáhat spolupráci se všemi lidmi. Často se stává mediátorem mezi
různě profilovanými skupinami pedagogů. Za těchto okolností se má ukázat jako „otevřený,
tolerantní, trpělivý, spolehlivý a flexibilní člověk se schopností empatie“. Ve svém postavení
má působit přirozeně, jít příkladem ostatním učitelům. Jeho nasazení určuje, jakým směrem
se bude škola ubírat. V jeho práci je rovněž důležité umět přiznat chybu. Při řešení problémů
se vždy snaží rozhodovat individuálně a co nejvíce se přiblížit spravedlnosti. Podle
Grecmanové je i u ředitele žádoucí, aby dával najevo své pocity. Musí je však umět ovládat
a patřičně zacházet i s jejich projevováním.80
Z celého výkladu je cítit jistá paralela mezi vedením třídy učitelem a vedením školy
ředitelem. Objevují se v podstatě stejné prvky, které mají zajistit demokratický a otevřený
přístup. H. Fend přišel s myšlenkou, že učitelé, kteří nemohou dostatečně spolurozhodovat o
dění ve škole, delegují tento pocit na své žáky. Jiní odborníci ve svých výzkumech zase
doložili souvislosti mezi výkonem žáků a nespokojeností učitelů s vedením školy.81
Z uvedeného jasně plyne skutečnost, že vedení školy velkou měrou ovlivňuje její klima.
„V řediteli je ztělesněna instituce školy, která se v jeho činech stává živým organismem.“82

80

GRECMANOVÁ, Helena. Ředitel školy a pozitivní školní klima. Učitelské listy, 1995, roč. 1, č. 3, str. 9.
GRECMANOVÁ, Helena. Klima školy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2008, str. 73
82
GRECMANOVÁ, Helena. Ředitel školy a pozitivní školní klima. Učitelské listy, 1995, roč. 1, č. 3, str. 9.
81

34

3.8. Rodiče
Mezi činitele, které spoluutvářejí klima školy, patří vztahy mezi školou a rodinou
žáka. Ty zahrnují úroveň komunikace a spolupráce učitelů s rodiči a celkovou aktivitu školy
směrem k rodině. Školní docházka klade nároky nejen na žáka, ale také na jeho rodinu.
S nástupem dítěte do školy se podstatně změní její život a každodenní fungování. Rodiče na
jedné straně pomáhají s přípravou pomůcek, domácími úkoly a poskytují i emoční zázemí,
podporu a povzbuzení, na druhé straně fungují jako prvek kontroly, popř. kárají a trestají. Na
počátku školní docházky bývají také kontakty mezi školou a rodinou nejintenzivnější.
Podle výzkumů, které uvádí Matýsková je ve vztazích mezi školou a rodinou řada
překážek plynoucích z nedostatku důvěry, respektu a komunikace.83 Právě sebedůvěra školy
a učitelů přizvat ke své práci rodiče mnoha školám stále ještě chybí. Řada z nich si ale
uvědomuje nutnost změny ve svém postoji a hledá adekvátní způsoby, jak s rodiči
komunikovat a zapojit je více do života školy. Příkladem může být program Začít spolu.
Školy s touto koncepcí nabízí rodičům aktivní spolupráci a partnerství. Je jim dána možnost
spoluúčasti při tvorbě vzdělávacích cílů, kontakty s třídním učitelem jsou pravidelné
a rodičovské schůzky probíhají za účasti dítěte. Kdykoliv rodič projeví zájem, může navštívit
vyučování. Poznání rodinného prostředí žáka plyne přímo z návštěvy učitele v rodině
a mimoškolní akce tady pořádají i sami rodiče, kteří se touto cestou také daleko lépe poznají
navzájem. Podle výzkumů našly trendy prosazované v tomto programu u rodičů příznivou
odezvu.84 Školy fungující tzv. tradiční formou už takovou odezvu ze strany rodiny neměly.
Výzkum z roku 2008 zjišťoval míru vlivu rodičů na chod školy a možnosti rozhodování o její
budoucnosti. Dotazováni byli rodiče i učitelé. Tři čtvrtiny rodičů byly přesvědčeny o tom, že
jim škola nevytváří dostatečný prostor na to, aby mohly ovlivňovat její chod. Stejný názor
však sdílí jenom necelá čtvrtina učitelů. Přesvědčení, že rodiče mají možnost rozhodovat
o budoucnosti školy je dokonce šestinásobně vyšší u učitelů než u rodičů.85 Vyplývá z toho
tedy fakt, že škola je přesvědčena o své velkorysosti vůči vlivu rodičů, aniž by rodiče tuto
velkorysost pocítili?

Škola by spolupráci s rodiči rozhodně neměla podceňovat, protože
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rodiče jsou nejen významnými šiřiteli její pověsti, ale jsou také těmi, kdo rozhodují, do jaké
školy jejich dítě bude chodit.
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4. Typy klimatu školy
Různá kritéria a úhly pohledu umožňují rozlišení klimatu škol na jednotlivé typy.
Může jít o kustodiální a edukativní určení cíle školy, o způsob vedení školy a kontaktu
s okolím nebo o zájem o lidi a pracovní úkoly školy apod.86 Nejpoužívanější typologie
vychází z Oswaldovy teorie školy, která rozlišuje institucionální a subinstitucionální strukturu
školy. „Institucionální struktura je popsatelná prostřednictvím:


stanovení cílů školy, které jsou určené zákonem,



stanovení kompetencí osob, které jsou ve škole úředně činné,



určení předpokladů pro oprávnění k určitému opatření nebo dosažení pozic.“87

Tato struktura je zachovávána prostřednictvím opatření – formou odměn a postihů.
Subinstitucionální struktura je zřejmá z myšlení, cítění a chování všech zúčastněných ve škole
a ve vyučování a také z toho, co se v dané škole v konkrétním případě obvykle děje. Podle
toho lze některé věci očekávat nebo je i předpovědět. Kašpárková uvádí: „Když se například
1. dubna v jedné škole žáci sami od sebe rozhodnou vyměnit si třídy tak, že žáci 7. A se
nacházejí ve třídě 3. C a učitelé nemohou najít žáky své první hodiny, potom můžeme ze
znalostí subinstitucionální struktury této školy s určitou jistotou říct, jak byl tento experiment
pojat: jako originální nápad, nebo jako bezohlednost, či jako drzost apod. Je také možné říci,
na které škole by se něco takového stát nemohlo.“88
Pro doplnění uvádím i některé další v literatuře méně frekventované klimatické typy.

4.1. Typy klimatu podle kustodiálního a edukativního určení cíle školy
Škola s kustodiálními89 cílovými aspekty funguje na bázi byrokratické správy
a formálních přístupů, orientuje se na uniformní pravidla a postupy. Podstatou chodu školy je
sjednocující reglementace90, činí se pouze to, co je předepsané. Učební látka je nařízená,
pracuje se rutinně. Je zdůrazňována racionalizace a koordinace a požadováno přizpůsobení.
Výuka je orientována na průměrné výkony.
Škola s edukativními cílovými aspekty je chápána jako místo pro vzdělání. Typické je
pro ni osobní nasazení a autonomie pedagogů, individualizace, tvůrčí svoboda, spontánnost,
86

GRECMANOVÁ, Helena. Klima školy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2008, str. 75.
KAŠPÁRKOVÁ, J. Některé typy klimatu školy a jejich vliv. In: Klima současné české školy: sborník
příspěvků z 11. konference ČPdS : 14. – 15. ledna 2003 Olomouc [online]. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, str. 211.
88
Tamtéž, str. 211–212.
89
kustod = strážce, opatrovník
90
reglement = předpis, nařízení, nebo soubor pravidel
87
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flexibilita a emocionalita. Výuka je orientována na rozvoj dítěte, převažuje profesionální
a věcné jednání. Škola je otevřená vůči veřejnosti.91

4.2. Typy klimatu podle zájmu o lidi a pracovní úkoly školy
Tyto typy klimatu jsou popsány na základě modelu na obrázku č. 5, který omezuje
počet možných parametrů na dvě dimenze a nanáší je na obě osy souřadnicového systému.
Variabilita školního prostředí je pak vyjádřena převažující orientací školy na jeden či druhý
aspekt. Jde celkem o pět klimatických typů.92
Obrázek č. 5 Typy klimatu školy podle zájmu o lidi a pracovní úkoly školy
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4.3. Typy klimatu podle způsobu vedení školy a kontaktu s okolím
Tato typologie vychází z každodenního pozorování života ve školách. Analýza se
opírá nejen o vztahy žáci – učitelé – rodiče, ale také o vztahy školy ke školské správě, médiím
a veřejnosti. Na tomto základě se mohou vytvořit čtyři klimatické typy.
Škola vedená autokraticky, od života izolujícím způsobem (typ 1) je charakteristická tím,
že její život plně určuje ředitel a někteří učitelé. Rodiče a žáci jsou v takové škole v roli
podřízených a podle toho se s nimi jedná. Vnější kontakty jsou považovány za zbytečné, ba
dokonce pro učení škodlivé. Škola má jediný cíl a tím je zprostředkování vědění. Pro inovace
je v této škole málo pochopení.
Škola vedená autokraticky, životu blízkým způsobem (typ 2) je stejně jako předchozí typ
vedena výhradně ředitelem a některými učiteli. Ve škole je neustálý ruch, protože se
organizují různé besedy, výstavy a jiné školní akce. Všichni aktéři jsou aktivitami natolik
okouzleni, že si neuvědomují svou vlastní pasivitu. Jakoukoliv iniciativu znemožní už na
samém počátku vládnoucí skupina.
Škola vedená demokraticky, od života izolujícím způsobem (typ 3) uplatňuje
demokratické prvky, hledá inovace. S žáky a rodiči je veden dialog a jsou chápáni jako
partneři. Vše se ale koná a má konat ve škole, která se tak uzavírá sama do sebe, málo
komunikuje s ostatními školami i veřejností.
Škola vedená demokraticky, životu blízkým způsobem (typ 4) uplatňuje stejné principy
jako předchozí typ s tím rozdílem, že tato instituce je otevřená rodičům, ostatním školám
i veřejnosti. Je pro ni charakteristické experimentování a hledání inovací ve výchovně
vzdělávacím procesu, jak ve škole, tak i mimo ní. Škola vytváří prostor pro spolupráci
s ostatními školami a okolím.93

4.4. Typy klimatu podle různých vztahů, postojů, pocitů a hodnotících
soudů
Osobnostně orientovaný klimatický typ klade důraz na osobnost. Škola a učitel chápe
žáky jako nejvyšší hodnotu a podle toho k nim také přistupuje. Učitelé nevyvolávají stresové
situace, hledají ty nejlepší způsoby, jak se žáky pracovat. Vztahy žáků s učiteli a vzájemné
93

GRECMANOVÁ, Helena. Klima školy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2008, str. 79–80, KAŠPÁRKOVÁ, J.
Některé typy klimatu školy a jejich vliv. In: Klima současné české školy: sborník příspěvků z 11. konference
ČPdS : 14. – 15. ledna 2003 Olomouc [online]. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, str. 215–216, PETLÁK, Erich.
Klíma školy a klíma triedy. Bratislava: Iris, c2006, str. 22–23.
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vztahy mezi žáky jsou velice dobré. Pozitivní hodnoty dosahují i vztahy učitelů mezi sebou
i směrem k vedení školy. Rodiče považují klima za příznivé. Učitelé jsou spokojeni se svojí
prací i svým zaměstnáním.
Diskrepantní94 klimatický typ je charakterizován rozporem mezi vnímáním školy
rodiči a žáky na jedné straně a učiteli na druhé straně. Pro určení tohoto typu klimatu je proto
nutné souběžně sledovat hodnocení všech tří skupin. Učitelé prožívají osobní rozvoj a vztahy
mezi sebou a vedením hodnotí pozitivně. Jako pozitivní vnímají i vztahy k žákům. Ti spolu
s rodiči vztahy k učitelům hodnotí spíše negativně. Žáci stejně hodnotí i vztahy mezi sebou.
V jejich postoji ke škole převládá pocit strachu. Rodiče klima posuzují nepříznivě.
Funkčně orientovaný klimatický typ je příznačný špatnými vztahy mezi učiteli a žáky.
Učitelé mají o žáky malý zájem, své úsilí orientují na výkon a vyžadují přísnou disciplínu.
Vztahy mezi žáky jsou rovněž neuspokojivé, ve třídě převažuje soutěživost a chybí tolerance.
Celkový vztah ke škole je ze strany žáků ovládán strachem. Rodiči a učiteli je klima vnímáno
negativně. Jako pozitivní však mezi sebou vztahy hodnotí učitelé, jako průměrné pak hodnotí
kontakty s ředitelem.
Distanční klimatický typ lze popsat negativními vztahy žáků a učitelů. Učitelé
upřednostňují disciplínu a výkon a žákům neposkytují téměř žádnou podporu. Propast mezi
žáky a učiteli však stmeluje žákovský kolektiv. Žáci pak vnímají vztahy mezi sebou jako
velice dobré. Nemají motivaci ani zájem o učení, ale netrpí ani strachem ze školy. Rodiče
a učitelé vnímají klima výslovně negativně.95

4.5. Typy klimatu podle výchovných stylů (cílů)
Typologie vznikla na základě tří klasických výchovných stylů, a to autoritativního,
demokratického a liberálního. Tento styl pak zakládá způsob, jakým se dosahuje výchovných
cílů.
Autoritativní typ klimatu školy řídí cestu k výchovnému cíli čistě direktivně na
základě příkazů a nařízení. Celkově pak odpovídá funkčně orientovanému klimatickému typu.
Demokratický typ klimatu školy je charakteristický demokratickým jednáním se žáky,
kteří mají možnost prezentovat svoje názory a participovat tak na chodu školy. Obecně je
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GRECMANOVÁ, Helena. Klima školy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2008, str. 77–79, PETLÁK, Erich. Klíma
školy a klíma triedy. Bratislava: Iris, c2006, str. 20–21.
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přijímána i kritika. Je posilována také důvěra žáků k učiteli. Celkové prostředí přispívá ke
kooperativnímu chování žáků.
Liberální typ klimatu školy lze popsat malou angažovaností učitelů a uvolněnou
disciplínou žáků. Vztahy mezi učiteli a žáky nejsou dobré, žáci mají tendenci zneužívat
liberálnost učitele.
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II. Empirická část
Diagnostika klimatu školy je komplikovaná a obtížná. Přístupy popsané v teoretické
části ukázaly, že měření školy je proces, který se skládá z měření různých položek, hledání
ukazatelů a hledání korelací mezi nimi. Ve světě má výzkum klimatu školy mnohem delší
tradici než v Čechách, kde se tímto fenoménem začali výzkumníci zabývat až v devadesátých
letech minulého století. Vzhledem k této skutečnosti jsou diagnostické metody a nástroje
k výzkumu klimatu velice často přebírány ze zahraničí. To s sebou nese řadu výhod
i nevýhod. Mezi klady jistě patří prověřenost nástrojů a také dostupnost výsledků, které
mohou být porovnávány. Zápornou stránku výzkumníci obyčejně spatřují v tom, že školské
systémy mají svá specifika a také osobité prostředí, ze kterého vycházejí, tedy kulturní
odlišnosti. Těžko se pak transformují metody zaměřené na specifické problémy dané země.
Naši žáci se jednoduše nemusí setkat s problémy dánských, amerických nebo německých
studentů. Metody k poznávání a hodnocení klimatu se tradičně dělí na kvalitativní
a kvantitativní. Kvalitativní výzkumná šetření se opírají o zúčastněné či nezúčastněné
pozorování, rozhovory, analýzy výroků, žákovských a učitelských deníků, kreseb žáků,
fotografií, videozáznamů, vybavení školy, atd. Tyto metody umožňují hlubší vhled do
problematiky a deskripci s více detaily na jedné straně, na druhé straně jsou však časově
náročné a jejich výsledky nemusejí být vždy objektivní. Z kvantitativních metod bývají
nejčastěji užívány dotazníky, posuzovací škály nebo sociometrické průzkumy. Domnívám se,
že je vhodné metody kombinovat, tedy použít například dotazník ke zjištění stavu klimatu
a při odhalení problematických jevů rozšířit šetření o některou z kvalitativních metod.
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1. Výzkum
1.1. Cíl výzkumu
Cílem výzkumu je zjistit, jak vnímají klima žáci, učitelé a rodiče na školách
gymnaziálního typu v menším městě a tato zjištění interpretovat. Dalším cílem je také
porovnání škol mezi sebou, a to i z pohledu jednotlivých skupin zúčastněných osob. Skupiny
aktérů jsou pak srovnávány i v rámci školy.

1.2. Metoda výzkumu
Jako metodu pro svůj výzkum jsem zvolila dotazníkové šetření. Jeho výhodou je
poměrně rychlé získání dat od velkého počtu respondentů. Čeští odborníci apelují na
vytváření vlastních výzkumných nástrojů, a to z důvodů, které jsem uváděla v úvodu
k empirické části práce. Nicméně konstrukce takového nástroje je často prací celého týmu
odborníků, kteří se problematikou dlouhodobě zabývají. Moje ambice tedy nebyla vytvořit
nástroj nový, ale využít dotazníky již zkonstruované. Ani samotný výběr takového dotazníku
nebyl snadný. V Česku se používá řada přepracovaných verzí zahraničních dotazníků na
měření klimatu tříd a školy z pohledu různých skupin respondentů, například CES96, LEI97,
MCI98, ISC-S99 apod. Nesetkala jsem se ale doposud s mnoha nástroji, které by umožňovaly
porovnávání dat mezi skupinami respondentů na základě totožně položené otázky, tedy
propojením pohledu žáků, učitelů a rodičů. Pro své šetření jsem si vybrala dotazník, který
zkonstruovala Jana Kašpárková. Sama autorka vycházela převážně ze zahraničních zdrojů,
konkrétně z výzkumů Němce M. Freitaga a částečně i z dotazníku MCI australských
výzkumníků B. J. Frasera a D. L. Fischera. Ti se stali inspirací pro vypracování dotazníků pro
tři skupiny respondentů – žáky, učitele a rodiče.
Oproti dotazníkům, které konstituovala Kašpárková, jsem upravila znění několika otázek,
a to jak po obsahové, tak po lingvistické stránce. Dále jsem otočila pětistupňovou posuzovací
škálu tak, aby odpovídala známkování ve škole a výzkum tak předešel případným chybám
v posuzování. Do dotazníků jsem doplnila úvod vysvětlující podstatu výzkumu a pokyny
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Classroom Environment Scale
Learning Environment Inventory
98
My Class Inventory
99
Inventory of School Climate - Student
97
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k vyplnění. Závěr dotazníku jsem rozšířila o prostor pro komentář k tématu nebo konkrétním
tvrzením.
Otázky v dotaznících postihují pět oblastí, které byly zvoleny jako indikátory školního
klimatu:
1. celkový vztah a motivace ke škole (otázky 1–9)
2. kvality a kompetence učitelů (otázky 10–22)
3. pravidla ve škole a kázeň ve vyučování (otázky 23–30)
4. soudržnost třídy jako sociální skupiny (otázky 31–38)
5. architektonické, estetické a hygienické aspekty100 (otázky 39–51).
Položky 52 až 55 mají zjistit osobní údaje o respondentech jako je pohlaví, třída nebo
počet sourozenců u žáků, délka pedagogické praxe u učitelů nebo členství v rodičovském
sdružení u poslední skupiny respondentů. Informace získané z odpovědí na tyto otázky lze
použít jak při interpretaci výsledků, tak při analýze podle zvoleného faktoru101. Úplné znění
dotazníků je uvedeno v přílohách č. 1, 2 a 3.

1.3. Výzkumný vzorek
Dotazníky byly distribuovány do dvou gymnázií, která se ve městě nacházejí, a to
v souladu s výzkumným cílem práce. Školy vycházejí ze stejného prostředí lázeňského města
a z velké části102 si odpovídají typem. Vzájemně se od sebe podstatně liší velikostí, počtem
žáků ve třídách a v neposlední řadě také zřizovatelem. Jedna škola je státní a jedna soukromá.
Ve školách nebyly cíleně vybírány skupiny respondentů, žádoucí bylo získání co největšího
výzkumného vzorku. Dotazníky vyplnilo celkem 568 respondentů.

1.3.1. EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií v
Poděbradech
Výzkum byl realizován v prosinci 2012. Účastnili se ho žáci, rodiče a učitelé
v celkovém počtu 110 respondentů.

100

KAŠPÁRKOVÁ, Jana. Výzkumný nástroj pro evaluaci školního klimatu: konstrukce a aplikace v praxi. 1.
vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, str. 79.
101
Srovnávání podle tříd, pohlaví, ročníků atd. Tento potenciál však nebyl vzhledem k rozsahu práce využit.
102
Součástí EKO Gymnázia je i SOŠ Multimediálních studií.
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Dotazník pro žáky
Dotazník vyplnilo 80 žáků (78,4 % z celkového počtu) ve třech ročnících čtyřletého
gymnázia a dvou ročnících SOŠ Multimediálních studií. Celkem zde studuje 102 žáků.
Tabulka č. 1 ukazuje počty žáků v jednotlivých ročnících, kteří dotazník vyplnili. V závorce
je pak uveden počet všech žáků v dané třídě.
Tabulka č. 1 Počet žáků ve výzkumu

Ročník

Počet žáků

I.G

11 (12)

III.G

12 (17)

IV.G

15 (20)

I.MM

22 (31)

II.MM

20 (22)

Celkem

80 (102)

Ve zkoumané skupině mírně převládají chlapci (58,75 %). Převážná většina žáků
prospěla bez vyznamenání (86,25 %).
Dotazník pro učitele
Škola zaměstnává 12 učitelů a 4 pedagogy využívá externě. Ve škole pracuje také
jedna administrativní pracovnice. Dotazník vyplnilo 10 učitelů (62,5 %) vyučujících na škole.
Všichni, kteří se výzkumu účastnili, jsou v interním pracovním poměru. Z dotázaných
pedagogů je polovina mužů, pouze jeden učitel uvedl praxi nižší než 6 let, dva pak mají více
než dvacetiletou zkušenost. Shodný je počet pedagogů působících ve společenskovědních
a přírodovědných disciplínách.
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Dotazník pro rodiče
Od všech 102 dotazovaných rodičů se vrátilo 30 dotazníků (29,4 %). Nejvíce je
vyplňovali oba rodiče (46,7 %) a pak matky (43,3 %). Většina rodičů (86,7 %) uvedla, že
nejsou členy rodičovského sdružení. Z hlediska věku je nejvíce matek v rozmezí 30–40 let
(46,7 %) a otců ve věku mezi 41. – 50. rokem (46,7 %). Zatímco u matek převládá
středoškolské vzdělání (46,7 %), otcové jsou nejvíce vyučeni (46,7 %).

1.3.2. Gymnázium Jiřího z Poděbrad
Výzkum byl realizován v únoru 2013. Účastnili se ho žáci, rodiče a učitelé v celkovém
počtu 458 respondentů.
Dotazník pro žáky
Dotazník vyplnilo 250 (71,8 %) z 348 žáků v osmi ročnících čtyřletého gymnázia
a čtyřech ročnících osmiletého gymnázia (Tabulka č. 2). Celkem ve škole studuje 471 žáků.
Do výzkumu však nebyly zahrnuty nižší ročníky osmiletého studia.
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Tabulka č. 2 Počet žáků ve výzkumu

Ročník

Počet žáků

I.A

28 (30)

I.B

0 (30)

II.A

27 (29)

II.B

25 (30)

III.A

28 (29)

III.B

11 (27)

IV.A

26 (34)

IV.B

10 (33)

Kvinta

24 (30)

Sexta

22 (26)

Septima

17 (27)

Oktáva

21 (23)

neuvedeno

11

Ve zkoumané skupině mírně převládají dívky (57,2 %). U respondentů převažuje
prospěch bez vyznamenání (76 %).
Dotazník pro učitele
Škola zaměstnává 50 učitelů a 4 provozní zaměstnance. Dotazník vyplnilo
32 vyučujících (64 %). Mezi nimi je převaha žen (68,8 %). Poměrně velká část pedagogů
uvedla praxi delší než 20 let (37,5 %). Počet učitelů v přírodovědných disciplínách (46,9 %)
mírně převažuje nad orientací společenskovědní (40,6 %).
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Dotazník pro rodiče
Ze všech 348 dotazovaných rodičů vrátilo dotazník 176 (50,6 %). Dotazníky nejvíce
vyplňovaly matky (57,4 %) a pak oba rodiče (27,3 %). Převažují rodiče, kteří jsou členy
rodičovského sdružení (63,6 %). Z hlediska věku je nejvíce matek (63,1 %) i otců (58,5 %)
v rozmezí 41–50 let. Zatímco u matek (46,6 %) má převahu středoškolské vzdělání, u otců je
to vzdělání vysokoškolské (43,2 %).
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2. Hypotézy
Hlavním předpokladem pro výzkum je existence rozdílů ve vnímání klimatu mezi
školami a mezi jednotlivými aktéry v dané škole. První úvaha se opírá o samotný základ
teorie klimatu školy, podle které má každá škola své specifické klima. V tomto směru
předpokládám, že budou rozdíly ve vnímání klimatu mezi školami projevující se ve většině
zkoumaných oblastí. Druhým předpokladem je rozdílnost vnímání klimatu mezi jednotlivými
aktéry výchovně-vzdělávacího procesu v rámci dané školy. Specifikace rozdílů vychází ze
samotných rolí jednotlivých aktérů. Na základě předpokladů jsem stanovila tyto hypotézy:

H1: Předpokládám, že budou rozdíly v hodnocení školního klimatu mezi jednotlivými
školami.
H2: Předpokládám, že budou rozdíly v hodnocení školního klimatu mezi skupinami aktérů.
V případě rodičů a žáků se významné distinkce očekávat nedají, protože zdrojem informací
o škole jsou pro rodiče hlavně jejich děti. Vnímání klimatu mezi jednotlivými aktéry
výchovně-vzdělávacího procesu pak bude následující:
a) rozdíly budou mezi žáky a učiteli,
b) rozdíly budou mezi učiteli a rodiči,
c) rozdíly nebudou mezi žáky a rodiči.
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3. Výsledky a jejich interpretace
Údaje získané dotazníkovým šetřením byly zpracovány nejprve do základních
popisných statistik. Dále byla aplikována analýza rozptylu a t-test pro zjištění rozdílů
v hodnocení oblastí mezi školami a jednotlivými aktéry. V případě, kdy bylo nutné dále
rozpracovat otázku zjištěných rozdílů, byly užity Post Hoc testy. Data byla zpracována
v programu SPSS. Výsledky byly posuzovány na hladině významnosti 0,05. Pro samotnou
deskripci

klimatu

na

jednotlivých

školách

byly

využity

kontingenční

tabulky

a prostřednictvím analýzy rozptylu byla rovněž zjišťována statistická významnost rozdílů
mezi skupinami aktérů po jednotlivých otázkách. Pro kvalitativní interpretaci dat byly
zvoleny intervaly průměrného hodnocení jednotlivých položek, ke kterým bylo přiřazeno
slovní vyjádření:


1,00 – 1,50 tvrzení naprosto souhlasí, platnost potvrzena v přesném znění



1,51 – 2,50 tvrzení platí většinou nebo ve většině případů



2,51 – 2,90 interpretace platnosti tvrzení pomocí slov obvykle, obyčejně, převážně



2,91 – 3,10 interpretace pomocí slov občas, v některých případech nebo není
pravidlem



3,11 – 3,50 platnost tvrzení lze vyloučit s použitím slov obvykle, obyčejně, převážně



3,51 – 4,50 platnost výroku lze vyloučit slovy většinou, ve většině případů



4,51 – 5,00 tvrzení naprosto nesouhlasí, lze zcela vyloučit

3.1. Deskripce vnímání klimatu na jednotlivých školách
V souladu s cílem výzkumu se v této kapitole pokusím představit naměřené výsledky
a kvalitativně je interpretovat. Oblasti školního klimatu rozeberu z hlediska jednotlivých
otázek. Pro určení statisticky významných rozdílů mezi hodnocením jednotlivých aktérů
používám analýzu rozptylu.
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3.1.1. EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií
v Poděbradech
V oblasti celkového vztahu a motivace ke škole jsem dospěla k výsledkům uvedeným
v tabulce č. 3. V této oblasti ukázala ANOVA103 statisticky významné rozdíly mezi aktéry ve
třech otázkách.
Tabulka č. 3 Hladiny významnosti pro oblast 1

Oblast 1

Testové kritérium
F

Hladina významnosti

Otázka 1
Otázka 2
Otázka 3
Otázka 4
Otázka 5
Otázka 6
Otázka 7
Otázka 8
Otázka 9

3,402
2,809
7,322
0,676
0,025
0,009
1,756
6,020
1,840

0,037
0,064
0,001
0,511
0,975
0,991
0,177
0,003
0,163

Z uvedených hodnot je patrné, že se u žáků, učitelů a rodičů projevily rozdíly na
hladině významnosti 0,05 u třech položek. U dvou z nich bylo možné posuzovat rozdíly na
hladině významnosti 0,01. U šesti položek se distinkce neobjevily.
Graf č. 1 (na následující straně) prezentuje hodnocení školního klimatu v oblasti
celkového vztahu a motivace ke škole po jednotlivých dotazníkových položkách. Ukazuje, že
většině žáků, učitelů a rodičů se škola líbí. Žáci i rodiče chodí ve většině případů do školy
rádi. Nejraději do ní chodí učitelé, ti jsou také na školu nejvíce pyšní. Svojí hrdost vykazují
nejméně žáci, pyšní na svou školu jsou jen někteří z nich. Většina žáků by ale jinou školu
navštěvovat nechtěla. Tu by ve většině případů neměnili ani rodiče a učitelé. O jasnosti svých
pedagogických názorů jsou nejvíce přesvědčeni sami učitelé. Souhlasí s nimi i většina rodičů
a žáků. Shodně jsou všechny tři skupiny přesvědčeny, že učitelé koordinují své pedagogické
názory a záměry mezi sebou. Většina žáků, rodičů a učitelů si také myslí, že vedení školy
spolu s učitelským sborem pracuje na vytváření pozitivního obrazu školy v očích veřejnosti.
Žáci jsou toho názoru, že se vedení školy obvykle stará o to, aby učitelé měli jasnou představu
o budoucnosti školy. Rodiče vnímají v tomto směru ze strany vedení větší úsilí. Nejlépe
hodnotí aspekt učitelé. Podle naprosté většiny je jim ze strany vedení předkládána jasná
103
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koncepce dalšího působení školy. Učitelé jsou také plně přesvědčeni o společném úsilí
vytvářet ve škole příjemné a férové prostředí. Totéž si myslí i většina rodičů a žáků.
Graf č. 1 Hodnocení položek oblasti 1 (rodiče, učitelé, žáci)

V oblasti hodnocení kvalit a kompetencí učitelů se projevily rozdíly z hlediska
hodnocení žáků, učitelů a rodičů v sedmi položkách. Z tabulky č. 4 jsou patrné rozdíly na
hladině významnosti 0,01 v posuzování čtyř položek. Rozdíly se neobjevily u šesti otázek.
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Tabulka č. 4 Hladiny významnosti pro oblast 2

Oblast 2

Testové kritérium
F

Otázka 10
Otázka 11
Otázka 12
Otázka 13
Otázka 14
Otázka 15
Otázka 16
Otázka 17
Otázka 18
Otázka 19
Otázka 20
Otázka 21
Otázka 22

0,398
5,026
4,816
3,996
4,119
1,704
1,967
1,028
4,676
2,400
2,961
5,119
3,801

Hladina významnosti
0,673
0,008
0,010
0,021
0,019
0,186
0,145
0,361
0,011
0,095
0,056
0,007
0,025

Graf č. 2 ukazuje školní klima ve vnímání oblasti kvalit a kompetencí učitelů. Je
z něho patrné, že většina žáků, učitelů a rodičů usuzuje, že vyučující této školy vysvětlují
učivo velmi dobře. Učitelé i rodiče jsou přesvědčeni, že pedagogové učí s nadšením. O něco
méně tento entuziasmus pociťují žáci. Učitelé si o sobě nemyslí, že by byli ve výuce
lehkomyslní a nedůslední. Žáci a rodiče tento názor sdílí ve většině případů. Pedagogové jsou
většinou vnímáni jako vstřícní a ochotní žákům pomoci. V tomto směru jim nejvíce důvěřují
rodiče, nejméně žáci. Učitelé se žáky jednají obyčejně s respektem. O projevované úctě
k žákům je přesvědčena většina pedagogů. Majoritní část respondentů si shodně myslí, že
učitelé žáky povzbuzují, aby se ve vyučování snažili. Učitelé i rodiče jsou většinou toho
názoru, že žáci jsou ze strany pedagogů pobízeni k tomu, aby při hodinách otevřeně
diskutovali. Sami žáci úsilí učitelů vést ve vyučování otevřenou diskusi pociťují o něco méně.
Na základě postoje většiny žáků, učitelů i rodičů také platí, že žáci jsou vedeni ke vzájemné
spolupráci. Majorita zúčastněných rodičů a pedagogů je rovněž přesvědčena o tom, že se
učitelé o žáky zajímají. Tento zájem už méně vnímají žáci. Většina respondentů si shodně
myslí, že si učitelé udělají na žáky čas, jestliže něco potřebují. Převládá také názor, že diskuse
s učiteli o školních problémech nečiní žákům obtíže. Překážky spatřuje část rodičů a žáků
spíše v řešení problémů osobního rázu. Učitelé se ale takové diskuse ve většině případů
neobávají. Jen některým žákům dělá učení ve škole radost a přitakávají jim i rodiče. Učitelé
jsou v tomto ohledu optimističtější.
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Graf č. 2 Hodnocení položek oblasti 2 (rodiče, učitelé, žáci)

V oblasti pravidel ve škole a kázně ve vyučování se projevily rozdíly v hodnocení
mezi respondenty na hladině významnosti 0,05 v pěti dotazníkových položkách. Z tabulky
č. 5 lze vyčíst, že markantní rozdíly na hladině významnosti 0,01 se objevily u tří otázek.
Pouze u tří položek dané oblasti významné distinkce nejsou.
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Tabulka č. 5 Hladiny významnosti pro oblast 3

Oblast 3

Testové kritérium
F

Hladina významnosti

Otázka 23
Otázka 24
Otázka 25
Otázka 26
Otázka 27
Otázka 28
Otázka 29
Otázka 30

0,799
1,763
9,037
4,013
2,583
3,747
12,416
16,196

0,452
0,176
0,000
0,021
0,080
0,026
0,000
0,000

Získané výsledky prezentuje graf č. 3. Z něho jsou rozdíly v odpovědích u výše
uvedených otázek rovněž dobře pozorovatelné. Žáci spolu s rodiči nemají pocit, že by se ve
škole muselo v některých případech dodržovat příliš mnoho pravidel a předpisů. O tom, že
škola enormně nelpí na nařízeních, jsou nejvíce přesvědčeni učitelé. Většina respondentů ví,
jaká pravidla ve škole platí. Žáci mají ale pocit, že se na jejich tvorbě většinou nepodílejí.
Učitelé si naopak myslí, že prostor pro participaci žáků na stanovení pravidel a předpisů v této
škole existuje. Rodiče názor s pedagogy převážně sdílejí. Učitelé jsou spolu s rodiči dále
shodně přesvědčeni o tom, že na gymnáziu nevzniká nadmíra nových nařízení. Převážně
s nimi souhlasí i žáci. Rodiče ani žáci obvykle nevnímají, že by ve škole vládl přísný řád
a disciplína. Striktní kázeň téměř vylučují i pedagogové. Žáci si uvědomují, že jejich
pozornost při hodinách občas pokulhává a někdy neposlouchají, co učitel říká. Tuto
skutečnost připouští i rodiče. Poněkud jiný názor na věc mají učitelé, kteří si myslí, že většina
žáků se na jejich výklad soustředí. Učitelé také zcela vylučují, že by během vyučovacích
hodin často vládl zmatek. Žáci některé takové případy ale přiznávají. Jejich rodiče se pak
domnívají, že chaos ve škole nevládne ve většině situací. Žáci si spolu s rodiči také myslí, že
je během vyučování ve třídě většinou hluk. Toto tvrzení zcela odmítají pedagogové.
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Graf č. 3 Hodnocení položek oblasti 3 (rodiče, učitelé, žáci)

V oblasti týkající se soudržnosti třídy jako sociální skupiny se objevily, jak ukazuje
tabulka č. 6, významné rozdíly v hodnocení tří položek. V odpovědích na zbývajících pět
otázek se rozdíly neprojevily.
Tabulka č. 6 Hladiny významnosti pro oblast 4

Oblast 4

Testové kritérium
F

Hladina významnosti

Otázka 31
Otázka 32
Otázka 33
Otázka 34
Otázka 35
Otázka 36
Otázka 37
Otázka 38

6,017
5,283
7,888
0,117
0,676
0,463
0,137
0,030

0,003
0,006
0,001
0,890
0,511
0,631
0,872
0,971
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Výsledky šetření v této oblasti znázorňuje graf č. 4. Většina žáků je přesvědčena, že si
ani občas ve třídě mezi sebou nenadávají. Myslí si to i převážná část rodičů. Podle názoru
učitelů ale žáci v některých situacích nejdou pro slovo daleko. Rodiče věří, že se jejich děti
většinou setkávají i mimo školu. Potvrzuje to i názor žáků. Pedagogové míní, že spolu žáci
mimo vyučování přijdou do styku jen občas. Učitelé jsou si téměř jistí, že přispívají
k vytváření pěkných vztahů mezi žáky. Nepochybuje o tom ani většina rodičů a převážná část
dotazovaných žáků. Podle všech skupin občas platí, že žáci se ve třídách přátelí se všemi
spolužáky. Občas se stane, že se někteří žáci mezi sebou nekamarádí. Ve většině případů se
setkáme s tím, že žáci dané třídy nejsou důvěrnými přáteli. Přesto se obyčejně všichni mezi
sebou dobře snášejí a mají se rádi jako přátelé.
Graf č. 4 Hodnocení položek oblasti 4 (rodiče, učitelé, žáci)
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V oblasti architektonických, estetických a hygienických aspektů školy ukázala
ANOVA rozdíly na hladině významnosti 0,05 jen ve dvou položkách. Výsledky prezentuje
tabulka č. 7. Z ní lze také vyčíst, že oba rozdíly můžeme hodnotit na hladině významnosti
0,01.
Tabulka č. 7 Hladiny významnosti pro oblast 5

Oblast 5

Testové kritérium
F

Hladina významnosti

Otázka 39
Otázka 40
Otázka 41
Otázka 42
Otázka 43
Otázka 44
Otázka 45
Otázka 46
Otázka 47
Otázka 48
Otázka 49
Otázka 50
Otázka 51

2,633
1,699
1,837
6,198
2,901
1,560
1,940
1,581
1,511
1,395
0,705
2,583
5,408

0,076
0,187
0,164
0,003
0,059
0,215
0,148
0,210
0,225
0,252
0,496
0,080
0,006

Hodnocení respondentů po jednotlivých položkách oblasti znázorňuje graf
č. 5. Většině žáků nepřipadá škola pěkná a převážně se nelíbí ani jejich rodičům. O tom, že
gymnázium vypadá hezky, jsou přesvědčeni pouze někteří učitelé. Učitelé a rodiče si ale
myslí, že je škola udržována v dobrém stavu. O něco méně jsou o tom přesvědčeni žáci. Na
převážnou část respondentů působí gymnázium čistě. Učitelé považují školu za bezpečné
místo. Žáci a rodiče s nimi souhlasí ve většině případů. Podle většiny učitelů a rodičů nabízí
budova dostatečný prostor. Za méně prostornou ji považují žáci. Jen někteří žáci a rodiče našli
dostatek míst uzpůsobených pro posezení, pobyt a odpočinek. O dostatečném prostoru pro
tyto účely jsou nejvíce přesvědčeni učitelé. Převážně tato místa také považují za útulná.
Nejkritičtěji se k tomuto bodu vyjadřují žáci. Podle jejich mínění obvykle místa pro relaxaci
příliš přívětivě nevypadají. Negativně hodnotí také prostornost školního dvora. Ten připadá
dostatečně velký jenom pedagogům. Žáci a učitelé se shodují v názoru na vybavení
tělocvičny. Podle převážné části obou skupin není tělocvična dobře vybavená. Většina
respondentů se shoduje, že toalety jsou čisté a hygienické. Podle žáků a rodičů je ve třídách
obyčejně příliš horko nebo příliš chladno. Tento pocit sdílejí jen někteří učitelé. Žáci si myslí,
že je ve třídách obyčejně nevyvětráno. Učitelé jsou obvykle přesvědčeni o opaku. Rozdílné
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názory projevili respondenti i v otázce nábytku. Zatímco většina učitelů považuje stoly a židle
za pohodlné, žáci si převážně myslí, že tomu tak není.
Graf č. 5 Hodnocení položek oblasti 5 (rodiče, učitelé, žáci)

3.1.2. Gymnázium Jiřího z Poděbrad
V oblasti celkového vztahu a motivace ke škole ukázala ANOVA velké rozdíly
v posuzování všech položek. Je možné je dokonce hodnotit na hladině významnosti 0,01.
Hodnoty prezentuje tabulka č. 8.

59

Tabulka č. 8 Hladiny významnosti pro oblast 1

Oblast 1

Testové kritérium
F

Hladina významnosti

Otázka 1
Otázka 2
Otázka 3
Otázka 4
Otázka 5
Otázka 6
Otázka 7
Otázka 8
Otázka 9

22,754
24,543
25,211
12,110
8,140
9,988
14,763
33,127
14,363

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Hodnocení oblasti znázorňuje také graf č. 6. Z něho je patrné, že žákům se škola
převážně líbí. Rovněž většině rodičů se škola, kterou navštěvuje jejich dítě, líbí. Naprosto
spokojeni jsou s ní učitelé. Na gymnázium chodí žáci obvykle rádi. Pouze v některých
případech chodí do školy rádi jejich rodiče. Nejraději školu navštěvují učitelé. Žáci jsou
obyčejně na školu pyšní. O něco pyšnější jsou jejich rodiče. Svoji hrdost dávají nejvíce najevo
učitelé. Pyšná na gymnázium je jejich většina. Pedagogové by ve většině případů nechtěli učit
na jiné škole. Jinam by převážně nechtěli chodit ani žáci. Rovněž většina rodičů by školu
svých dětí neměnila. Žáci si spolu s rodiči myslí, že učitelé mají obvykle jasné pedagogické
názory. O jasném pedagogickém postoji jsou nejvíce přesvědčeni sami učitelé. Většina z nich
své výchovné názory také koordinuje mezi sebou. Podle žáků a rodičů ke kooperaci mezi
učiteli dochází pouze občas. Žáci a rodiče si myslí, že vedení školy spolu s pedagogickým
sborem obvykle pracuje na vytváření pozitivního obrazu školy v očích veřejnosti. O tom, že
škola usiluje o kladné mínění ze strany okolí, jsou nejvíce přesvědčeni učitelé. Žáci jsou
převážně toho názoru, že se vedení školy nestará o to, aby měli učitelé jasnou představu
o budoucnosti školy. Opačný názor mají pedagogové. Většina z nich vnímá úsilí a snahu
vedení předložit jasnou koncepci o směřování školy. Souhlasí s nimi i převážná část rodičů.
Podle žáků usiluje obvykle vedení školy spolu s učitelským sborem o vytváření příjemného
a férového prostředí. O něco lépe hodnotí tento aspekt rodiče. O této snaze je přesvědčena
většina z nich. Nejlépe položku hodnotili opět učitelé. Domnívají se, že tvorba pěkného
a příjemného prostředí je cílem práce jak vedení školy, tak jednotlivých učitelů.
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Graf č. 6 Hodnocení položek oblasti 1 (rodiče, učitelé, žáci)

V oblasti

kvalit

a

kompetencí

učitelů

se

projevily

rozdíly

v hodnocení

u jedenácti položek. U deseti z nich lze distinkce hodnotit dokonce na hladině významnosti
0,01. Pouze u dvou otázek se rozdíly v hodnocení mezi aktéry neobjevily. Výsledky jsou
zaznamenány v tabulce č. 9.
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Tabulka č. 9 Hladiny významnosti pro oblast 2

Oblast 2

Testové kritérium
F

Otázka 10
Otázka 11
Otázka 12
Otázka 13
Otázka 14
Otázka 15
Otázka 16
Otázka 17
Otázka 18
Otázka 19
Otázka 20
Otázka 21
Otázka 22

2,122
4,373
6,421
5,264
6,697
6,842
7,025
5,946
13,097
2,995
9,426
11,723
10,783

Hladina významnosti
0,121
0,013
0,002
0,005
0,001
0,001
0,001
0,003
0,000
0,051
0,000
0,000
0,000

Procentuální hodnocení jednotlivých položek na pětistupňové škále prezentuje graf
č. 7. Podle žáků vysvětlují pedagogové učivo obvykle velmi dobře. O jasném výkladu učební
látky je přesvědčena majoritní část učitelů i rodičů. Většina pedagogů vyučuje své předměty
s nadšením. Jejich entuziasmus o něco méně pociťují žáci a rodiče. Většina respondentů si
nemyslí, že by byli učitelé lehkomyslní a nedůslední. Pedagogové jsou obvykle vnímáni jako
vstřícní a ochotní žákům pomoci. O své vstřícnosti je přesvědčena většina učitelů. Majoritní
část pedagogů je spolu s rodiči toho názoru, že učitelé jednají se žáky s respektem. O něco
méně tuto úctu vnímají žáci. Žáci jsou dále toho názoru, že je učitelé obvykle povzbuzují, aby
se ve vyučování snažili. Totéž si myslí i jejich rodiče. Nejlépe aspekt hodnotí opět učitelé.
Rodiče a učitelé míní, že žáci jsou ze strany pedagogů obyčejně pobízeni k tomu, aby při
hodinách otevřeně diskutovali. Sami žáci úsilí učitelů vést ve vyučování otevřenou diskusi
vnímají jen v některých případech. Podle většiny učitelů jsou žáci vedeni ke vzájemné
spolupráci. Toto vedení pociťují žáci jen občas. Žáci si také myslí, že se o ně pouze někdy
učitelé zajímají. Většina učitelů je přesvědčena, že o žáky zájem má. Převážně si to myslí
i rodiče. Respondenti se shodují v názoru, že si učitelé obyčejně udělají na žáky čas, když
něco potřebují. Žáci a rodiče si převážně nemyslí, že je obtížné diskutovat s učiteli o školních
problémech. Většina učitelů je přesvědčena, že taková diskuse žákům obtíže nečiní. Bariéry
spatřuje převážná část žáků spíše v řešení osobních problémů Učitelé se ale ani této diskuse
ve většině případů neobávají. Žáci přiznávají, že jim obvykle nedělá učení ve škole radost.
Optimističtější nejsou ani jejich rodiče. Odlišný názor mají učitelé. Většina z nich je
přesvědčena, že žáky učení na gymnáziu těší.
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Graf č. 7 Hodnocení položek oblasti 2 (rodiče, učitelé, žáci)

V oblasti pravidel ve škole a kázně při vyučování se objevily rozdíly v hodnocení pěti
položek. U všech je rovněž možno použít hladinu významnosti 0,01. Distinkce se neprojevily
u tří dotazníkových tvrzení. Výsledky prezentuje tabulka č. 10.
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Tabulka č. 10 Hladiny významnosti pro oblast 3

Oblast 3

Testové kritérium
F

Otázka 23
Otázka 24
Otázka 25
Otázka 26
Otázka 27
Otázka 28
Otázka 29
Otázka 30

1,781
0,082
14,684
4,899
0,125
8,168
13,609
18,599

Hladina významnosti
0,170
0,921
0,000
0,008
0,883
0,000
0,000
0,000

Hodnocení po jednotlivých položkách ukazuje graf č. 8. Respondenti se domnívají, že
se ve škole obvykle nemusí dodržovat příliš mnoho pravidel a předpisů. Většina z nich je
přesvědčena, že normy a nařízení také zná. Žáci mají ale pocit, že se na jejich tvorbě ve
většině případů nepodílejí. Totéž si myslí i jejich rodiče. Učitelé si rovněž myslí, že škola
žákům prostor pro participaci na vzniku pravidel obvykle neposkytuje. Podle žáků ve škole
obyčejně nevzniká příliš mnoho nových direktiv. Je o tom přesvědčena většina rodičů
a učitelů. Respondenti si shodně myslí, že na gymnáziu většinou není vše podřízeno přísnému
řádu a disciplíně. Žáci ve třídě obvykle poslouchají, co učitel říká. Stejného názoru jsou
i rodiče. Pedagogové jsou v tomto směru optimističtější a domnívají se, že žáci jejich výklad
většinou vnímají. Učitelé si spolu s rodiči většinou nemyslí, že by ve vyučovacím procesu
často vládl zmatek a hluk. Žáci přiznávají, že se v některých případech nepořádek i hluk ve
výuce vyskytují.
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Graf č. 8 Hodnocení položek oblasti 3 (rodiče, učitelé, žáci)

V oblasti týkající se soudržnosti třídy se objevily rozdíly v hodnocení respondentů
u tří položek, které je možné opět posuzovat na hladině významnosti 0,01. U pěti otázek se
rozdíly v odpovědích neprojevily. Výsledky jsou zaznamenány v tabulce č. 11.
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Tabulka č. 11 Hladiny významnosti pro oblast 4

Oblast 4

Testové kritérium
F

Hladina významnosti

Otázka 31
Otázka 32
Otázka 33
Otázka 34
Otázka 35
Otázka 36
Otázka 37
Otázka 38

9,167
8,478
14,662
0,304
0,610
0,801
2,474
1,717

0,000
0,000
0,000
0,738
0,544
0,450
0,085
0,181

Hodnocení jednotlivých položek oblasti všemi respondenty ukazuje graf č. 9. Převážná
část žáků přiznává, že si občas mezi spolužáky nadávají. Podle učitelů a rodičů se nadávky
mezi žáky objevují pouze v některých situacích. Rodiče věří, že se jejich děti většinou
setkávají i mimo školu. Potvrzuje to i názor žáků. I pedagogové se převážně kloní k názoru,
že se žáci mimo vyučování scházejí. Učitelé si myslí, že většinou přispívají k vytváření
pěkných vztahů mezi žáky. Převážně jsou o tom přesvědčeni i rodiče. Nejvíce názor
zpochybňují žáci. Podporu v tomto smyslu cítí jen od některých pedagogů. Respondenti se
shodují v tom, že jen někdy jsou žáci ve třídách se všemi spolužáky kamarády. Ve většině
případů také nejsou všichni žáci důvěrnými přáteli. Přesto jsou všechny tři skupiny
respondentů toho názoru, že se žáci mezi sebou dobře snášejí a občas se mají rádi jako
přátelé.
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Graf č. 9 Hodnocení položek oblasti 4 (rodiče, učitelé, žáci)

V oblasti architektonických, estetických a hygienických aspektů školy se ze
statistického hlediska objevily rozdíly v hodnocení respondentů u deseti položek. Devět
z nich je možné posuzovat na hladině významnosti 0,01. Jak ukazuje tabulka č. 12,
u tří otázek se distinkce neprojevily.
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Tabulka č. 12 Hladiny významnosti pro oblast 5

Oblast 5

Testové kritérium
F

Hladina významnosti

Otázka 39
Otázka 40
Otázka 41
Otázka 42
Otázka 43
Otázka 44
Otázka 45
Otázka 46
Otázka 47
Otázka 48
Otázka 49
Otázka 50
Otázka 51

13,660
17,036
21,451
11,877
136,065
1,462
0,566
3,192
0,674
8,626
11,675
13,320
13,217

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,233
0,568
0,042
0,510
0,000
0,000
0,000
0,000

Grafické znázornění odpovědí po jednotlivých položkách oblasti prezentuje graf č. 10.
Z něho lze vyčíst, že škola se nejvíce líbí učitelům. Gymnázium vypadá pěkně i podle většiny
rodičů. Převážně jsou s ní v tomto ohledu spokojeni i žáci. Jen někteří žáci si ale myslí, že je
udržována v dobrém stavu. Z pohledu většiny rodičů a učitelů je o budovu školy dostatečně
pečováno a její stav je udržovaný. Žákům gymnázium ale převážně nepřipadá čisté.
V naprosté opozici stojí jejich rodiče, kteří jsou přesvědčeni, že škola je většinou uklizená
a čistá. Mezi oběma póly stojí názor učitelů. Ti se kloní k mínění, že jejich škola je obvykle
udržována v čistotě. Učitelé si myslí, že tato škola je bezpečné místo. Za chráněné a bezpečné
prostředí ji považuje i většina rodičů a žáků. Majorita rodičů nepovažuje školní budovu za
prostornou. Žáci a učitelé s názorem rodičů většinou nesouhlasí. O tom, že budova gymnázia
nabízí dostatečný prostor, jsou nejvíce přesvědčeni žáci. Obvykle jim ale chybí dostatek míst
pro posezení, pobyt a odpočinek. Stejně tak i jejich rodičům. Některým učitelům připadá, že
prostor pro tyto účely je ve škole dostatek. Z hlediska útulnosti tato místa opět nejhůře
hodnotí žáci. Obvykle prostory určené k jejich odpočinku nepovažují za útulné. Podobně věc
hodnotí i rodiče, a názoru přitakávají i někteří učitelé. Žáci a rodiče si převážně myslí, že na
školním dvoře je dostatek místa pro hry a sport. Souhlasí s nimi jen někteří učitelé. Převážná
část respondentů se shoduje v názoru, že tělocvična je dobře vybavena. Většina žáků a rodičů
si myslí, že toalety ve škole nejsou hygienické. Mínění potvrzuje i převážná část učitelů.
Podle žáků je ve třídách většinou příliš horko nebo příliš chladno, rovněž se domnívají, že
třídy jsou většinou nevyvětrané. Neliší se mnoho ani názor rodičů. Podle nich je ve třídách
obvykle horko nebo chladno a občas nevyvětráno. V opozici opět stojí učitelé. Ti jsou
přesvědčeni, že ve třídách obyčejně přílišné teplo nebo zima není a místnosti také ve většině
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případů považují za vyvětrané. Pouze někteří žáci a rodiče pokládají stoly a židle za pohodlné.
Učitelé jsou s nábytkem většinou spokojeni.
Graf č. 10 Hodnocení položek oblasti 5 (rodiče, učitelé, žáci)

3.2. Komparace vnímání klimatu mezi školami
Komparace vnímání klimatu mezi sledovanými školami je možná z několika hledisek.
Dotazníky umožňují srovnání podle jednotlivých oblastí a také podle skupin aktérů, které se
výzkumu účastnily, tedy podle hodnocení žáků, učitelů a rodičů. Pro zjištění rozdílů byl
použit dvouvýběrový t-test. Statistická metoda se opírá o průměrné hodnocení aktérů.
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3.2.1. Komparace vnímání klimatu podle oblastí
V tabulce č. 13 jsou uvedeny vybrané popisné statistiky, které ukazují počet
respondentů, průměrné hodnocení a směrodatnou odchylku.
Tabulka č. 13 Popisné statistiky ke komparaci škol podle oblastí

Oblast
Oblast 1
Oblast 2
Oblast 3
Oblast 4
Oblast 5

Škola

N

Průměr

Směrodatná
odchylka

GJP
EKO
GJP
EKO
GJP
EKO
GJP
EKO
GJP

458
120
458
120
458
120
458
120
458

2,7477
2,4185
2,7581
2,5160
3,2628
2,9813
2,8511
2,7646
2,7999

0,5459
0,5000
0,4459
0,3993
0,4252
0,4271
0,3819
0,4337
0,5052

EKO

120

2,7987

0,4979

Pomocí t-testu byly zjišťovány odlišnosti v hodnocení oblastí respondenty obou škol.
Výsledky byly opět vztahovány k hladině významnosti 0,05 a jsou zaznamenány v tabulce
č. 14.
Tabulka č. 14 Hladiny významnosti pro komparaci škol podle oblastí

Oblast 1
Oblast 2
Oblast 3
Oblast 4
Oblast 5

Testové kritérium F

Hladina významnosti

5,981
5,406
6,451
2,145
0,023

0,000
0,000
0,000
0,032
0,982

Z uvedených dat je patrné, že statisticky významné rozdíly v hodnocení klimatu mezi
školami se projevily ve čtyřech z pěti sledovaných oblastí. U tří z nich je možné odlišnosti
posuzovat dokonce na hladině významnosti 0,01. Výsledky doplňuji grafickým vyjádřením
(viz graf č. 11).
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Graf č. 11 Srovnání škol podle oblastí

Srovnání škol podle oblastí

Průměrné hodnocení

3,5
3,0
GJP,
N=458

2,5

EKO,
N=120

2,0
1,5
1,0
Oblast 1

Oblast 2

Oblast 3

Oblast 4

Oblast 5

Z výše uvedeného vyplývá, že hypotéza H1 byla potvrzena. Mezi školami jsou rozdíly
v hodnocení školního klimatu, a to ve čtyřech oblastech. Školní klima se tedy liší v pohledu
na celkový vztah a motivaci ke škole, ve vnímání kvalit a kompetencí učitelů, v názoru na
pravidla a kázeň ve vyučování a v pojetí soudržnosti tříd. Školy se mezi sebou neliší pouze
v pohledu na architektonické, estetické a hygienické aspekty.

3.2.2. Komparace vnímání klimatu podle aktérů
V komparaci vnímání klimatu podle příslušných skupin aktérů se objevily poměrně
zajímavé výsledky u pedagogů. Oproti srovnání mezi žáky obou škol a mezi rodiči obou škol
se v hodnocení učitelů neobjevily statisticky významné rozdíly. Srovnání podle hodnocení
aktérů shrnují následující tabulky a grafy.
Tabulka č. 15 Hladiny významnosti pro komparaci škol podle žáků

Oblast 1
Oblast 2
Oblast 3
Oblast 4
Oblast 5

Testové kritérium F

Hladina významnosti

5,103

0,000

4,110
5,477

0,000
0,000

2,070
-0,728

0,039
0,467
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Z tabulky č. 15 je patrné, že se hodnocení žáků obou škol liší ve čtyřech oblastech.
Rozdíly na hladině významnosti 0,01, tedy velké odlišnosti, se objevily u tří z nich. Výsledky
znázorňuje graf č. 12.
Graf č. 12 Srovnání škol podle žáků

Srovnání škol podle žáků

Průměrné hodnocení

3,50
3,00
GJP,
N=250

2,50
2,00

EKO,
N=80

1,50
1,00
Oblast 1

Oblast 2

Oblast 3

Oblast 4

Oblast 5

Školní klima se z pohledu rodičů obou škol liší ve třech oblastech, jak je možné vyčíst
z tabulky č. 16. Všechny lze hodnotit na hladině významnosti 0,01. Rozdíly jsou patrné
i z grafického vyjádření (viz graf č. 13).
Tabulka č. 16 Hladiny významnosti pro komparaci škol podle rodičů

Oblast 1
Oblast 2
Oblast 3
Oblast 4
Oblast 5

Testové kritérium

Hladina významnosti

4,358

0,000

4,403
3,495

0,000
0,001

0,725
1,292

0,470
0,198
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Graf č. 13 Srovnání škol podle rodičů

Srovnání škol podle rodičů

Průměrné hodnocení

3,50
3,00
2,50

GJP,
N=176

2,00

EKO,
N=30

1,50
1,00
Oblast 1

Oblast 2

Oblast 3

Oblast 4

Oblast 5

V hodnocení školního klimatu učiteli se statisticky významné rozdíly neobjevily
v žádné z oblastí (viz tabulka č. 17). Vnímání klimatu učiteli obou škol prezentuje graf č. 14.
Z něho je patrné, že učitelé hodnotí školní klima téměř shodně.
Tabulka č. 17 Hladiny významnosti pro komparaci škol podle učitelů

Oblast
Oblast 1
Oblast 2
Oblast 3
Oblast 4
Oblast 5

Testové kritérium

Hladina významnosti

0,150
-0,215

0,881
0,831

0,462
-0,527

0,646
0,601

0,585

0,562
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Graf č. 14 Srovnání škol podle učitelů

Srovnání škol podle učitelů

Průměrné hodnocení

3,50
3,00
2,50

GJP,
N=32

2,00

EKO,
N=10

1,50
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Oblast 2

Oblast 3

Oblast 4

Oblast 5

3.3. Komparace vnímání klimatu podle skupin aktérů v rámci školy
Cílem kapitoly je zjistit, jestli existují rozdíly ve vnímání klimatu mezi jednotlivými
aktéry výchovně-vzdělávacího procesu v rámci dané školy. Využita byla analýza rozptylu
a následně Scheffeho test.

3.3.1. EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií
v Poděbradech
Tabulka č. 18 ukazuje rozdíly v hodnocení klimatu aktéry školy. Distinkce se objevily
ve čtyřech z pěti oblastí. Pouze u první oblasti lze rozdíly hodnotit na hladině
významnosti 0,01.
Tabulka č. 18 Hladiny významnosti pro komparaci vnímání klimatu mezi aktéry školy

Oblast 1
Oblast 2
Oblast 3
Oblast 4
Oblast 5

Testové kritérium F

Hladina významnosti

5,411
3,137
3,301
3,304
2,206

0,006
0,047
0,040
0,040
0,115
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Z tabulky č. 19 lze vyčíst, mezi kterými aktéry se distinkce v hodnocení klimatu
objevily. Rozdíly na hladině významnosti 0,05 byly zjištěny pouze mezi hodnocením žáků
a učitelů, a to v první a třetí oblasti.
Tabulka č. 19 Rozdíly v hodnocení klimatu mezi aktéry školy

Oblast 1

Oblast 2

Oblast 3

Oblast 4

Skupiny aktérů

Hladina významnosti

Žáci - učitelé
učitelé - rodiče
rodiče - žáci
žáci - učitelé
učitelé - rodiče
rodiče - žáci
žáci - učitelé
učitelé - rodiče
rodiče - žáci
žáci - učitelé

0,013

učitelé - rodiče

0,354

rodiče - žáci

0,430

0,256
0,182
0,979
0,278
0,057
0,040
0,129
0,865
0,059

Hodnocení školního klimatu žáky a učiteli se tedy liší v celkovém vztahu a motivaci
ke škole a ve vnímání pravidel školy a kázně ve vyučování. Porovnání hodnocení klimatu
žáky a učiteli prezentuje graf č. 15.
Graf č. 15 Srovnání oblastí u žáků a učitelů

Srovnání oblastí u žáků a učitelů EKO

Průměrné hodnocení

3,50
3,00
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2,00
1,50
1,00
Oblast 1

Oblast 2

Oblast 3
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Oblast 4

Oblast 5

Graf zřetelně ukazuje rozdíly ve vnímání obou zmíněných oblastí, menší distinkce
jsou patrné i v oblasti týkající se soudržnosti třídy. Jejich hodnota ale přesahuje danou hladinu
významnosti. Podobné názory mají obě skupiny na oblast kvalit a kompetencí učitelů.
Mezi vnímáním klimatu učiteli a rodiči se statisticky významné rozdíly neobjevily.
Hodnocení prezentuje graf č. 16.
Graf č. 16 Srovnání oblastí u učitelů a rodičů
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Ve vnímání klimatu rodiči a žáky se statisticky významné rozdíly rovněž nevyskytly.
Z grafického znázornění je poměrně dobře patrná blízkost názorů obou skupin (viz graf č. 17).
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Graf č. 17 Srovnání oblastí u žáků a rodičů

Srovnání oblastí u žáků a rodičů EKO
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3,50
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Oblast 5

Z výše uvedeného lze tedy usoudit, že hypotéza H2 byla částečně potvrzena. Rozdíly
v hodnocení školního klimatu byly prokázány mezi žáky a učiteli, neobjevily se ale mezi
učiteli a rodiči. Hypotéza byla naplněna i v otázce diferencí mezi rodiči a žáky. Zde se
statisticky významné distinkce neobjevily.

3.3.2. Gymnázium Jiřího z Poděbrad
Statisticky významné rozdíly mezi hodnocením žáků, učitelů a rodičů se objevily ve
třech oblastech. Výsledky jsou zaznamenány v tabulce č. 20.
Tabulka č. 20 Hladiny významnosti pro komparaci vnímání klimatu mezi aktéry školy

Oblast 1
Oblast 2
Oblast 3
Oblast 4
Oblast 5

Testové kritérium F

Hladina významnosti

34,594

0,000

4,174
2,025
3,732
0,428

0,016
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0,133
0,025
0,652

Největší názorové rozdíly ukázala ANOVA v první oblasti, u níž je možné distinkce
posuzovat na hladině významnosti 0,01. Tabulka č. 21 pak uvádí, kterých aktérů se rozdíly
týkají.
Tabulka č. 21 Rozdíly v hodnocení klimatu mezi aktéry školy

Oblast 1

Oblast 2

Oblast 4

Skupiny aktérů

Hladina významnosti

žáci - učitelé
učitelé - rodiče
rodiče - žáci
žáci - učitelé
učitelé - rodiče
rodiče - žáci
žáci - učitelé

0,000
0,000
0,108
0,020
0,115
0,442
0,052

učitelé - rodiče

0,324

rodiče - žáci

0,225

Z uvedených výsledků je patrné, že rozdíly v hodnocení se objevily mezi žáky a učiteli
a mezi učiteli a rodiči. V první oblasti jsou názorové rozdíly mezi skupinami největší.
Statisticky významné distinkce ve vnímání klimatu se opět neprojevily mezi žáky a rodiči.
Hodnocení školního klimatu žáky a učiteli se tedy liší v celkovém vztahu a motivaci
ke škole a ve vnímání kvalit a kompetencí učitelů (viz graf č. 18).
Graf č. 18 Srovnání oblastí u žáků a učitelů
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Hodnocení klimatu učiteli a rodiči se liší pouze v celkovém vztahu a motivaci ke škole
(viz graf č. 19).
Graf č. 19 Srovnání oblastí u učitelů a rodičů
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Ve vnímání školního klimatu rodiči a žáky se statisticky významné rozdíly neobjevily.
Průměrné hodnocení oblastí těmito aktéry znázorňuje graf č. 20. Z něj je opět patrné, že mezi
rodiči a žáky jsou rozdíly v celkovém vnímání klimatu nejmenší.
Graf č. 20 Srovnání oblastí u žáků a rodičů
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Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že se potvrdily rozdíly ve vnímání klimatu mezi
učiteli a žáky, a to ve dvou oblastech. Statisticky významné rozdíly se objevily i v hodnocení
klimatu učiteli a rodiči, a to v jedné oblasti. Ve vnímání klimatu žáky a rodiči se výrazné
rozdíly neobjevily. Hypotéza H2 byla potvrzena v plném znění.
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4. Diskuse
V rámci výzkumného šetření jsem aplikovala dotazníky školního klimatu pro žáky,
učitele a rodiče. Dotazníky měly postihnout vnímání školního klimatu na školách
gymnaziálního typu v menším městě všemi aktéry školního života. Zjistila jsem, že nejlépe
posuzují klima na školách samotní učitelé. Nejhorší vysvědčení pak klimatu vystavili žáci.
Mezi oběma skupinami respondentů stojí obvykle stanovisko rodičů. To, že učitelé mají
tendenci nadhodnocovat svoji školu, se ukazuje i v jiných výzkumech. Tento sklon
pravděpodobně vychází ze snahy kladně hodnotit svou vlastní práci a prezentovat se tak v co
možná nejlepším světle. O kritice žáků lze usuzovat, že by mohla souviset s každodenními
povinnostmi a nároky, které jsou na ně ve škole kladeny a do jisté míry je stresují. Takový
vztah potom reflektuje i horší vnímání klimatu školy. Stanovisko rodičů je částečným
odrazem vnímání školy žáky, protože zdrojem informací pro rodiče jsou obvykle jejich děti.
Kladnější hodnocení by pak mohlo značit právě oproštění názoru rodičů od každodenního
pobytu ve škole. Na závěr lze ale konstatovat, že hodnocení jednotlivých oblastí školního
klimatu na obou školách je poměrně optimistické. Přesto by bylo vhodné povšimnout si
některých negativně hodnocených aspektů školního života a pokusit se o jejich nápravu
a optimalizaci.
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Závěr
Klima školy je složité téma a postihnout tuto problematiku v celé její šíři je velice
obtížné. Nepomáhá tomu ani fakt, že sami odborníci nahlížejí na tento fenomén různě,
z odlišných hledisek a zdůrazňují jiná kritéria. Text je veden snahou vystihnout důležité rysy
tohoto fenoménu a ukotvit jeho teoretický rámec. Správné pochopení problematiky napomáhá
především učitelům a vedení škol, aby nalezli cestu k žákům a mohli tak společně realizovat
stanovené cíle.
Teoretická část práce je rozdělena do čtyř kapitol. V úvodu se zabývám
terminologickými východisky ke klimatu školy, které si kladou za cíl objasnit pojmy
prostředí, atmosféra, klima a klima školy. V návaznosti na to věnuji samostatnou kapitolu
dvěma mnohdy mylně zaměňovaným termínům – klimatu školy a školnímu klimatu a dále
také objasňuji praktickou potřebu empirického zkoumání této problematiky. V další kapitole
zmiňuji faktory, které na klima působí. Výčet základních činitelů a spolutvůrců klimatu, jako
jsou žáci, učitelé, vedení školy a rodiče, doplňují i faktory vycházející z vnějšího prostředí,
jejichž účinky na klima byly rovněž předmětem řady výzkumů. Různá kritéria a úhly pohledu
umožňují rozlišení klimatu škol na jednotlivé typy. Nejčastěji uváděné typologie pak uzavírají
teoretickou část práce.
Praktická část se věnuje empirickému výzkumu, který byl uskutečněn na školách
gymnaziálního typu v menším městě. Výzkum si kladl za cíl zjistit a následně popsat školní
klima pohledem všech zúčastněných osob, tedy žáků, učitelů a rodičů. Předpokladem
výzkumu a hlavní výzkumnou hypotézou byla existence rozdílů ve vnímání klimatu mezi
jednotlivými školami. Zjistila jsem, že posuzování klimatu aktéry jednotlivých škol se
statisticky liší v jejich celkovém vztahu a motivaci ke škole, v pohledu na kvality
a kompetence učitelů, v názoru na pravidla ve škole a kázeň ve vyučování a v pojetí
soudržnosti třídy jako sociální skupiny.
Výzkum částečně potvrdil i předpoklad rozdílů v hodnocení mezi skupinami aktérů,
a to jak v odpovědích na jednotlivé otázky, tak i v rámci zkoumaných oblastí. V souladu se
zněním hypotézy nebyly prokázány statisticky významné rozdíly mezi hodnocením klimatu
žáky a rodiči.
Výzkum ukázal, že nejlépe klima posuzují učitelé, nejhůře pak žáci. Mezi stanovisky
obou skupin se nachází názor rodičů, který do jisté míry usměrňuje snahu učitelů
nadhodnocovat vlastní práci ve škole a zároveň reguluje kritiku žáků vycházející zřejmě
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z každodenních nároků, které jsou na ně ve škole kladeny a jimž jejich rodiče podléhají pouze
zprostředkovaně. Výsledky šetření však ukazují, že hodnocení oblastí školního klimatu
v obou školách je v celkovém pohledu poměrně optimistické. Přesto bych doporučila, aby
některé negativně hodnocené aspekty nezůstaly bez povšimnutí a vedení škol se pokusilo
o jejich zlepšení nebo případnou nápravu.
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Summary
Klima školy
(školní klima gymnázií v menším městě)
School Climate
(High School Climate in Small Town)
Michaela Novotná
School climate is a complex theme and thus it is difficult to cover to all extents. The
fact that experts themselves express different point of views and stress diverse criterions does
not help either. This thesis seeks to describe the most important features of this phenomenon
and to fortify its theoretical framework. Proper understanding of this field helps teachers and
school managers get along with students so that they can achieve assigned goals together
successfully.
The theoretical part of this thesis consists of four chapters. First and foremost, it is
necessary to determine the fundamental terminology relevant to school climate terms such as,
environment, atmosphere and school climate. The next chapter touches on various factors
impacting the school climate. Key individuals include students, teachers, school managers and
parents, along with environmental factors already covered by research and surveys. Different
gauges and point of views lead to various school climate distinctions of which the most
common ones are covered in the conclusion of theoretical part.
The research is centered on the outcome of an opinion survey conducted amongst
teachers, students and parents in smaller city high schools. The goal was to assess and
describe school climate from the standpoints of the participants.
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Přílohy
Příloha č. 1: Dotazník školního klimatu pro žáky
Příloha č. 2: Dotazník školního klimatu pro učitele
Příloha č. 3: Dotazník školního klimatu pro rodiče
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Příloha č. 1
Klima školy – dotazník pro žáky
Když se řekne škola....vybaví se prostředí, které velmi dobře znáte. Také Vaše informace mohou přispět
ke zlepšení života ve škole. Zamyslete se nad uvedenými tvrzeními a posuzujte při tom celou školu,
všechny Vaše učitele i spolužáky. Přemýšlejte, jak to vnímáte Vy. Napište, do jaké míry souhlasíte
s jednotlivými tvrzeními. Vybranou odpověď zakroužkujte. U každého tvrzení označte pouze jednu
odpověď!
Dotazník je anonymní.
1

2

3

4

5

souhlasím

spíše souhlasím

nevím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

Číslo

Hodnoticí
škála

Tvrzení

1.

Naše škola se mi líbí.

1

2

3

4

5

2.

Chodím rád/a do této školy.

1

2

3

4

5

3.

Jsem pyšný/á na naši školu.

1

2

3

4

5

4.

Raději bych navštěvoval/a jinou školu.

1

2

3

4

5

5.

Učitelé mají jasné pedagogické názory.

1

2

3

4

5

6.

Učitelé své pedagogické názory a záměry vzájemně koordinují mezi sebou.

1

2

3

4

5

7.

Vedení školy a učitelé společně pracují na vytváření pozitivního obrazu školy
v očích veřejnosti.

1

2

3

4

5

8.

Vedení školy se stará o to, aby učitelé měli jasnou představu o budoucnosti školy.

1

2

3

4

5

9.

Vedení školy a učitelé usilují o vytváření příjemného a férového prostředí.

1

2

3

4

5

10.

Učitelé vysvětlují učivo velmi dobře.

1

2

3

4

5

11.

Učitelé vyučují svoje předměty s nadšením.

1

2

3

4

5

12.

Učitelé jsou lehkomyslní a nedůslední.

1

2

3

4

5

13.

Učitelé jsou vstřícní a ochotní žákům pomoci.

1

2

3

4

5

14.

Učitelé jednají se žáky s respektem.

1

2

3

4

5

15.

Učitelé žáky povzbuzují, aby se ve vyučování snažili.

1

2

3

4

5

16.

Učitelé žáky povzbuzují, aby ve vyučování otevřeně diskutovali.

1

2

3

4

5

17.

Učitelé vedou žáky ke vzájemné spolupráci.

1

2

3

4

5

18.

Učitelé se o žáky zajímají.

1

2

3

4

5

19.

Učitelé si udělají na žáky čas, když něco potřebují.

1

2

3

4

5

20.

S učiteli je obtížné diskutovat o školních problémech.

1

2

3

4

5

21.

S učiteli je obtížné diskutovat o osobních problémech.

1

2

3

4

5

22.

S našimi učiteli mi dělá učení ve škole radost.

1

2

3

4

5

23.

Musím ve škole dodržovat příliš mnoho pravidel a předpisů.

1

2

3

4

5
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24.

Znám pravidla a předpisy ve škole.

1

2

3

4

5

25.

Ve škole mohu spolurozhodovat při stanovování pravidel.

1

2

3

4

5

26.

Ve škole vzniká příliš mnoho nových pravidel a předpisů.

1

2

3

4

5

27.

Ve škole je vše podřízeno přísnému řádu a disciplíně.

1

2

3

4

5

28.

Žáci ve třídě neposlouchají, co učitel říká.

1

2

3

4

5

29.

Ve vyučování často vládne zmatek.

1

2

3

4

5

30.

Během vyučování je ve třídě většinou hluk.

1

2

3

4

5

31.

Občas se stane, že si žáci nadávají.

1

2

3

4

5

32.

Žáci naší třídy se setkávají také mimo školu.

1

2

3

4

5

33.

Učitelé přispívají k vytváření pěkných vztahů mezi žáky.

1

2

3

4

5

34.

V naší třídě je každý mým kamarádem.

1

2

3

4

5

35.

Někteří žáci v naší třídě nejsou mými kamarády.

1

2

3

4

5

36.

Všichni žáci naší třídy jsou mí důvěrní přátelé.

1

2

3

4

5

37.

Všichni žáci se v naší třídě mezi sebou dobře snášejí.

1

2

3

4

5

38.

Žáci naší třídy se mají mezi sebou rádi jako přátelé.

1

2

3

4

5

39.

Naše škola vypadá pěkně.

1

2

3

4

5

40.

Naše škola je udržována v dobrém stavu.

1

2

3

4

5

41.

Naše škola je čistá.

1

2

3

4

5

42.

Naše škola je bezpečné místo.

1

2

3

4

5

43.

Školní budova je prostorná.

1

2

3

4

5

44.

Naše škola má dostatek prostor pro posezení, pobyt a odpočinek.

1

2

3

4

5

45.

Prostory pro posezení, pobyt a odpočinek studentů jsou útulné.

1

2

3

4

5

46.

Na školním dvoře je dostatek místa pro hry a sport.

1

2

3

4

5

47.

Tělocvična je dobře vybavena.

1

2

3

4

5

48.

Toalety jsou hygienické.

1

2

3

4

5

49.

Ve třídách je často příliš horko nebo příliš chladno.

1

2

3

4

5

50.

Ve třídách je nevyvětráno.

1

2

3

4

5

51.

Stoly a židle jsou pohodlné.

1

2

3

4

5

52.

Pohlaví:

53.

Moje třída:

54.

Počet sourozenců:

55.

Moje výsledky na posledním vysvědčení:

□ žena

□ muž

□ prospěl/a s vyznamenáním
□ prospěl/a
□ neprospěl/a
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Děkujeme za čas, který jste věnoval/a vyplnění dotazníku.
Chcete-li něco dodat k tématu dotazníku nebo uvedeným tvrzením, zde je prostor pro Vaše
sdělení:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Příloha č. 2
Klima školy – dotazník pro učitele
Škola je prostředí, které všichni znáte jako bývalí žáci a dnes i jako učitelé. Vaše informace mohou přispět
ke zlepšení života ve škole. Napište, do jaké míry souhlasíte s jednotlivými tvrzeními. Posuzujte celou
školu, všechny učitele i žáky, které vyučujete. Vybranou odpověď zakroužkujte. U každého tvrzení
označte pouze jednu odpověď!
Dotazník je anonymní.
1

2

3

4

5

souhlasím

spíše souhlasím

nevím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

Číslo

Hodnoticí
škála

Tvrzení

1.

Naše škola se mi líbí.

1

2

3

4

5

2.

Chodím rád/a do této školy.

1

2

3

4

5

3.

Jsem pyšný/á na naši školu.

1

2

3

4

5

4.

Raději bych učil/a na jiné škole.

1

2

3

4

5

5.

Učitelé na naší škole mají jasné pedagogické názory.

1

2

3

4

5

6.

Učitelé své pedagogické názory a záměry vzájemně koordinují mezi sebou.

1

2

3

4

5

7.

Vedení školy a učitelé společně pracují na vytváření pozitivního obrazu školy
v očích veřejnosti.

1

2

3

4

5

8.

Vedení školy se stará o to, aby učitelé měli jasnou představu, jak má škola
vypadat v budoucnu.

1

2

3

4

5

9.

Vedení školy a učitelé usilují o vytváření příjemného a férového prostředí.

1

2

3

4

5

10.

Většina učitelů vysvětluje učivo velmi dobře.

1

2

3

4

5

11.

Většina učitelů vyučuje svoje předměty s nadšením.

1

2

3

4

5

12.

Většina učitelů je lehkomyslná a nedůsledná.

1

2

3

4

5

13.

Většina učitelů je vstřícná a ochotná žákům pomoci.

1

2

3

4

5

14.

Většina učitelů jedná se žáky s respektem.

1

2

3

4

5

15.

Většina učitelů žáky povzbuzuje, aby se ve vyučování snažili.

1

2

3

4

5

16.

Většina učitelů žáky povzbuzuje, aby ve vyučování otevřeně diskutovali.

1

2

3

4

5

17.

Většina učitelů žáky vede k tomu, aby s ostatními studenty spolupracovali.

1

2

3

4

5

18.

Většina učitelů se o žáky zajímá.

1

2

3

4

5

19.

Většina učitelů si udělá na žáky čas, když něco potřebují.

1

2

3

4

5

20.

S většinou učitelů je obtížné diskutovat o školních problémech.

1

2

3

4

5

21.

S většinou učitelů je obtížné diskutovat o osobních problémech.

1

2

3

4

5

22.

Většině učitelů dělá práce se žáky radost.

1

2

3

4

5

23.

Žáci musí ve škole dodržovat mnoho pravidel a předpisů.

1

2

3

4

5

24.

Žáci znají pravidla a předpisy ve škole.

1

2

3

4

5
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25.

Žáci mohou ve škole spolurozhodovat při stanovování pravidel.

1

2

3

4

5

26.

Ve škole vzniká příliš mnoho nových pravidel a předpisů.

1

2

3

4

5

27.

Ve škole je vše podřízeno přísnému řádu a disciplíně.

1

2

3

4

5

28.

Žáci často ve třídě neposlouchají, co říkám.

1

2

3

4

5

29.

Při mém vyučování často vládne zmatek.

1

2

3

4

5

30.

Během mého vyučování je ve třídě většinou hluk.

1

2

3

4

5

31.

Občas se stane, že si žáci nadávají.

1

2

3

4

5

32.

Žáci většiny tříd se setkávají také mimo školu.

1

2

3

4

5

33.

Učitelé přispívají k vytváření pěkných vztahů mezi žáky.

1

2

3

4

5

34.

V jednotlivých třídách, kde vyučuji, se všichni žáci navzájem kamarádí.

1

2

3

4

5

35.

V jednotlivých třídách, kde vyučuji, se někteří žáci navzájem nekamarádí.

1

2

3

4

5

36.

V jednotlivých třídách, kde vyučuji, jsou všichni žáci důvěrní přátelé.

1

2

3

4

5

37.

V jednotlivých třídách, kde vyučuji, se všichni žáci dobře snášejí.

1

2

3

4

5

38.

V jednotlivých třídách, kde vyučuji, se žáci mají mezi sebou rádi jako přátelé.

1

2

3

4

5

39.

Naše škola vypadá pěkně.

1

2

3

4

5

40.

Naše škola je udržována v dobrém stavu.

1

2

3

4

5

41.

Naše škola je čistá.

1

2

3

4

5

42.

Naše škola je bezpečné místo.

1

2

3

4

5

43.

Školní budova je prostorná.

1

2

3

4

5

44.

Naše škola má dostatek prostor pro posezení, pobyt a odpočinek studentů.

1

2

3

4

5

45.

Prostory pro posezení, pobyt a odpočinek studentů jsou útulné.

1

2

3

4

5

46.

Na školním dvoře je dostatek místa pro hry a sport.

1

2

3

4

5

47.

Tělocvična je dobře vybavena.

1

2

3

4

5

48.

Toalety jsou hygienické.

1

2

3

4

5

49.

Ve třídách je často příliš horko nebo příliš chladno.

1

2

3

4

5

50.

Ve třídách je nevyvětráno.

1

2

3

4

5

51.

Stoly a židle jsou pohodlné.

1

2

3

4

5

52.

Pohlaví:

53.

Délka učitelské praxe: _____ let

54.

Vyučuji převážně předměty:

□ žena

□ muž

□ přírodovědné
□ společenskovědní
□ jiné ___________________________________

Děkujeme za čas, který jste věnoval/a vyplnění dotazníku.
Chcete-li něco dodat k tématu dotazníku nebo uvedeným tvrzením, zde je prostor pro Vaše
sdělení:
.......................................................................................................................................................
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Příloha č. 3
Klima školy – dotazník pro rodiče
Škola je prostředí, které ovlivní budoucnost Vašeho dítěte na celý život. Informace z tohoto dotazníku
mohou přispět ke zjištění případných nedostatků a ke zlepšení života ve škole, kterou Vaše dítě
navštěvuje. Zamyslete se tedy nad uvedenými tvrzeními. Napište, do jaké míry s nimi souhlasíte.
Posuzujte celou školu, všechny učitele i spolužáky svého dítěte. Vybranou odpověď zakroužkujte.
U každého tvrzení označte pouze jednu odpověď! Vyplňte, prosím, také údaje na konci dotazníku.
Dotazník je anonymní.
1

2

3

4

5

souhlasím

spíše souhlasím

nevím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

Číslo

Hodnoticí
škála

Tvrzení

1.

Škola, kterou navštěvuje moje dítě, se mi líbí.

1

2

3

4

5

2.

Chodím rád/a na různé akce této školy (např. na rodičovské schůzky apod.).

1

2

3

4

5

3.

Jsem pyšný/á na školu, kterou navštěvuje mé dítě.

1

2

3

4

5

4.

Byl/a bych raději, kdyby mé dítě navštěvovalo jinou školu.

1

2

3

4

5

5.

Učitelé mají jasné pedagogické názory.

1

2

3

4

5

6.

Učitelé své pedagogické názory a záměry vzájemně koordinují mezi sebou.

1

2

3

4

5

7.

Vedení školy a učitelé společně pracují na vytváření pozitivního obrazu školy
v očích veřejnosti.

1

2

3

4

5

8.

Vedení školy se stará o to, aby učitelé měli jasnou představu o budoucnosti školy.

1

2

3

4

5

9.

Vedení školy a učitelé usilují o vytváření příjemného a férového prostředí.

1

2

3

4

5

10.

Podle názoru mého dítěte učitelé vysvětlují učivo velmi dobře.

1

2

3

4

5

11.

Podle názoru mého dítěte učitelé vyučují předměty s nadšením.

1

2

3

4

5

12.

Podle názoru mého dítěte jsou učitelé lehkomyslní a nedůslední.

1

2

3

4

5

13.

Podle názoru mého dítěte jsou učitelé vstřícní a ochotní žákům pomoci.

1

2

3

4

5

14.

Podle názoru mého dítěte jednají učitelé se žáky s respektem.

1

2

3

4

5

15.

Podle názoru mého dítěte učitelé žáky povzbuzují, aby se ve vyučování snažili.

1

2

3

4

5

16.

Podle názoru mého dítěte učitelé žáky povzbuzují, aby ve vyučování otevřeně
diskutovali.

1

2

3

4

5

17.

Podle názoru mého dítěte učitelé vedou žáky ke vzájemné spolupráci.

1

2

3

4

5

18.

Podle názoru mého dítěte se učitelé o žáky zajímají.

1

2

3

4

5

19.

Podle názoru mého dítěte si učitelé udělají na žáky čas, když něco potřebují.

1

2

3

4

5

20.

Podle názoru mého dítěte je s učiteli obtížné diskutovat o školních problémech.

1

2

3

4

5

21.

Podle názoru mého dítěte je s učiteli obtížné diskutovat o osobních problémech.

1

2

3

4

5

22.

Podle názoru mého dítěte dělá žákům učení ve škole radost.

1

2

3

4

5
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23.

Podle názoru mého dítěte musí žáci ve škole dodržovat příliš mnoho pravidel.

1

2

3

4

5

24.

Podle názoru mého dítěte žáci znají pravidla a předpisy ve škole.

1

2

3

4

5

25.

Podle názoru mého dítěte žáci mohou ve škole spolurozhodovat při stanovování
pravidel a předpisů.

1

2

3

4

5

26.

Podle názoru mého dítěte ve škole vzniká příliš mnoho nových pravidel a
předpisů.

1

2

3

4

5

27.

Podle názoru mého dítěte je ve škole vše podřízeno přísnému řádu a disciplíně.

1

2

3

4

5

28.

Podle názoru mého dítěte žáci ve třídě neposlouchají, co učitel říká.

1

2

3

4

5

29.

Podle názoru mého dítěte vládne ve vyučování často zmatek.

1

2

3

4

5

30.

Podle názoru mého dítěte je během vyučování ve třídě většinou hluk.

1

2

3

4

5

31.

Podle názoru mého dítěte se občas stane, že si žáci nadávají.

1

2

3

4

5

32.

Podle názoru mého dítěte se žáci jeho třídy setkávají také mimo školu.

1

2

3

4

5

33.

Podle názoru mého dítěte učitelé přispívají k vytváření pěkných vztahů mezi žáky.

1

2

3

4

5

34.

Ve třídě, kterou navštěvuje moje dítě, je každý žák kamarádem mého dítěte.

1

2

3

4

5

35.

Ve třídě, kterou navštěvuje moje dítě, nejsou někteří žáci kamarády mého dítěte.

1

2

3

4

5

36.

Ve třídě, kterou navštěvuje moje dítě, jsou všichni žáci důvěrnými kamarády
mého dítěte.

1

2

3

4

5

37.

Ve třídě, kterou navštěvuje moje dítě, se všichni žáci mezi sebou dobře snášejí.

1

2

3

4

5

38.

Ve třídě, kterou navštěvuje moje dítě, se žáci mají mezi sebou rádi jako přátelé.

1

2

3

4

5

39.

Škola, kterou navštěvuje moje dítě, vypadá pěkně.

1

2

3

4

5

40.

Škola je udržována v dobrém stavu.

1

2

3

4

5

41.

Škola je čistá.

1

2

3

4

5

42.

Škola je bezpečné místo.

1

2

3

4

5

43.

Školní budova není prostorná.

1

2

3

4

5

44.

Škola má dostatek prostor pro posezení, pobyt a odpočinek studentů.

1

2

3

4

5

45.

Podle názoru mého dítěte jsou prostory pro posezení, pobyt a odpočinek studentů
útulné.

1

2

3

4

5

46.

Podle názoru mého dítěte je na školním dvoře je dostatek místa pro hry a sport.

1

2

3

4

5

47.

Podle názoru mého dítěte je tělocvična je dobře vybavena.

1

2

3

4

5

48.

Podle názoru mého dítěte jsou toalety hygienické.

1

2

3

4

5

49.

Podle názoru mého dítěte je ve třídách často příliš horko nebo příliš chladno.

1

2

3

4

5

50.

Podle názoru mého dítěte je ve třídách nevyvětráno.

1

2

3

4

5

51.

Podle názoru mého dítěte jsou stoly a židle pohodlné.

1

2

3

4

5
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52.

Tento dotazník vyplnili:
□ oba rodiče

□ matka

□ otec

53.

Členství v rodičovském sdružení:

54.

Věk rodičů:

55.

Nejvyšší dosažené vzdělání:

věk matky: _____ let

□ zástupce rodičů
□ ano

□ jiní lidé _______________________

□ ne
věk otce: _____ let

Matka:

Otec:

□ základní škola

□ základní škola

□ vyučena

□ vyučen

□ středoškolské

□ středoškolské

□ vysokoškolské

□ vysokoškolské

Děkujeme za čas, který jste věnoval/a vyplnění dotazníku.
Chcete-li něco dodat k tématu dotazníku nebo uvedeným tvrzením, zde je prostor pro Vaše
sdělení:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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