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Abstrakt 

 

 Předmětem diplomové práce je klima třídy v alternativní a tradiční škole. Diplomová 

práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji vysvětlení 

základních pojmů týkajících se tématu. Dále se práce zabývá metodami diagnostiky třídního 

klimatu. Praktická část je tvořena výzkumem, který je realizován ve třídách škol 

alternativního a tradičního typu. Výzkum má kvantitativní charakter a jeho výzkumným 

nástrojem je dotazník. Praktická část je koncipována jako porovnání třídního klimatu mezi 

třídami obou typů škol. Cílem práce je porovnat třídní klima v alternativní a tradiční škole a 

interpretovat zjištěná data. 

 
 
  
  
  
 
Abstract 

 

The climate of the class in a conventional and in an alternative basic school is the main topic 

of this master thesis. The master thesis is divided into two parts, the first part is theoretical 

and the second one practical. It the theoretical part the main focus is dedicated to an 

explanation of the terms concerning the theme. The thesis deals with the methods of 

diagnostics in a class climate. The second part, the practical one, consists of the research held 

in the school classes of the conventional and alternative type. The research is considered to be 

a quantitative analysis and its research instrument is a questionnaire. The practical part is 

intended as a comparison between the climate in the both types of schools. The main goal of 

the master thesis is firstly to compare school climate in the alternative and conventional 

school. Secondly the master thesis should interpret the discovered information.  
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ÚVOD 

 
 Téma diplomové práce zní, Klima školní třídy v alternativní a tradiční škole. Na 

problematiku klimatu školní třídy se dá nazírat z mnoha různých úhlů pohledu. Můžeme ho 

zkoumat z hlediska, žáků, rodičů či učitelů. Já se rozhodla nahlédnout na téma školní třídy 

v souvislosti s alternativní a tradiční výukou.  

 

 V současnosti nastává rozmach škol a tříd s odlišnou koncepcí výuky, než kterou 

poskytují školy běžného vyučovacího proudu. Existuje mnoho zastánců těchto alternativních 

přístupů vzdělávání, kteří vyzdvihují jejich přednosti a výhody. Mě zajímalo, zda můžeme 

konstatovat, že alternativní přístup ke vzdělávání umožňuje vytvářet ve třídě pozitivnější 

klima než běžné školství.  

 

 Diplomová práce je koncipována do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Cílem 

práce je popsat klima školní třídy v klasickém a alternativním přístupu vzdělávání a navzájem 

je porovnat.  

 

 Hlavním úkolem teoretické části je shrnutí a vymezení základních pojmů týkajících se 

této problematiky. Uvádím zde, s jakými základními děleními klimatu se můžeme v odborné 

literatuře setkat. Důležitou částí je kapitola věnující se diagnostice klimatu třídy. Tato kapitola 

je stěžejní pro praktický oddíl diplomové práce. Věnuji se zde nejčastějším přístupům, 

kterými je možné zkoumat klima třídy. Předkládám zde přehled metod, kterými klima třídy 

můžeme měřit a které se v praxi používají nejčastěji. Jednu z kapitol jsem věnovala 

alternativním školám. Tato kapitola je nezbytná pro pochopení praktické části práce. Jelikož 

v praktické části porovnávám klima školní třídy v alternativní a tradiční škole, je nutné 

seznámit čtenáře, s jakými typy škol se můžeme v České republice setkat. Speciální pozornost 

je věnována waldorfskému a montesoriovskému typu alternativních škol. Těmto dvěma 

typům se podrobněji věnuji, protože právě tyto dva typy jsou zástupci alternativního školství 

ve výzkumné části. Teoretická část práce vychází ze studia odborné literatury. Především 

z monografií a sborníků věnujících se této problematice.  

  

 Pro praktickou část je zásadní dotazníkové šetření realizované ve třech školách a 

sedmi třídách. Jedná se o tři třídy s tradiční koncepcí výuky a čtyři třídy alternativního typu. 



10 
 

Alternativní školy jsou reprezentovány waldorfskou a montessori školou. Tyto školy jsem si 

vybrala, jelikož jsou nejčetněji zastoupeny v České republice. Cílem praktické části 

diplomové práce je analyzovat klima jednotlivých tříd. Hlavní výzkumnou otázkou empirické 

části práce je otázka, zda existují rozdíly mezi klimatem třídy alternativní a tradiční. Na závěr 

práce je provedena diskuze nad výsledky a závěry výzkumného šetření. 
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I TEORETICKÁ ČÁST 

1 Klima třídy 

 

1.1 Vymezení pojmu klima a školní třída 

 

1.1.1 Klima  

 

 Pokud chceme pojem klima školní třídy vyjasnit, co nejpřesněji je třeba vymezit 

jednotlivé části tohoto pojmu, tedy klima a školní třída. 

 

 Slovo klima bylo nejprve používáno zvláště ve vědách přírodních v souvislosti 

s počasím, kde charakterizuje dlouhodobě stabilní režim počasí. V češtině je tento pojem 

znám spíše jako podnebí. Vědní obor, jenž klima popisuje a snaží se předvídat jeho změny, je 

klimatologie. Obvykle rozlišujeme tři úrovně klimatu dle velikosti pole podnebních jevů: 

makroklima, mezoklima (místí klima), mikroklima. Později přesahuje pojetí klimatu rámec 

přírodních věd a začíná se používat v oborech sociologie, psychologie atd.  V těchto vědách 

se často pro upřesnění užívá názvu sociální klima. Obecné vymezení dle Velkého 

sociologického slovníku (Jandourek 1996, s. 490) zní: "Klima sociální je sociologický a 

sociálně-psychologický pojem vyjadřující kvalitu interpersonálních vztahů a součinnosti lidí v 

rámci konkrétní společenské skupiny". Právě tento koncept klimatu nás bude dále zajímat.  

 

1.1.2 Školní třída 

 

 "Školní třída je základní sociální útvar a organizační jednotkou školy. Je to ucelená, 

relativně ohraničená skupina žáků, s nimiž učitel ve škole pracuje, které společně vyučuje. 

Není to útvar vzniklý nahodile, ale jeho vznik je do značné míry dán institucionálně" 

(Zieleniecová 2013 [online]). 

 

 Třídou můžeme chápat jak skupinu žáků, tak i místnost, ve které se denně schází a kde 

se vyučuje. Školní třída může být miniaturní sociální systém, malá sociální skupina. Třída 

není jedno velké seskupení, nacházíme v ní více malých skupin, které jsou tvořeny spontánně 
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na základě vzájemných sympatií mezi žáky nebo při skupinovém řešení úkolů zadaných při 

výuce, či tím, že žáci sedí vedle sebe atd.  

 

Hrabal (1989, s. 194) školní třídu chápe jako: "1. soubor žáků, kteří ji tvoří, pro všechny 

jejich aktivity a charakteristiky, 2. sociální skupinu jako celostní útvar, který je závislý na 

řadě podmínek a činitelů, ale který je sám činitelem, ovlivňujícím interakci a vztah s učitelem, 

žáků mezi sebou i rozvoj dispozic svých členů." 

 

 Většinou jsou třídy v České republice věkově homogenní, avšak z mnoha hledisek 

důležitých pro výuku (pohlaví žáků, jejich kognitivní, motivační a osobnostní předpoklady, 

rodinné a socioekonomické zázemí) jsou heterogenní. Stejně jako většina organizací má třída 

svůj řád. Ten může být formální (je daný pravidly, která jsou tvořena vnějším prostředím, aby 

třída plnila co nejlépe své funkce, je limitovaný např. školním řádem, autoritou učitele) nebo 

neformální (formován spontánně a neuvědoměle vznikajícími sociálními vztahy a zvyklostmi, 

jimiž se řídí sociální život třídy, jsou to tzv. nepsaná pravidla třídy) (Zieleniecová 2013 

[online]). 

 

1.2 Prostředí, klima a atmosféra školní třídy  

 

 V souvislosti s klimatem třídy se objevují i další termíny, které jsou mu významově 

blízké. K rozlišení těchto sociálně-psychologických jevů si musíme všímat jejich rozdílnosti v 

rozsahu, délce trvání a obecnosti (Mareš 2005, Lašek 1990, Křivohlavý 1995). Na 

následujícím obrázku můžeme názorně vidět, jak spolu pojmy prostředí, klima a atmosféra 

školní třídy souvisí a vzájemně se prolínají. K tomu, abychom si mohli co nejpřesněji 

charakterizovat pojem klima, je důležité tuto provázanost neopomíjet. 
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Obr. 1 Tři důležité odborné pojmy týkající se školní třídy školy (Mareš, Ježek 2012, s. 6) 

 

1.2.1 Prostředí třídy 

 

 Pojem prostředí se objevuje jak ve vědách společenských, tak v přírodních, a mnohdy 

v odlišném pojetí. Většina definic se shoduje v tom, že se jedná o jevy, předměty vyskytující 

se kolem nás, nezávisle na našem vědomí. Je to určitý prostor, objektivní realita. Tento 

prostor vytváří podmínky pro život, jedná se tedy o životní prostředí. V tomto prostředí se 

uskutečňuje působení činitelů, které umožňují organismu žít, vyvíjet se a rozmnožovat. V 

případě, že máme na mysli člověka, jako organismus, pak vstupují do popředí mimo 

základních přírodních faktorů (atmosféra, fauna, flora, půda, vodstvo) podmínky sociální a 

kulturní. Prostředí člověka zahrnuje krom materiálního systému duchovní systém, který 

představují prvky jako umění, morálka, věda atd. Prostředí je tedy vymezený prostor, který 

nám umožňuje rozvoj osobnosti (Kraus, Poláčková 2001, s. 99). 

  

Z pojmů prostředí, klima a atmosféra je termín prostředí nejobecnější, má široký rozsah a 

netýká se pouze sociálně psychologických aspektů, zahrnuje také tato hlediska: 
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• Architektonické (celkové řešení učebny, úroveň vybavení, možnost variovat tvar 

učebny, velikost i rozmístění nábytku a vybavení). 

• Hygienické (osvětlení, vytápění, větrání). 

• Ergonomické (vhodnost školního nábytku pro soustředěnou práci, uspořádání 

pracovního místa učitele, žáka, rozložení ovládacích a sdělovacích prvků v 

učebně). 

• Akustické (úroveň šumu a hluku, dozvuk, odraz zvuku). 

• Estetické (barevnost stěn, barevnost tabule, výzdoba prostoru učebny). 

 (Mareš, Ježek 2012, s. 7) 

1.2.2 Klima třídy 

 

 Klima je jev dlouhodobý (několik měsíců i let), je charakteristický pro žáky dané třídy 

a pro učitele, kteří v této třídě vyučují. Obsahuje sociálně psychologické aspekty tak, jak se na 

nich podílejí a jak je vnímají a hodnotí žáci a učitelé (Mareš, Ježek 2012, s. 7). Termínu klima 

třídy se podrobněji věnuji dále v práci, proto zde uvádím jen stručnou zmínku. 

 

1.2.3 Atmosféra třídy 

 

 Termín atmosféra školní třídy je jev krátkodobý, nestálý a situačně závislý. Je 

proměnlivý během celého vyučovacího dne, někdy jsou změny tak rychlé, že jsou patrné již v 

jedné vyučovací hodině či přestávce. Představme si pocity, jaké jsme mívali ve třídě, když se 

blížila důležitá písemná práce, euforii při úspěšném absolvování maturitní zkoušky, náladu 

školních výletů. Obecně se jedná o emočně vypjatější a proměnlivější situace. Autoři se 

shodují jen v tom, že se jedná o něco interpersonálního, produkt lidských vztahů mezi lidmi, 

které utvářejí fenomén třídy (Mareš, Ježek 2012, s. 7). Atmosféra je měnlivá a její působení je 

silněji prožíváno (Lašek 2007, s. 36). 

 

 T. Kollárik (1993) používá pojem sociální atmosféra v souvislosti se skupinou a chápe 

ji jako vícedimenzionální jev, kde obsahem dimenzí je psychologická atmosféra, kooperace, 

mezilidské vztahy, rozvoj skupiny, komunikace, styl vedení, vztah k práci, zaměřenost na 

úspěch, sociální začleněnost a spokojenost, vyznačující se strukturou a vzájemným 

propojením jednotlivých složek. 



15 
 

 

 Ve své práci se soustředím na pojem klima školní třídy a budu se dále věnovat jeho 

vysvětlení. 

1.3 Klima školní třídy  

  

 Přesto, že je termín klima třídy používán poměrně často jak mezi odbornou veřejností, 

tak laiky, doposud chybí jeho přesné vymezení.  Ve většině publikací, ať se jedná o články či 

monografie, které se zaobírají klimatem tříd jako takovým, se od autorů na počátku 

dozvídáme, že ohledně obsahu pojmu klima školní třídy nepanuje mezi odborníky příliš 

shoda. Možná je to právě proto, že výraz třídní klima může znamenat prakticky cokoliv ve 

třídě, co je nehmotné a prostupuje to celou třídou (Ježek 2003).  

 Přesná definice tohoto pojmu neexistuje. 

  

 V odborné literatuře se setkáváme s následujícími vymezení tohoto fenoménu. Mareš 

(2012, s. 8) píše o tom, že klima třídy (stejně jako pojem klima školy) nebylo zpočátku 

odborným označením. Bylo to metaforické vyjádření toho, co bylo pro danou třídu typické.  

Čapek (2012, s. 13) definuje školní klima jako: "Souhrn subjektivních hodnocení a 

sebehodnocení, vnímání prožitků, emocí a vzájemného působení všech účastníků, které v nich 

jako ve spolutvůrcích a konzumentech vyvolávají edukační a jiné činnosti v daném prostředí." 

Grecmanová (2008, s. 49) píše o klimatu školní třídy následující, klima třídy je tvořeno v 

rámci výuky, přestávek, v průběhu školních výletů a při mnoha dalších aktivitách třídy. 

Dochází k vzájemné konfrontaci objektivní reality a subjektivního vnímání a prožívání žáků.  

 

 Významnou roli v utváření klimatu mají různé dimenze třídy, ekologická dimenze 

(umístění a vybavení třídy, pomůcky, participace žáků na úpravě třídy), demografické faktory 

(počet žáků ve třídě, genderové zastoupení, zájmy žáků, jejich dosavadní znalosti, kvality a 

kompetence učitelů). Velký význam také přísluší dimenzi kulturní a sociální (Grecmanová 

2008, s. 49). 

 

Klima školní třídy má své specifické znaky: 

• Je to skupinový, nikoli individuální jev. 

• Je sociálně konstruované, je nejen osobní zkušeností aktérů, ale vzniká též 

debatováním mezi zúčastněnými navzájem. 
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• Je sociálně sdílené. 

• Je ovlivňováno širším sociálním kontextem, klimatem školy, lokálními zvláštnostmi 

místa, kde se škola nachází (maloměsto, vesnice, krajské město, velkoměsto). 

 (Mareš, Ježek 2012, s. 8) 

 

 Někteří badatelé se zaměřují na vliv kvality klimatu třídy na výkony žáků a učitele. 

Učitelé se nejčastěji shodují v tom, že: "Ladí-li klima ve třídě, jsou většinou lepší známky" 

(Grecmanová 2008, s. 90). G. D. Haertel, H. J. Walberg a E. H. Haertel předpokládají, že 

vzájemná souvislost mezi klimatem a výkonem žáků je velice malá, jiní tento vztah zamítají 

úplně. Uvádím ale čtyři závěry, které zformulovat R. H. Moose o působení klimatu na třídu 

(Grecmanová 2008, s. 91-92).  

 

• Sociální klima charakteristické velkým významem sociálních vztahů a vysokou 

pohotovostí ke změně vede k vyšší spokojenosti u žáků, stoupajícímu zájmu o obor, k 

pozitivnímu sociálnímu chování a k vyšší nezávislosti, sebeúctě a kreativitě.  

• Dobrých výkonů je dosahováno ve třídě, jejíž klima je charakteristické vysokými 

hodnotami v dimenzích orientace na úkoly, soutěžení, organizace a přehlednosti. V 

tomto klimatu se ovšem nepodporují zájmy, tvořivost a morálka.  

• Třídy, které se intenzivně orientují na kontrolu, vyvolávají u žáků nespokojenost a 

odcizení a nevykazují v osobnostních a sociálních vztazích ani v oblasti výkonu 

pozitivní účinky. 

• Růstu klimatu může být dosaženo v klimatu, ve kterém se vyskytují následující 

znaky: přátelské a podporující chování ze strany učitelů, důraz na školní úkoly a 

výkon, střední rozsah přehlednosti, organizace a strukturování. V souvislosti s tím se 

projevují pozitivní účinky na tvořivost, sebeúctu a nezávislost. 

 (Grecmanová 2008, s. 91-92) 

 

1.4 Aktéři klimatu školy 

 

 Na podobě klimatu se participuje více činitelů, jsou to hlavně žáci, učitelé a prostředí. 

Důležitou roli zde sehrávají vzájemné interakce mezi učiteli a žáky, žáky navzájem. Mnoho 

autorů zabývajících se právě problematikou klimatu školní třídy se rozchází v názorech, kdo 

je tím nejdůležitějším determinujícím činitelem. Setkáváme se s názory upřednostňujícími 
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učitele před vlivem žáků. Jiné teorie přisuzují rozhodující podíl na vzniku klimatu žákům, 

tedy složení třídy (Petlák, 2006, s. 38-49).  

 

 Grecmanová (2008, s. 48) za rozhodující činitele při chápání klimatu považuje lidské 

jedince, a proto je zásadní zaměřit se při zkoumání tohoto jevu právě na ně, osoby, které mají 

co dočinění s klimatem třídy. Mareš (2005) považuje za hlavní aktéry celé skupiny, jako 

například školní třída, učitelský sbor. Stejný pohled můžeme najít v publikaci Čápa a Mareše 

(2001), kde ještě označují účastníky klimatu jako samotné tvůrce klimatu třídy. V některých 

děleních jsou mezi základní aktéry řazeni i rodiče žáků. Přesto se literatura shoduje na dvou 

základních tvůrcích:  

 

Žák je člověk, který se nachází v roli vyučovaného subjektu bez ohledu na věk. Žák 

může být dítě, adolescent, dospělý i senior (Průcha, Walterová, Mareš, 2009). 

Učitel je jeden ze základních činitelů vzdělávacího procesu, profesionálně 

kvalifikovaný pedagogický pracovník. Na kvalitě učitele závisí do určité míry výsledky 

vzdělávání. Učitel se spolupodílí na tvorbě klimatu školy a třídy. Připravuje, řídí a organizuje 

výsledky vzdělávání. Učitel je vzorem a autoritou, přináší do výuky svůj osobitý styl výuky, 

své postoje a normy. Svobodová (2004, s. 87) shrnuje podstatné dovednosti, které učitel 

potřebuje k utváření pozitivního třídního klimatu, do tří kategorií: 

  

• Sociální dovednosti. 

Nutnost motivovat a posilovat pozitivní postoj k práci, lidem, škole a 

vzdělávání. Podporovat spolupráci a dobrou pracovní atmosféru třídy.  

Pomáhat v navazování kontaktů, vytváření nových vztahů. Oceňovat, hodnotit, 

povzbuzovat žáky. Navozovat pocit důvěry, vstřícnosti, empatie a porozumění. 

Vedení žáků k samostatnosti, udržování dobré nálady atd. 

 

• Komunikativní dovednosti. 

Navazování kontaktu s žáky, povzbuzování, oceňování, vysvětlování, 

argumentace, vedení rozhovoru, aktivní naslouchání, kladení otázek. Důležité 

je také umění říci ne, umět volit výrazy adekvátní situaci a úrovni posluchačů. 

Umění začít a ukončit rozhovor, konverzaci, diskusi. Mluvit stručně, výstižně a 

k věci atd. 
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• Organizační dovednosti. 

Umět jasně stanovit pravidla třídy. Dodržovat dohodnutá pravidla, sliby, 

závazky. Vést, plánovat, připravovat a správně rozvrhnout rozdělení úkolů. 

Zajistit individuální a skupinovou práci a poskytnout jasné a srozumitelné 

instrukce atd. 

 

1.5 Faktory klimatu třídy 

 

 V následující kapitole se budu věnovat faktorům, prvkům a determinantům, které se 

podílejí na tvorbě klimatu třídy. Faktorů ovlivňujících klima v prostředí je mnoho, proto se 

zaměřím jen na ty nejvýznamnější, kterým je mezi odborníky věnována největší pozornost. 

"Obecně je můžeme chápat také jako příčiny, jež se podílejí na tvorbě klimatu školy, jeho 

vymezení a pochopení" (G. Durozoi, A. Rousel, 1994, Klimeš, 1994, Geist, 1992 In 

Grecmanová, 2008, s. 51). 

 

 Lašek označuje za základní pojem, který ovlivňuje klima třídy, determinant. 

Determinant je taková skutečnost v životě třídy, která ovlivňuje vznik, podobu a účinky 

klimatu. Lašek (2007, s. 44) popisuje následující determinanty: 

 

• Zvláštnosti školy: typ školy, její zaměření (základní školy, střední odborné školy, 

gymnázia), pravidla školního života (školní řád, vyžadované dodržování a sankce). 

• Zvláštnosti vyučovacích předmětů a pedagogických situací: např. laboratorní, 

dílenské práce, praxe v provozech. 

• Zvláštnosti učitelů: osobnost učitele, učitelem preferované pojetí výuky a vzdělávání, 

z něhož vychází jeho styl výuky. 

• Zvláštnosti žáků: žák jako člen třídy a žák jako individuální osobnost. 

  

 Klima školní třídy není jeden soudržný celek, na jeho tvorbě se podílí celá řada 

prvků a složek. Ty většinou nestojí izolovaně, vzájemně na sebe působí a vytvářejí spletitou 

strukturu. Následující tabulka Moosovo schéma ukazuje, jak si v současnosti sociální 

psychologie představuje základní prvky klimatu. Lašek bere Mooseovo schéma a jeho tři 

oblasti jako nadřazené dimenze pro prvky klimatu, které získává analýzou proměnných z 

metod zkoumající klima školní třídy. Využívá při tom tabulku proměnných/prvků uváděnou 
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Fraserem (1989, in Lašek 2007). 

 

Dimenze vztahová Dimenze osobního růstu 
Dimenze udržování a změny 

systémy 

Osobní vklad žáka Zkoumání sebe a okolí Cílovost činnosti 

Personalizace role žáka Otevřenost kontaktu Organizace výuky 

Zaujetí školou Integrace Inovace výuky 

Přidružení ke skupině Nezávislost Diferenciace žáků 

Kohezívnost Orientace na úkoly Individualizace přístupu k žákům 

Podílení se na činnosti Soutěživost Rozmanitost úkolů a činností 

Učitelova pomoc Rychlost 
Formálnost učitelova přístupu 

k žákům 

Satisfakce školou Obtížnost školní práce Pořádek a organizovanost 

Třenice  Jasnost pravidel 

Klikaření  Dezorganizace výuky 

Favorizování žáků   

Apatie   

Tab. 1 Moosovo schéma, Prvky klimatu (Lašek 2007, s. 45) 

 

 S podobným dělením přichází i Grecmanová (2008), která používá pojem faktory 

klimatu školy. Faktory popisuje jako složky a činitele prostředí, které můžeme rozdělit na 

živé a neživé, hmotné a nehmotné, přírodní a kulturní, věcné a činnostní. Faktory klimatu dle 

Grecmanové (2008, s. 51-74): 

 

• Region (poloha školy, město, vesnice, specifika daného regionu), klima v městských 

oblastech je vnímáno jako více orientované na úkoly, na venkovských školách se 

setkáváme s větší soutěživostí, jasně danými rigidními pravidly, vyšším tlakem a 

kontrolou. 

• Architektura a fyzické prostředí (geografické a meteorologické prostředí, 

architektura školy), všechny tyto faktory působí na lidi a ovlivňují jejich chování. 

Odborníci často zkoumají vliv velikosti učeben na výkony učitelů i žáků, častým 

předmětem výzkumu je vybavenost školy. 

• Forma školy (druh, typ školy), badatelé zkoumají, zda panuje jiné klima na prvním 

stupni základní školy než na druhém, jak je to s klimatem na středních školách, 

gymnáziích atd. 
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• Organizační znaky školy (velikost školy a tříd, počet žáků ve třídě, výkonnostní 

kurzy, ročníky). 

• Obsah výuky, vyučovaný předmět (obor, obsahové zaměření). 

• Osobnost učitele, učitel je základním činitelem při tvorbě klimatu třídy. Vykopalová 

(1992) rozlišuje typy učitele podle jeho vzájemných vztahů s žáky (přísně autokratický 

učitel, pracovně autokratický učitel, demokratický učitel, liberální učitel). 

• Osobnost žáka (pohlaví, věk, kognitivní schopnosti, motivace, zájmy, postoje, 

sociální původ). 

• Vedení školy, za klima odpovídá především management (ředitel, rada atd.). 

 

 Pokud se věnujeme faktorům, které mají zásadní vliv na klima školní třídy, jistě 

nesmíme opomenout jeden z rozhodujících, možná nejdůležitější faktorů, který klima školní 

třídy ovlivňuje, je to klima školy (např. způsob řízení, klima v pedagogickém sboru, 

vzdělávací program školy atd.). "Školní klima je specifický projev školního života, který 

obsahuje celkovou kvalitu prostředí uvnitř školy s ekologickými (materiální a estetické 

aspekty školy a jejich přilehlých prostor), společenskými (kvality a kompetence osob a skupin 

osob ve škole činných nebo těch, kteří školu ovlivňují) a kulturními dimenzemi (hodnotové 

vzory, normy, systém víry, poznávací a hodnotící přístupy, veřejné mínění, odborné 

kompetence, které se ve škole uplatňují" (Grecmanová, 1998, s. 33-34). 

 

1.6 Typologie klimatu třídy 

 

velký 

TYP 1: velký zájem o lidské 

kontakty, ale malý o pracovní 

úkoly 

 

TYP 2: velký zájem, jak o 

pracovní úkoly, tak o lidské 

stránky v životě školy 

zájem o 

lidi 
 

TYP 3: střední zájem jak o 

pracovní úkoly, tak také o 

lidské kontakty 

 

malý 
 TYP 4: malý zájem jak o 

lidi, tak také o pracovní úkoly 
 

TYP 5: velký zájem o pracovní 

úkoly, ale malý o lidské kontakty 

 malý zájem o úkoly Velký 

Tab. 2 Typy školního klimatu podle zájmu o lidi nebo o pracovní úkoly (Kašpárková, 

2011, s. 215) 
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 Dalším dělením klimatu dle Kašpárkové (2011, s. 215-216) je typologie s důrazem na 

vedení školy. 

 

Autokratické izolované klima, hlavními tvůrci života školy ředitel a učitelé, bez zásahu žáků 

a rodičů. Neexistence vnějších kontaktů, považovány za škodlivé. Jeden hlavní cíl ˗ 

zprostředkovat vědění. Na inovace hleděno se skepsí, uskutečňovány jen na požádání. 

Autokratické životu blízké klima , management školy řídí veškeré aktivity školy. Častá 

aktivita školy při pořádání různých akcí (svátky, besedy se zajímavými osobnostmi, výstavy). 

Ostatní jsou pouze pasivními příjemci bez vlastní iniciativy a zapojení.  

Demokratické izolující klima, je patrná snaha o zapojení ostatních aktérů do života školy. 

Výsledkem má být "ideální škola", která ovšem nepřipouští kontakt s vnějším světem. 

Demokratické životu blízké klima, škola je místem vzdělání nejen pro žáky, ale také pro 

učitele i ředitele školy. Škola se snaží spolupracovat s vnějším prostředím a zavádí nové, 

moderní formy výuky. 

 

Teoretické úvahy o sociálním klimatu školní třídy se dají směrovat podle různých 

hledisek.  Ráda bych uvedla také dělení dle Mareše (1998), který ve své přehledové studii 

uvádí následující tabulku:  

Hledisko Typy  Příklady 

Podle stupně školy 

Klima třídy v mateřské škole 

Klima třídy na prvním stupni 

základní školy   

Klima třídy na druhém stupni 

základní školy 

Klima třídy na střední škole 

Klima ve studijní skupině na 

vysoké škole apod. 

Klima „třídy – studijní skupiny na 

vysoké škole (Fraser, Treagust, 

1986) 

Podle typu školy 

Klima třídy na gymnáziu 

Klima třídy na střední odborné 

škole 

Klima třídy na středním 

odborném učilišti 

Klima na státní – nestátní škole 

Klima třídy v církevních středních 

školách (Miezgová, 1994) 

Podle koncepce výuky 

Klima třídy v tzv. tradiční škole 

Klima třídy v tzv. alternativní 

škole 

Klima v alternativních školách 

poskytujících populaci „druhou 

šanci“ (Fraser, Williamson, 

Tobin, 1987) 
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U nás by se dalo uvažovat o: 

klimatu v obecné škole, 

v občanské škole, ve waldorfské 

škole, apod. 

Podle zvláštnosti žáků 

Klima třídy, v níž dominují běžní, 

neproblémový žáci 

Klima třídy, v níž musí učitel 

pracovat s „problémovými žáky“ 

Klima třídy podle převládající 

orientace žáků 

Klima třídy, v níž převládají 

„problémový žáci“ (Pierceová, 

1994) 

Klima třídy, v níž převládají žáci 

orientovaní na kontrolu a na 

řízení, na inovace, na příslušnost 

ke třídě, plnění úkolům na 

soutěžení (Moos, 1978) 

Podle zvláštnosti učitelů 

Klima třídy, v níž vyučuje 

začátečník, nováček 

Klima třídy, v níž vyučuje 

zkušený učitel 

Klima třídy, v níž vyučuje 

vynikající učitel 

Klima třídy, v níž vyučuje zdravý 

učitel 

Klima třídy, v níž vyučuje učitel 

s patologickými rysy 

Klima třídy, v níž vyučují učitelé 

s rozdílnými vyučovacími styly 

Klima třídy u vynikajících a 

průměrných učitelů (Fraser, 

Tobin, 1989) 

Tvořivé/netvořivé klima třídy 

navozené vyučovacím stylem 

učitele (Furman, 1985) 

Klima třídy podle způsobu řízení 

výuky a na uplatňování moci 

učitelem (Cheng, 1994) 

Klima třídy u učitelů, kteří 

rozvíjejí imaginaci, objevování, 

tvořivost žáků (Litterst, Eyo, 

1993) 

Podle zvláštností vyučovacích 

předmětů 

Klima při naukových předmětech  

Klima při „výchovách“ 

Klima při dalších typech 

vyučovacích předmětů 

Klima při výuce chemie (Fraser, 

1993) 

Klima při výuce matematiky 

(Wong, 1995) 

Podle zvláštností prostředí, 

v němž se výuka odehrává 

Klima v tradiční učebně klima při 

laboratorní výuce 

Klima třídy při laboratorní výuce 

(Fraser, Giddings, McRobbie, 

1993) 

Podle zvláštností komunikace, 

která zprostředkovává sociální 

kontakt 

Klima při přímé mezilidské 

komunikaci 

Klima při učení pomocí počítače 

Klima ve společenství žáků, které 

je zprostředkované moderní 

komunikační technikou (televizní 

konference, internetové diskusní 

skupiny 

Klima třídy při učení pomocí 

počítače (Teh, Fraser, 1995) 

Klima třídy při učení 

objevováním pomocí počítače 

(Maor, Fraser, 1996) 

Klima v tzv. virtuálních třídách 

(Powers, Mitchell, 1997 

Tab. 3 Typologické přístupy k sociálnímu klimatu třídy (Mareš 1998, s. 6-7) 
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Průcha (1997, s. 351) cituje Laškovi kritéria komunikačního klima v prostředí českých 

škol.  Uvádí dva typy klimatu, které jsou ovlivněné kvalitou komunikace ve třídě: 

 

• Komunikační klima suportivní  (vstřícné, podpůrné) – jeho účastníci se  

navzájem respektují, sdělují si otevřeně své pocity, potřeby, názory a přání.  

• Komunikační klima defenzivní (obranné) – účastníci takového klimatu  

spolu soupeří, nenaslouchají si navzájem, své pocity i názory se bojí vyslovit nahlas, 

skrývají je.  

1.7 Pozitivní klima třídy 

 

 U klimatu třídy můžeme téměř vždy určit jeho kvalitu. Zda se jedná o příznivé a 

žádoucí klima, tedy klima pozitivní. Klima, jež sbližuje žáky a učitele, formuje podmínky 

vhodné k úspěšnému plnění školních povinností a úkolů. Druhým typem klimatu je klima 

nežádoucí, negativní, jež nepříznivě působí na dění ve škole a ve svých nejhorších důsledcích 

může vést až k absenci motivace, ke špatným školním výsledkům, nebo dokonce k různým 

fyzickým obtížím (Grecmanová 2008, s. 87). 

 

 S jinou definicí pozitivního klimatu přichází Petlák (2006, s. 63), který ho vidí jako 

dobré, pozitivní prostředí, ve kterém se žáci i učitelé rádi vzdělávají, studují a pracují. 

Nejpřesněji a nejpochopitelněji pro mě popisuje pozitivní klima Světlík (2006, s. 63): " Klima 

školy může být dobré, klidné, spolupracující, tvořivé, veselé. Příznivá atmosféra a smích, 

pohoda a pocit volnosti vytváří ze školy místo, kam vyučující i jejich žáci rádi chodí, kde se 

rádi stýkají a kde se udělá nejvíc práce." Svobodová (2004, s. 85) označuje pozitivní pracovní 

klima ve třídě také jako podnikatelskou atmosféru, učící se společenství, duch sounáležitosti a 

spolupráce ve třídě. Vše je třeba děti naučit, nelze předpokládat, že to umějí. 

 

 Žádoucí vlastností klimatu školní třídy je, aby dané klima bylo pozitivní. Pokud se ve 

třídě jedná o klima pozitivní, všem zúčastněným to významně ulehčuje práci, žáci i učitelé 

chodí do školy rádi, vzájemná spolupráce je na vysoké úrovni. Žáci a učitelé ve své práci 

dosahují značných kvalit, studenti mají dobré známky a učitel podává svůj výklad jasně, 

srozumitelně, zábavně a přijatelně pro všechny subjekty vyučovacího procesu. 

Nezanedbatelný vliv to má i na vedlejší tvůrce klimatu, rodiče. Každý rodič je zajisté rád, 
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pokud jeho dítě navštěvuje školu se zalíbením, nadšením a dosahuje dobrých studijních 

výsledků. 

 

"Bez pozitivního klimatu je velmi obtížné vytvořit školy, které by efektivně pracovaly." 

(Grecmanová 2008, s. 85) 

 

 Vyvstává otázka, jak pozitivní klima poznáme, jaké jsou jeho znaky. Jak vypadá 

klima, ve kterém učitelé rádi vyučují, v němž se žáci cítí dobře a dosahují požadovaných 

výsledků a kde je minimálně disciplinárních přestupků (Grecmanová 2008, s. 84).  

 

 Grecmanová (2008, s. 85) uvádí ve své knize, že odpovědi lze hledat již v samotném 

pojmu klima. 

K  komunikace, kooperace 

L  pozitivní ladění 

I  nutné inovace 

M  aplikace moderních metod 

A aktivita   

 

 Pomocí slov z různých hledisek popisuje kvalitní sociální klima Spilková (2003, s. 

345). Klima z hlediska emocionálního: pohoda, důvěra, bezpečí, jistota, radost. Z hlediska 

sociálního: otevřenost, vstřícnost, vzájemný respekt, úcta, ohleduplnost, tolerance, 

spolupráce. A konečně z hlediska pracovního: řád, respektování pravidel, soustředěnost, 

dotahování činností a úkolů do konce, pracovitost, činorodost, důslednost. 

 

 Grecmanová (2008, s. 85-86) ve své knize věnující se klimatu školy a třídy, prezentuje 

výsledky německého šetření F. Schaffera a H. Haenische, které se zabývalo názory žáků, 

rodičů, učitelů a další veřejnosti na pozitivní klima školy. Toto jsou výsledky daného šetření: 

 

Pozitivní klima školy z hlediska žáků: 

 Ve škole se... 

• umožňuje samostatné objevné učení, ze kterého má žák radost, 

• kladou požadavky odpovídající individuálním schopnostem žáka, 

• podporuje rozvoj osobnosti žáka, 

• dává žákovi jistota, že bude akceptován, 
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• umožňuje žákovi zažít úspěch, 

• dbá na organizační přehlednost, 

• dává žákovi najevo, že se k němu přistupuje spravedlivě, 

• umožňuje žákovi tvořit školu jako vlastní životní prostor a jako takovou ji vnímat. 

 

Pozitivní klima školy z hlediska učitelů: 

 Škola... 

• je pracoviště, v němž učitel rád pracuje a spolupracuje se žáky a jejich rodiči, 

ostatními kolegy, dobře vyučuje, 

• umožňuje učiteli pocit sounáležitosti s jinými učiteli, podporuje seberealizaci, 

svobodu a samostatnost v práci a celková spokojenost s daným stavem věcí. 

 

Pozitivní klima školy z hlediska rodičů: 

 Ve škole je obvyklá/é... 

• vstřícnost učitelů, 

• spravedlivé hodnocení a zacházení s dětmi, 

• kvalifikovanost a kompetentnost pedagogů, 

• motivace žáků k učení, 

• individuální podpora dítěti. 

 

Pozitivní klima školy z hlediska veřejnosti: 

 Škola musí žáky připravit k... 

• úspěšné zapojení do profesionálního života, 

• zodpovědná účast na veřejném životě, 

• dodržování sociálních a pracovních ctností. 

 

 Ve třídách, ve kterých mohou žáci participovat na řízení, panují obvykle lepší vztahy, 

žáci mají celkově lepší přístup ke škole, třídě a výuce. V takových třídách jsou 

frekventovanější interpersonální kontakty a žáci pracují samostatně na zadaném úkolu bez 

neustálého dohledu učitele (Lašek 2007, s. 37).  

 

 F. Oswald s pracovním kolektivem (1989, cit. dle Grecmanové 2008, s. 86) uvádí že: 

"Učitelé v pozitivním klimatu lépe chápou pocity žáků, více je chválí, jsou méně direktivní, 
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mají menší sklony k dominanci, zatímco v negativním klimatu se stávají direktivními, téměř 

nediferencují své emoce, neanalyzují je, nýbrž je potlačují a zapuzují. V příznivém klimatu je 

větší shoda mezi očekávaným a skutečným chováním. Učitel není ve všech situacích 

vládnoucím technokratem." 

 

 Atmosféra, která ve třídě panuje, ovlivňuje nejen chování všech zúčastněných (učitele 

i žáky), ale také kvalitu práce. Pokud žákům položíte otázku, co dělá ve třídě příjemnou 

atmosféru, mají o tom celkem jasno. Učitel by měl za začátku školního roku vymezit prostor, 

kde bude o tomto tématu se žáky diskutovat. To může přispět k budování třídy jako skupiny. 

Jedním z možných postupů je, že nejprve učitel vyjádří své představy o tom, jak vypadá 

pozitivní atmosféra ve třídě, a poté nechá žáky, aby své představy formulovali v malých 

skupinkách (Auger, Boucharlat 2005). 

 

Odpovědi žáků: Pro třídu, kde je příjemná atmosféra platí: 

• Rozumíme si, 

• nenadáváme si, nehádáme se, 

• neposmíváme se, když se někomu něco nepovede, 

• pomáháme si navzájem, 

• respektujeme učitele, 

• učitelé respektují nás, 

• učitelé nám naslouchají, 

• chováme se slušně k vybavení třídy, 

• s učiteli spolupracujeme, 

• jezdíme na výlety, 

• ve třídě je legrace. 

 (Auger, Bouchalat 2005) 

 

1.8 Výzkum třídního klimatu 

 

 Následující kapitolu budu věnovat možnostem diagnostiky třídního klimatu. S jakými 

přístupy se můžeme v literatuře setkat, za jakým účelem může být třída diagnostikována. 

Krátce se budu zabývat historií výzkumu třídního klimatu. V závěru kapitoly představím 

několik konkrétních metod, které jsou nejčastěji při výzkumech používány.  
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1.8.1 Historie výzkumu třídního klima 

 

Počátky výzkumů této problematiky ve světě se datují do až do 50. let 20. století. 

Velká tradice výzkumů je v Austrálii, kde se touto problematikou zabývají již přes 50 let. 

Snaží se zodpovědět hlavně následující otázky (Fraser, 1989, cit. dle Lašek, 2007, s. 47): 

 

• Co jsou determinanty klimatu a jak působí na žáky a jejich učení? 

• Existují rozdíly mezi aktuálně prožívaným a ideálním klimatem ve třídě a co je 

příčinou těchto rozdílů? 

• Vnímají učitelé a žáci klima ve třídě podobně? 

• Mohou učitelé klima třídy zjistit, zkoumat a měnit? 

• Mohou ovlivnit organizační změny výuky klima třídy? 

 

V současnosti dochází v zahraničí k renesanci výzkumů klimatu školy a s ním 

souvisejících témat, hlavními centry jsou Austrálie, Amerika a z evropských zemí pak 

Německo a Rakousko.  

 

 Práce věnované klimatu třídy se v českých podmínkách začínají ojediněle objevovat 

již v 70. letech 20. století, ale do popředí zájmů badatelů až po roce 1990. Problematice se 

tehdy věnovali např. J. Mareš (1998, 2000), J. Lašek (1991, 1995), M. Klusák (1993). 

Přestože nemá výzkum klimatu třídy v ČR tradici, domníváme se, že je zde v současné době 

solidní vědecko-výzkumná základna (Grecmanová, 2008). V roce 2003 u nás proběhla 11. 

konference České pedagogické společnosti a ta ukázala, že nedochází pouze k přejímání 

metod a nástrojů výzkumu ze zahraničí, ale že se rodí vlastní metody českých badatelů, které 

odpovídají podmínkám v našem prostředí a situaci v českém školství (Grecmanová, 2008). 

Nesporně dalšími významnými představiteli jsou H. Grecmanová, S. Ježek, P. Urbánek a 

další. 

 

1.8.1.1 Dosavadní výzkumy v ČR 

 

Na našem území se odborníci nejvíce věnují výzkumům klimatu školní třídy a vyučovací 

hodiny (Pelikán a Lukš 1973, Mareš 1974, Fruman 1985, Průcha 1988, Samuhelová 1993, 

Mareš a Lašek 1990/91, Lašek a Mareš 1991, Klusák a Škaloudová 1992, Miezgová 1994, 
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Duzbaba 1994, Lašek, 1994). Až na výjimečné případy je malá pozornost věnována výzkumu 

mikrosociálních vlivů, ojedinělým výzkumem je výzkum klimatu pedagogického sboru, který 

byl realizován v roce 1993 Zelinovou a Zelinou. Exaktním výzkumem klimatu celé školy se 

věnoval Kučera a kol. (1992) a Semrádová (1995), pro řízení školy a inspekční činnost se 

jednalo o výzkumy zcela zásadní. V českých odborných publikacích najdeme jen velmi málo 

přehledových prací o klimatu školní třídy a učitelského sboru: Mareš, Křivohlavý (1995), 

Průcha (1997). Výzkumu klimatu celé školy se věnoval ve své práci Mareš (1997). 

 

Zajímavé výsledky přináší Lašek (1992), který při výzkumu 4. a 5. tříd, přinesl následující 

závěry. Dívky jsou daleko citlivější vůči vnímání konfliktů a třenic ve třídě a také je považují 

za větší problém než chlapci. Chlapcům připadají třídy obecně soudržnější než dívkám. U 

žáků z vesnických škol je tomu ale jinak, ukazuje to sonda provedena Pečínkou a Fidranskou 

(cit. dle Lašek a Mareš 1991), kteří naopak zjistili, že chlapci jsou vůči třenicím více náchylní 

a prožívají je výrazněji než dívky. 

 

Porovnání základních a středních škol též přináší poutavé údaje. Zatímco žáci základních 

škol hodnotí vzájemné vztahy jako nadprůměrné a učitelovu pomoc jako průměrnou, svou 

orientaci na úkoly, pořádek posuzují mírně pod průměrem, u studentů středních škol vyšly 

všechny proměnné významně nižší (Lašek 1992). 

 

Pokud se zaměříme na poznatky získané z výzkumů realizovaných v České republice, 

můžeme je shrnout do několika okruhů: rozdíly v aktuálním a preferovaném klimatu, rozdíly 

v pohledu chlapců a dívek, rozdíly v pohledu žáků a učitelů, rozdíly pohledů žáků na 1. a 2. 

stupni základní školy, rozdíly mezi malými a velkými třídami, rozdíly mezi státními a 

církevními školami (Mareš 1998). 

 

Jako zajímavé také hodnotím výsledky týkající se porovnání církevních a státních škol. D. 

Miezgová uvádí, že aktuální klima třídy je lépe hodnoceno žáky církevních gymnázií, existují 

zde významně lepší vzájemné vztahy a pravidla výuky jsou jasnější a přehlednější. Přesto žáci 

církevních gymnázií pociťují malý zájem o ně ze strany učitelů.  

 

Na zmapování kompletní situace klimatu tříd v České republice teprve čekáme. Tyto 

výzkumy by zajisté pomohly práci pedagogů, ale také pracovníkům psychologicko-

pedagogických poraden a speciálně pedagogických center.  
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1.8.2 Přístupy ke zkoumání klimatu třídy 

 

 Nejprve můžeme přístupy rozdělit podle objektu zkoumání, subjektů z perspektiv 

jejich vnímání do třech hlavních proudů. Jeden z přístupů se zaměřuje na klima z pohledu 

různých respondentů: žáků, učitelů, rodičů, představitelů školy, jejich zaměstnanců atd., 

druhý směr se orientuje na klima z pohledu učitelů a třetí směr preferuje klima z pohledu 

žáků třídy (Grecmanová 2008, s. 98).  

 

  S jiným pojetím k dělení přístupů výzkumu přichází Mareš (1998) ve své přehledové 

studii, kde dle mého názoru jasně, srozumitelně a přehledně ukazuje možnosti, jak na klima 

třídy pohlížet, pokud se rozhodneme ho blíže zkoumat: 

 

 Sociometrický přístup. Pozornost je zaměřena na školní třídu jako sociální skupinu, 

učitel je v tomto přístupu spíše v pozadí výzkumu. Výzkumníka především zajímá struktura 

třídy, vztahy ve třídě a jejich vývoj.  

- Diagnostická metoda: sociometricko-ratingový dotazník (SORAD). 

- Nezávisle proměnná je většinou koheze třídy, integrovanost třídy, vzájemné sympatie 

mezi žáky a vliv žáků ve třídě.  

- Závisle proměnná školní úspěšnost, výkonnost žáků a celé třídy, chování jednotlivců i 

třídy jako celku.  

- Představitel: V. Hrabal (1989). 

 

Organizačně-sociologický přístup. Objektem studia školní třída, jako organizační 

jednotka a učitel jako řídící pracovník. Důraz kladen na rozvoj skupinové práce v hodině, 

eliminace nejistoty při plnění úkolů. 

- Diagnostická metoda: standardizované pozorování pedagogické činnosti. 

- Nezávisle proměnná: je zde představována šíří používaných technologických 

vyučovacích postupů, míra delegování pedagogické autority na žáky, prostor pro 

komunikaci mezi žáky navzájem.  

- Závisle proměnná: výkonnost třídy jako celku, přírůstek výkonů žáků 

v jednotlivých předmětech. 

- Představitel: E. G. Cohenová (1989). 
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Interak ční přístup. Zaměření na školní třídu a učitele. Ve středu zájmu interakce žáka 

s učitelem během vyučovací hodiny. 

- Diagnostické metody: standardizované pozorování, metody interakční analýzy typu 

tužka-papír, dále metody počítačové, audiovizuální nahrávky interakce, jejich popis a 

rozbor.  

- Nezávisle proměnná: přímé a nepřímé působení učitele. 

- Závisle proměnná: výkonnost třídy, výkonnost jednotlivých žáků, postoje žáků, 

efektivita učitelovi práce. 

- Představitel: N. A Flanders (1970), J. Pelikán a J. Lukáš (1973), M. Samuhelová 

(1993).  

 

Pedagogicko-psychologický přístup: Objektem studia je školní třída a učitel. Badatele 

zajímá spolupráce ve třídě, kooperativní učení v malých skupinách. 

- Diagnostická metoda: posuzovací škála Classroom Life Instrument (zkráceně CLI). 

- Nezávisle proměnná: sociální závislost žáků, sociální podpora žáků, žákovské 

sebepojetí. 

- Závisle proměnná: výkonnost celé třídy a jednotlivých žáků, postoje žáků k učivu, 

žákovské připisování příčin v případě úspěchu a neúspěchu. 

- Představitel: P. C. Abrami (1994). 

 

Sociálně-etnografický přístup: Předmětem studia je školní třída, učitelé a celý přirozený 

život školy. Zkoumá především to, jak klima funguje, jak jej vnímají, hodnotí a svými slovy 

popisují jeho aktéři. Badatelé se zajímají o sociokulturní konstruování klimatu. 

- Diagnostická metody: zúčastněné pozorování (intenzivní po dobu několika měsíců až 

let), výzkumník zde vede rozhovory s učiteli, žáky, nahrává si jejich formulace, 

přepisuje do protokolů a následně analyzuje. 

- Nezávisle a proměnné: u tohoto přístupu nemůžeme o proměnných uvažovat, protože 

etnograf nevstupuje do výzkumu s předem stanovenými proměnnými. 

- Představitel: M. Klusák (1994), L. Griswoldová (1994), C. Piercová (1994). 

 

Vývojově psychologický přístup. V centru zájmu se nachází žák, jako osobnost a školní 

třída jako sociální prostředí, v němž se osobnost žáka rozvíjí. Pozornost je věnována 

ontogenezi žáků v období prepuberty a puberty, především v období mezi 5. a 8. ročníkem 

školní docházky. 
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- Diagnostické metody: používá se soubor různorodých diagnostických metod. 

- Nezávisle proměnná: učitelovo řízení vyučovací hodiny, postupy ukázňující žáky, 

individuální přístup k žákům, učitelův způsob hodnocení žáků, vzájemné vztahy 

učitel-žáci, prostor pro žákovu autoregulaci, žákovská potřeba autonomie a 

seberozvoj, morální a konvenční autorita dospělých. 

- Závisle proměnná: školní neúspěšnost, nezájem žáků o školu, negativní vnitřní 

motivace pro učení, žákovo snížené sebepojetí, naučená bezmocnost, zhoršené 

mentální zdraví. 

- Představitel: J. S. Eccelesová (1993). 

 

Sociálně-psychologický a environmentalistický přístup. Dnes asi nejrozšířenější a 

nejpoužívanější. Objektem studia je školní třída, která je chápaná jako prostředí, kde probíhá 

výuka mezi žáky dané třídy a vyučujícími, kteří v této třídě působí. Zajímá nás především 

kvalita klimatu, jeho struktura, aktuální podoba klimatu i podoba, která není, ale aktéři by si ji 

takovou přáli mít (žádoucí podoba klimatu). 

- Diagnostická metoda: posuzovací škály (vyplňují sami aktéři), je v nich zachyceno 

jejich vidění klimatu, postoje, subjektivně zabarvené názory a očekávání. 

- Nezávisle proměnná: dle Moose (1974) tři skupiny: vzájemné vztahy mezi aktéry, 

možnost osobního rozvoje, udržování i měnění daného systému. 

- Závisle proměnné: školní výkonnost třídy jako celku i jednotlivců, postoje žáků 

k učení atd. 

- Představitel: H. J. Walberg a G. J. Anderson (1968), E. J. Trickett a R. M. Moos 

(1973), B. J. Fraser (1989). 

 

1.8.3 Pojmy týkající se výzkumu klimatu třídy 

 

Úrovně zkoumání klimatu třídy 

 

 Podle Mareše (2003, s. 40) můžeme shledat tři úrovně zkoumání klimatu třídy.  Je-li 

naše pozornost zaměřena na jednu třídu, pohybujeme se v mikroúrovni  klimatu. Pokud 

bychom se chtěli podívat ještě pod tuto úroveň, nebude se jednat o klima třídy jako celku, ale 

budou nás zajímat jeho dílčí části, např. klima mezi dívkami, klima mezi chlapci, klima 

jednotlivých skupin.  
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 Zajímá-li nás situace v celém státě, jak je na tom klima tříd v dané zemi, pak se jedná 

o makroúroveň.  

 

 Třetí úroveň je poněkud obtížné definovat, jedná se o mezoúroveň. Ta může být pojata 

spíše teritoriálně, např. krajem, administrativně, např. školským obvodem, typem školy, v níž 

se třída nachází. Může být definována i jinými způsoby, např. zřizovatelem, typem komunity, 

v níž působí, složením žáků, kteří třídu navštěvují. 

 

Nezávisle a závisle proměnná 

 

 Klima může vystupovat jako nezávisle proměnná, ale i závisle proměnná. V případě, 

že se jedná o nezávisle proměnnou, má klima vliv na složky prostředí a ovlivňuje je. Pokud 

vidíme klima jako závisle proměnou, mění se, je závislé na složkách prostředí, které na něj 

působí (Grecmanová 2008, s. 100). "Můžeme hovořit také o tom, že má charakteristiku 

dialektické proměnné" (Grecmanová 2008, s. 100). 

 

Respondenti 

 

 Klima třídy můžeme zkoumat z pohledu různých skupin, které se účastní dění ve třídě. 

Nejčastěji se jedná o žáky a učitele. Jejich uplatnění je následující. Prostřednictvím žáků 

diagnostikujeme klima třídy a výuky. Učitelé se nám podílejí na tvorbě klimatu třídy, klimatu 

výuky a také tvoří klima učitelského sboru. Můžeme se setkat i s jinými posuzovateli klimatu 

školní třídy, a to mohou být například další spolupracovníci nebo rodiče. Pokud chceme 

dosáhnout při výzkumu co nejobjektivnějších dat, doporučuje se pracovat nejméně se dvěma 

skupinami (Grecmanová 2008, s. 102). 

 

Klima aktuální a klima preferované  

 

 Většinou se aktuální podoba liší od formy preferované. Málokdo je spokojen se 

stavem věcí tak, jak jsou. Své preference, jak by mělo klima vypadat, mohou formulovat, 

žáci, učitelé, výzkumníci atd. Ti všichni si přejí změnit klima třídy, přejí si zvýšit jeho kvalitu, 

která může ovlivňovat mnoho dalších proměnných, jako například školní výkonnost žáků.  
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Jejich cílem také je, aby se spolu všichni aktéři cítili ve třídě lépe, lépe se jim zde žilo, 

pracovalo (Mareš 2003). 

 

• klima preferované ̠ klima takové, které by bylo žádoucí, ze strany žáků, učitelů, 

rodičů atd.  

• klima aktuální ̠ klima, které je aktuální pro danou třídu, v určité chvíli 

 

1.8.4 Účel zkoumání klimatu ve školním prostředí 

 

 Podle Mareše (2003, s. 35) je možné formulovat tři zásadní důvody zkoumání klimatu 

školy: 

 

1. Diagnostika klimatu jako rutinní šetření ˗ jejím cílem je zmapovat aktuální stav 

situace, aby na něj mohla navázat potřebná opatření. Výzkum většinou provádí 

externista (někdo mimo školu). Zprostředkovává škole jakési zrcadlo. Zjištěné klima 

je porovnáváno s jinými třídami v rámci jiných škol. Poté je srovnáváno s normami, 

pokud existují. Výsledky jsou prezentovány vedení školy a jejím nadřízeným 

orgánům. 

 

2. Autodiagnostika klimatu ˗ tento typ šetření si provádí škola sama, pro své vlastní 

potřeby. Obvykle je pořádáno vedením školy a je realizováno za pomoci učitelského 

sboru a rodičů. Škola chce sama vědět, na jaké úrovni je klima tříd. Šetření prováděno, 

aby škola mohla sama pomocí dostupných prostředků vyvodit z výsledků také 

potřebné opatření k zlepšení kvality klimatu tříd. Výsledky jsou sdělovány 

učitelskému sboru a rodičům. 

 

3. Šetření prováděné vědeckými pracovníky ˗ toto šetření je prováděno pomocí 

rozsáhlejších postupů, více metod, vedou se rozhovory s aktéry. Zkoumají se vztahy 

mezi proměnnými, aplikují se nové výzkumné metody, zdokonalují se starší a jsou 

vytvářeny nové výstižnější modely. Výsledky se publikují ve vědeckých časopisech. 

Škole jsou sděleny jen hlavní závěry. 
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1.8.5 Problémy s výzkumem klimatu třídy 

 

 Grecmanová (2008, 115-120) ve své publikaci upozorňuje na problémy, které mohou 

přijít s výzkumem klimatu třídy. S těmito problémy by měl být výzkumník seznámen a v 

rámci svého výzkumu se jim snažit co nejvíce vyvarovat, nebo s nimi alespoň počítat, aby 

nedošlo ke zkreslení dat. Problémy, které mohou vzniknout v souvislosti s výzkumem klimatu 

školy, a to například: 

 

• Klima může v průběhu času ovlivňovat několik proměnných, ty jím mohou být též 

ovlivňovány. Dobré chování učitelů, dosahování školních úspěchů žáků, dobré 

známky jsou často chápány jako účinky klimatu třídy. Možné ale je chápat tento 

vzájemný vztah i obráceně. Pojetí klimatu může být ovlivněno právě těmito aspekty. 

 

• Občas je těžké určit, co nemůže být klimatem ovlivněno (např. vzhled třídy, velikost 

školy). 

 

• Při vyhodnocování je nutné rozlišit mezi pozorovanou, analyzovanou a interpretační 

rovinou. Data jsou zjišťována na rovině pozorované. Analyzovaná rovina je taková 

rovina, ve které jsou vyhodnocována data. V rámci interpretační roviny data 

předkládáme a interpretujeme. V případě, že nesouhlasí analyzovaná rovina s rovinou 

interpretační, můžeme vyvozovat mylné závěry. 

 

• Ve výzkumech je většinou popisováno subjektivní prožívání školního prostředí. Jen 

málo výzkumů zachycuje klima z pohledu většího počtu zúčastněných skupin, např. 

žáků, učitelů a rodičů. 

 

• Jednou z nejvyužívanějších metod při výzkumu klimatu školní třídy jsou dotazníky. 

Na rizika spojená s používáním dotazníků poukazuje Mareš (2005). Upozorňuje, že 

málo zohledňují individuální a sociální zvláštnosti respondentů. Počítají se stálostí 

jejich názorů, málo pracují s hodnotami jednotlivců, když už získáme požadovaná data 

a údaje, můžeme se dopustit chyby v interpretaci. Zjistíme-li například, že dívky 

popisují klima pozitivněji než chlapci, musíme si položit otázku čím to je? 

"Způsobem, jak dívky odpovídají na otázky dotazníku (dívky snadněji popisují než 

chlapci emocionální aspekty), nebo tím, že celkově odlišně vnímají výuku (dívky 
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hodnotí objektivně stejné chování učitele jinak než chlapci)? Je však také možné, že 

skutečně jinak prožívají situace ve výuce (učitel odlišně jedná s chlapci a dívkami)" 

(Grecmanová, 2008, s. 118). 

 

• V úvahu bychom měli brát také, že se výzkumy často překrývají a mohou vést k 

chybným nebo k náhodným interpretacím. Ve svých výsledcích si výzkumy občas 

protiřečí. 

 

•  Mnoho výzkumů klimatu je orientováno na jeho charakteristiku po určitou dobu, 

jedná se o jednorázová šetření. Longitudinální výzkumy jsou vzácnou výjimkou.  Z 

toho vyplývá, že ještě není zodpovězena celá řada otázek týkajících se vnitřní 

dynamiky třídy. 

  

1.8.6 Metody zkoumání klimatu školní třídy 

 

 Všechny metody, které používáme pro zkoumání klimatu třídy, musejí dle Kohoutka 

(2002, s. 162-164) splňovat následující kritéria: 

 

• Objektivnost ˗ je určena stupněm, mírou nezávislosti na osobě výzkumníka. Přispívá 

k jednoznačnosti výsledků, protože omezuje možnost, že by badatel bezděčně ovlivnil 

zkoumaná data, aby dostal žádoucí výsledky. 

 

• Standardnost ̠  můžeme ji chápat jako požadavek, aby identická metoda, která byla 

použita u různých osob, byla realizována za shodných vnějších podmínek. Vyžaduje 

unifikaci (sjednocení) a formalizaci všech důležitých podmínek šetření. 

 

• Přiměřená obtížnost (snadnost) ̠ můžeme zjišťovat statistickou analýzou použité 

metody. Pro výpočet používáme výpočtu indexu obtížnosti testu. Výsledkem nám je 

relativní skóre, které nejčastěji vyjadřujeme v procentech. 

 

• Reliabilita  (spolehlivost) ˗ Reliabilitou rozumíme, že výsledky jsou stabilní a 

konzistentní v čase. V případě, že bychom metodu opakovali po nějaké době a 
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výsledky by se výrazně lišily, je reliabilita malá a výsledek je málo spolehlivý. Liší-li 

se výsledky od původních jen mírně, můžeme považovat reliabilitu za vysokou. 

 

• Validita (platnost, adekvátnost) ˗ Validitou rozumíme, nakolik daná metoda měří to 

co měřit má. Závisí na nezávislosti měření na systematických a náhodných chybách. 

Krom toho odvíjí se od objektivnosti badatele a také od spolehlivosti metody. 

 

• Senzibilita (citlivost, selektivnost) ̠ Senzibilita nám umožňuje zjistit i velmi malé 

rozdíly v rozsahu a kvalitě naměřených dat. 

 

• Úspornost (ekonomičnost) ̠  Úspornost znamená, že metoda by měla být co nejméně 

náročná na čas, jak při administrativě, tak vyhodnocování. Nenáročná také v rámci 

ekonomických nákladů.  

 

 "Předpokládá se, že toto prostředí mohou nejlépe posoudit jeho tvůrci, přímí aktéři, 

nikoli cizí, nezúčastnění pozorovatelé" (Lašek 2007, s. 37). Proto se dává při výzkumech 

přednost výpovědím učitelů a žáků, jak oni sami vidí, hodnotí a jak se cítí v prostředí třídy či 

školy. Data se získávají především nepřímými metodami, hlavně dotazníky a posuzovacími 

škálami. Touto problematikou se ze zahraničí zabývali Tricket a Moose, Ronsenfeld a 

především B. J. Fraser. Tito autoři vytvořili celou škálu velmi efektivních metod, kterými  

můžeme zkoumat klima školní třídy. Dalším způsobem získávání informací o klimatu třídy je 

způsob méně frekventovaný, zkoumá též vzájemné interakce učitel-žák, ale používá odlišných 

metod: zúčastněné pozorování, etnografické pozorování, rozbor kazuistik atd. (Lašek 2007, s. 

37). 

 

  Jaké existují způsoby zkoumání klimatu třídy? Stejně jako v jiných výzkumech, tak i 

ve výzkumu klimatu třídy můžeme definovat tři základní možnosti. Jedná se o výzkum 

kvalitativní, kvantitativní a o výzkumy smíšené. V současnosti je nejvíce rozšířený výzkum 

kvantitativní, Grecmanová (2003, s. 103) vidí hlavní důvod v tom, že kvalitativní výzkumy 

jsou více časově náročné a vyskytují se zde možné problémy s validitou a reliabilitou.  
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1.8.6.1 Metody kvantitativní 

 

 Základním rysem kvantitativních metod je vysoká strukturovanost, specifičnost. 

Kvantitativní výzkumná šetření jsou realizována hlavně prostřednictvím dotazníků a 

posuzovacích škál. Často se používají sociometrické techniky (Wardová 1994). V diagnostice 

sociálního klimatu tyto metody vždy převažovaly (Mareš 2003). Získané informace se 

většinou doplňují údaji zjištěnými pomocí rozhovorů, interview, diskuzí. Za pozitivní 

vlastnost kvantitativního výzkumného šetření můžeme zajisté pokládat, že umožňuje získat v 

relativně krátkém čase mnoho údajů od různých osob. V případě kvantitativné získaných dat 

musíme předpokládat, že tato data mohou být jen málo spolehlivá a subjektivně zabarvená. 

Respondenty jsou žáci, učitelé, ředitel, rodiče (Grecmanová 2003). Významným faktorem, 

proč jsou kvantitativní metody používány častěji, je požadavek objektivity a vzájemné 

srovnatelnosti škol (Ježek 2006).  

 

 Nejrozšířenějším kvantitativním nástrojem pro měření klimatu třídy je bezesporu 

dotazník. Při svém studiu odborné literatury jsem narazila na velké množství různých typů 

dotazníků. Každý zaměřuje cíl svého pátrání na něco jiného, na nějakou specifickou oblast 

klimatu třídy. Výhodu dotazníků vidím v tom, že můžeme za poměrně krátký čas zjistit 

mnoho údajů a v případě realizace nového výzkumu můžeme vybírat se široké nabídky právě 

tohoto druhu nástroje měření třídního klimatu.  

 

 Při vyplňování dotazníků a odpovídání na jednotlivé otázky každý respondent 

prochází čtyřmi základními fázemi: porozumění, vybavení, posouzení, zodpovězení. V první 

fázi porozumění si musí respondent nejprve pečlivě danou otázku přečíst, vyslechnout a 

ujasnit si strukturu a hlavní ohnisko otázky. Neméně důležité je jasné porozumění 

předloženým instrukcím. Přesné porozumění je nezbytné pro správné zodpovězení na 

příslušné otázky. Druhá fáze je fáze vybavení, zde je nezbytné vytvoření vlastní strategie 

vybavování vzpomínek, nebo nápověd k nim vedoucím. Důležité je vybavení si specifických 

detailů a obecných vzpomínek. Třetí fázi nazýváme posouzení, je to část, ve které je nutné 

seřadit si smysluplně vzpomínky a zamyslet se nad jejich relevancí a celostí. Na základě toho 

zkompletovat vybavený materiál a vytvořit odhad, který je založený právě na těchto 

částečných vzpomínkách. Čtvrtou fází je zodpovězení, zde je nutné, aby respondent 

napasoval svůj soud na některou z nabízených možností a zkorigoval svou odpověď. V každé 
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z těchto částí může docházet k překážkám, které může představovat nedostatek času, 

motivace, vhodných vzpomínek atd. (Ježek 2004, s. 9-10). 

 

 Zejména žák se dostává do pozice hodnotitele, jsou-li mu předkládány dotazníky a 

posuzovací škály, jimiž nehodnotí jen sebe, ale také spolužáky a práci učitele. Stejně tak 

může učitel hodnotit žáky a celkově třídu. Na dalších řádcích představuji tabulku 

výzkumných dotazníkových metod, kterou uvádí Lašek (2007) ve své publikaci. Zaměřuje se 

na rozdělení dotazníků do několika skupin.1  

 

 Informace   

Od koho O čem   

A. od učitele O učiteli O žáku O třídě 

 RSA   

B. Od žáka MCI MCI MCI 

 LEI LEI LEI 

 CES CES CES 

 ICEQ ICEQ ICEQ 

 CUCEI SLEI CUCEI 

 SLEI  SLEI 

 CCQ   

Tab. 4 Metody zkoumání klimatu (Lašek 2007, s. 49) 

 

Charakteristika n ěkterých dotazníkových metod využívaných při zkoumání klimatu 

školy a třídy: 

 

 Dotazník RSA (Responsibility for Students Achievement Questionnaire) 

  

Autorem je Thomas Guskey z USA. Tato metoda je určena pro učitele základních a 

středních škol. Snaží se zjistit míru učitelovi odpovědnosti za žákovy úspěchy, případně 

neúspěchy. Obsahuje 30 položek, každý učitel vyplňuje dotazník sám. Samotné vyplnění trvá 

asi 20-25 minut. Dotazník předkládá popis běžných pedagogických situací a vždy nabízí dvě 

možnosti, mezi kterými učitel volí (Lašek 2007, s. 131). 

 

                                                 
1 Tabulka dodatečně upravena autorkou. 



39 
 

 

Dotazník MCI (My Class Inventory)2 

  

Autory tohoto dotazníku jsou Australané B. J. Fraser a D. L. Fisher (1986). Dotazník 

je hojně používán na školách v mnoha zemích. Tuto metodu autoři nazvali naše třída. Jeho 

oblíbenost mezi učiteli je dána jednoduchou konstrukcí a vyhodnocením. Pro české poměry 

jej přeložil a upravil v roce 1988 Jan Lašek. Metoda je určena pro žáky 3. -6. tříd základní 

školy. Vznikla úpravou rozsáhlého dotazníku LEI (Learning Environment Inventory), který 

byl určen především studentům středních škol (Lašek, 2007). Původní nezkrácená verze 

obsahuje 45 položek, zkrácená více využívaná verze obsahuje položek pouze 25 (Čapek, 

2010). Dotazník má dvě formy: aktuální (zjišťující současné klima třídy) a preferované 

(zjišťující přání žáků, vztahující se ke klimatu jejich třídy). Metoda je určena dětem ve věku 

od 8 do 12 let. Obsahuje 25 položek, jimiž se zjišťuje 5 proměnných klimatu ve třídě. Doba 

vyplnění dotazníku závisí na věku respondentů, obvykle se jedná o časový úsek asi 20 minut 

(Lašek 2007, s. 53-54). 

 

Proměnné třídního klimatu sledované dotazníkem MCI: 

• spokojenost ve třídě, 

• třenice ve třídě, 

• soutěživost ve třídě, 

• obtížnost učení, 

• soudržnost třídy. 

 

Dotazník LEI (Learning Environment Inventory) 

  

Autoři tohoto dotazníku jsou Anderson a Walberg. Dotazník LEI je jedním z 

nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších dotazníků na zkoumání klimatu třídy vůbec. Například 

dotazník MCI je zkrácenou a zjednodušenou verzí tohoto dotazníku. Dotazník sleduje 15 

proměnných ze 105 výroků (Čapek 2010, s. 127). 

 

 

 

 
                                                 
2 Dotazník MCI byl použit jako nástroj výzkumného šetření a je k nahlédnutí jako příloha č. 1. 
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Dotazník CES (Classroom Environment Scale) 

 

 Dotazník vytvořený Trickettem a Mooosem v USA je jeden z nepoužívanějších 

dotazníků zkoumajících klima třídy. Tento dotazník je zaměřen na zkoumání klimatu osmých 

a devátých tříd základní školy a středních škol. Prvotní dotazník byl velmi obsáhlý, zkoumal 

13 dimenzí klimatu třídy, studenti museli odpovídat na 242 otázek. Později byl dotazník 

revidován a počet zkoumaných dimenzí byl snížen na 9 a počet otázek na 90. Pro praktické 

využití byl přesto příliš obsáhlý, a proto po dalších změnách dostává svou konečnou podobu, 

autoři jsou Fraser a Fisher z Austrálie, 24 otázek a 6 proměnných. 

 

• Angažovanost žáka, jeho zaujetí školní prací, 

• vztahy mezi žáky ve třídě, 

• učitelova pomoc a podpora, 

• orientace žáků na úkoly, 

• pořádek a organizovanost, 

• jasnost pravidel. 

Dotazník má dvě formy: aktuální a preferované. 

 

 Každý žák vyplňuje dotazník samostatně. Dotazník je odebrán žákům přibližně po 20 

minutách a zhruba stejnou dobu potřebuje učitel k vyhodnocení dotazníků celé třídy (Lašek 

2007, s. 72-73). 

 

Dotazník ICEQ (Individualized Classroom Environment Questionnaire) 

 

 Autorem je Fraser. Dotazník se soustředí na aspekty klimatu, na které se nezaměřuje 

dotazník CES ani LEI. Otázky jsou rozděleny do pěti zkoumaných dimenzí, např. nezávislost, 

výzkum učení, diferenciace (Grecmanová 2008, s. 110). 

 

CUCEI  (College and University Clasroom Environment Inventory)  

 

 Autoři jsou Fraser, Treagust a Dennis. CUCEI je zaměřen na zjišťování klimatu 

vysokých škol. Skládá se ze 49 tvrzení, které zkoumají sedm prvků klimatu: 

 

• personalizace, 
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• zaujetí školou, 

• soudržnost, 

• satisfakce školou, 

• orientace na úkoly, 

• inovace výuky, 

• individualizace výkonů. 

 

 Odpovědi dotazníku mají formu čtyřstupňových škál, z nichž studenti vybírají od silně 

souhlasím do silně nesouhlasím. Metoda má opět dvě formy, a to aktuální a preferovanou 

(Lašek 2007, s. 50). 

 

SLEI  (Science Laboratory Environment Inventory) 

 

 Autorem je Fraser, tento dotazník zahrnuje 56 položek a zjišťuje 7 prvků klimatu: 

• učitelovu pomoc a podporu, 

• zaujetí prací, 

• soudržnost, 

• otevřenost v kontaktu, 

• integraci, 

• organizaci, 

• jasnost pravidel, 

• materiální vybavení. 

 Metoda je určena studentům vysokých škol (Lašek 2007, s. 51). 

 

CCQ (Classroom Climate Questionnare)3 

 

 Autorem je Walberg, dotazník se teoreticky vztahuje k modelu třídy jako sociálnímu 

systému. Dotazník je koncipován na 80 výpovědí, které jsou sumarizovány do 18 dimenzí, 

např. nepořádek, odcizení, spokojenost (Grecmanová 2008, s. 109-110). 

 

                                                 
3 Dotazník CCQ je k nahlédnutí jako příloha č. 2. 
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 V praxi se můžeme setkat i s jinými druhy dotazníků, než které uvádí Lašek (2007, s. 

49) ve své tabulce. Uvádím dva z nich, které jsou badateli nejčastěji používány při zkoumání 

klimatu třídy, školy. 

 

Dotazník "Naše třída" 

 

 Tento dotazník je určen především žákům 1. a 2. tříd základní školy. Jedná se o využití 

piktogramů a obrázků. Pro vyjádření spokojenosti, či nespokojenosti se třídním klimatem. 

Tento dotazník může být doplněn jednoduchými otázkami v závislosti na věku respondentů 

(Čapek 2010, s. 108-109). Nejedná se o obměnu dotazníku MCI. Dotazník "Naše třída", o 

kterém píše Čapek (2010), ukazuje možnou podobu takového dotazníku. 

 

Dotazník KLIT 4 

 

  Dotazník KLIT je zaměřen na tři prvky klimatu:  

 

• suportivní (podpůrné, kooperativní) klima, zde žáci popisují vztahy ke třídě a 

vzájemné vztahy mezi spolužáky, míru kooperace a soudržnosti,  

• motivaci k negativnímu školnímu výkonu, zde žák charakterizuje míru svého zájmu 

o školu, tendenci nevynikat, vyhýbat se neúspěchům, nevěřit si, 

• sebeprosazení, zde žáci popisují tendence k individualizaci výkonu, spoléhání sám na 

sebe, nižší míru kooperace, touhu vyniknout a jednat účinně.  

 

 Dotazník vyplňují žáci samostatně a čas k jeho vyplnění je stanoven na 20 minut. Je 

doporučováno dotazníky vyhodnotit individuálně pro každého žáka, jelikož aritmetická čísla 

nejsou v tomto případě směrodatná a žádoucí (Čapek 2010, s. 126). 

 

1.8.6.2 Metody kvalitativní 

 

 Ne všechny stránky klimatu třídy můžeme kvantifikovat. Na všechny odpovědi nám 

nemůžou odpovědět dotazníková šetření. Proto existují metody kvalitativní, z nichž hlavním 

a nejpoužívanějším nástrojem je rozhovor (Mareš 2003, s. 56). "Rozhovor je jednou z 

                                                 
4 Dotazník KLIT je k nahlédnutí jako příloha č. 3 
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nejpřirozenějších metod pro respondenta a současně nejnáročnějších metod pro tazatele" 

(Mareš 2003, s. 56). Tato metoda se dá použít při výzkumu u všech věkových kategorií, 

můžeme ji použít u všech, kteří se na klimatu třídy jakkoli podílejí (žáci, učitelé, rodiče, 

pracovníci školy, vedení školy atd.) Pokud chceme dospět k hlubšímu poznání klimatu je 

možné použít polostandardizovaný rozhovor, kde je první část otázky předem dána a zbytek 

se přizpůsobuje dle respondentových odpovědí (Mareš 2003, s. 56). 

 

 Vyčerpávající a přehledný souhrn kvalitativních metod nám nabízí ve své disertační 

práci Ježek (2006, s. 87-99). Kvalitativní metody označuje také jako méně strukturované 

diagnostické metody.  

 

• Rozhovorové techniky ˗ zde hraje zásadní roli interaktivnost rozhovorových metod. 

Při rozhovoru máme možnost se při pochybnostech o správném porozumění odpovědi 

okamžitě doptat a ujasnit si tak respondentovo stanovisko. Při rozhovoru můžeme 

získat potřebné informace nejen z verbálního projevu respondenta, ale mnoho toho 

také vyčteme z projevu neverbálního. Lze získat interaktivní data, která jsou 

výsledkem dialogu mezi badatelem a respondentem, i data narativní, která získáme 

pouze napomáháním ve vypovězení příběhu. 

 

o Skupinové rozhovory ˗ hojně používanou metodou při zkoumání klimatu 

třídy jsou skupinové rozhovory. Velká výhoda skupinového rozhovoru spočívá 

v tom, že můžeme sledovat ustanovování konsenzu či míru konsenzu v daných 

oblastech. Máme možnost sledovat, jaké emoce se ve skupině vyskytují, tyto 

emoce jsou velice často základem klimatu celé třídy. 

 

• Pozorování ˗ v počátcích studování klimatu bylo strukturované pozorování jednou z 

nejčastěji používaných metod, v současné době se s ním v praxi už moc nesetkáme. 

Důvodem je to, že klima je popisováno jako dlouhodobý jev a pozorování probíhá v 

současnosti a většinou pouze v průběhu krátkého časového úseku. Standardizované 

pozorování je doporučené spíše jako doplňková metoda, nikoli jako metoda základní, 

na které bychom celý výzkum stavěli. 

 

o Zúčastněné až etnografické pozorování ˗ jedná se o méně strukturovanou 

verzi pozorování. Někdy může být zúčastněné pozorování realizováno po 
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velmi dlouhou dobu a probíhat v rámci etnografického výzkumu. Z pravidla se 

při něm badatelé stávají součástí života školy. Jejich čas ve škole se počítá na 

desítky hodin týdně po dlouhé období, někdy až roky. Výzkumník pak není 

chápán jako cizí prvek, ale je žáky a učiteli přijímán jako součást třídy. 

 

• Narativní metody ˗ neboli příběhy o třídě mají mnoho podob a můžeme z nich 

mnoho usuzovat. Tato technika v sobě většinou nese představy respondentů o 

aspektech prostředí třídy, jejich kauzálních vztazích, různých úhlech pohledu. Tento 

pohled zahrnuje mnoho časových dimenzí, minulost, přítomnost i budoucnost. V 

případě předávání příběhu není zachycena jen samotná podstata příběhu, ale také její 

interpretace, vyznění příběhu, poslání a důvod, proč stojí za to se jí dále zabývat. 

Metody získávání příběhů o třídě a celé škole jsou rozmanité, jedná se o vyptávání na 

historky, na tradované příběhy. Dalším příkladem je dotázat se učitelů na jejich 

oblíbené historky, na to, co by vyprávěli kolegovi, aby mu přiblížili, jak to ve škole 

chodí atd. 

 

• Deníky ˗ mohou být psané pouze pro privátní účely obsahující soukromé postřehy a 

pocity nebo záměrně vytvořené sborníky dat. V denících můžeme najít nejen události 

v jejich přirozených časových posloupnostech, ale také osobní stanoviska pisatele 

deníku. Nejpřínosnější jsou deníky učitelů "nováčků", kteří ještě nepoznali rutinu a 

jejich postřehy nejsou ovlivněny stereotypním životem učitelů. Možným zdrojem dat 

v dnešní době by mohly být i blogy na internetu. 

 

• Projektivní metody ˗ základ těchto metod tvoří princip projekce. To znamená 

dotváření nestrukturovaného podnětového materiálu respondentem na základě 

respondentových psychických obsahů. Tyto metody jsou používány zejména k 

diagnostice emocí spojených se třídou a školou. Tyto metody můžeme ještě rozdělit na 

metody verbální (metoda nedokončených vět, metafory a přirovnání pro školu, výběr 

obrázků a komentování nakresleného obrázku) a metody neverbální (žákovské kresby 

školního života, navržení znaku nebo erbu třídy, nakreslení metafory pro danou třídu, 

fotografie pořízené žáky). Další projektivní metodou, se kterou jsem se seznámila 
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během přednášek Diagnostické metody v poradenství, je metoda Stromu, je to metoda, 

která mě velmi zaujala, a proto ji zde uvádím.5 

 

• Analýza produktů ˗ "produkty" mohou být velmi zajímavým zdrojem informací o 

klimatu třídy. Je to velice obsáhlá kategorie, která zahrnuje produkty neživé 

(dokumenty, díla, fyzické prostředí školy atd.) a živé (charakteristiky žáků a učitelů). 

Analýzu produktů můžeme ještě následovně rozdělit na analýzu oficiálních 

dokumentů a pravidel, analýza vybavení a výzdoby, analýza internetové prezentace, 

žákovská samospráva.     

 

 Ježek (2004) doporučuje kombinaci nejméně dvou metod, díky čemuž dosahujeme 

přesnějších, kompletnějších a srozumitelnějších závěrů než při použití jediné výzkumné 

metody. Další výhodou je, že každá metoda se může zaměřit na určitý aspekt třídního klimatu 

a my tím pak získáme rozsáhlý soubor informací, které nám pomohou pochopit složitou 

koncepci celé třídy. Jednou z možností je nejprve administrovat dotazníky, které si můžeme 

vyhodnotit ještě před rozhovory, ty potom můžeme zaměřit na témata, která nevyšla v 

dotazníkovém šetření příliš jasně, nebo naopak výsledky dosahovaly extrémů. Hendl (2006) 

zaujímá stejný názor, podle něj je nejvhodnější spojení metod kvalitativních a kvantitativních. 

Hendl doporučuje následující postup, na základě pozorování a rozhovorů si stanovit hypotézy 

a ty ověřit dotazníkovým šetřením. Případné nejasnosti můžeme vyvrátit, potvrdit nebo 

zpochybnit opět rozhovorem nebo dotazníkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Projektivní metoda Stromu byla použita v rámci výzkumného šeření a je k nahlédnutí v přílohách jako příloha 
č. 3 
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2 Alternativní školy 

 

2.1 Vymezení pojmu "Alternativní škola" 

 

 Slovo alternativní pochází z latinského slova "alter", což v překladu znamená druhý, 

odlišný, zástupný nebo náhradní. Alternativní škola je proto chápána jako pojem, který má 

mnoho významů a mnoho vysvětlení. Pro někoho může být alternativní škola každá, která se 

nějak odlišuje od škol tzv. tradičního typu, pro jiného musí mít jasně daná pravidla. 

Alternativní označujeme školy, které se liší od ostatních používáním odlišných metod. Jiná 

může být organizace výuky, formy učení nebo následné hodnocení. Často můžeme číst o 

alternativním vzdělávání, což je termín takřka identický a nedočetla jsem se o výraznějších 

změnách v chápání tohoto pojmu. 

 

 Nejprve jsem se zaměřila na to, jak tento pojem vysvětlují evropské pedagogické 

slovníky. V britském pedagogickém slovníku (Lawton, Gordon 1993, s. 42, cit. dle Průcha 

2012, s. 21) se můžeme dočíst: "Alternativní vzdělávání je obecný termín označující takové 

školní vzdělávání, které je odlišné od vzdělávání nabízeného státem nebo jinými tradičními 

institucemi. Alternativní školy jsou obvykle (nikoli nezbytně) spojeny s radikálními 

koncepcemi vzdělání, jako je například odmítání formálního kurikula či formálních metod 

výuky."  

 

 Německý slovník pedagogiky (Schaub, Zenke 2007, s. 22-23) ve volném překladu 

pojem alternativní školy vysvětluje následovně, vzdělávací instituce, které se odlišují plně 

nebo jen z části svými cíli, obsahy, formou učení a vyučováním, organizací školního života a 

kooperací školy s rodiči. Vychází z kritiky veřejných státních škol. Alternativní školy jsou 

považovány za reformní školy především z hlediska svých odlišných základů v oblasti 

antropologie, filozofie či pedagogiky. Alternativní školy jsou většinou zřizovány neveřejných 

subjektem, jsou orientovány na děti a na budoucnost. Můžeme je také označovat jako 

svobodné školy. 

 

 V anglicko-českém slovníku pedagogickém (Gavora, Mareš 1999, s. 16 se můžeme 

dočíst tuto definici alternativní škola je škola taková, která má cíle, obsah a metody vyučování 

odlišné od škol standardních. 
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 Jako nejvýstižnější a nejsrozumitelnější vidím definici a charakteristiku alternativních 

škol z Pedagogického slovníku (Průcha, Walterová, Mareš 1998, s. 20): "Alternativní škola - 

obecný termín pokrývající všechny druhy škol (soukromé i státní, resp. veřejné), které mají 

jeden podstatný rys: odlišují se od hlavního proudu standardních (běžných, normálních) škol 

určité vzdělávací soustavy. Odlišnost může spočívat v specifičnostech obsahu vzdělávání, 

organizace výuky, hodnocení vzdělávacích výsledků žáka aj. Pojem alternativní škola nelze 

tedy vztahovat pouze k soukromým školám, resp. k typu zřizovatele školy, protože 

nestandardní mohou být i některé školy státní." S tímto obecným pojetím alternativní školy 

pracuji i ve své práci. 

       

 V odborné literatuře se můžeme setkat s mnoha definicemi, které se od sebe liší v 

detailech, ale i celkovém pojetí alternativní školy. Takto definují pojem alternativní škola 

autoři, kteří se touto problematikou zabývají hlouběji. 

 

 Skalková (1995, s. 5) nazývá školy alternativní jako: "Školy, které chtějí odstraňovat 

tradiční nedostatky běžných škol a pracovat nově. Přitom tyto školy sledují velmi různé cíle a 

hájí různé hodnoty." 

 

 Svobodová a Jůva (1996, s. 5) ve své knize uvádějí definici následující: "Alternativní 

škola se zákonitě objevuje v okamžiku stabilizace určité standardní školy, ať již církevní (jak 

tomu bylo po celý středověk a na počátku novověku), anebo státní (která v evropských 

podmínkách převažuje od 18. století). Alternativní školy mohou být soukromé, církevní anebo 

státní v rámci povolených tolerancí v demokratickém společenském systému" 

         

 Autor uceleného přehledu o alternativních školách Průcha (2012, s. 21) ve své 

publikaci uvádí pojem alternativní se používá jako synonymum k pojmům netradiční škola, 

volná škola, svobodná škola, otevřená a nezávislá škola. Jak je vidět, pojem není zcela 

jednoznačný a mnohé definice se ne zcela úplně na vymezení tohoto pojmu shodují. Průcha 

(2010, s. 22)  zdůrazňuje, že je třeba rozlišovat několik významových rovin pojmu 

alternativní škola, a to podle toho, kde se termín používá. Je třeba brát v úvahu tyto tři 

aspekty: 

 

• školsko-politický,  
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• ekonomický, 

• pedagogický a didaktický. 

 

 Sumářem jednotlivých definic může být následující tvrzení. Alternativní školy 

chápeme jako všechny školy, bez ohledu na zřizovatele, to jest školy soukromé, církevní, 

veřejné, které mají jeden zásadní znak. Nějakým způsobem se odlišují od škol běžného, 

standardního proudu. Odlišnosti to mohou být následující: 

 

• jiné způsoby organizace výuky nebo života dětí ve škole, 

• jiné kurikulární programy (změny v obsahu nebo cílech vzdělávání či obojím), 

• jiné parametry edukačního prostředí (nestandardní architektonické řešení učebny, jiná 

komunikace mezi žáky a učiteli), 

• jiné způsoby hodnocení výkonů žáků (slovní hodnocení), 

• jiné vztahy mezi školou a rodiči, školou a místní komunitou aj. 

 (Průcha 2012, s. 25) 

 

 Nesmím opomenout myšlenky našeho předního odborníka na problematiku 

alternativních škol Rýdla (1994, s. 28-29), který stanovuje následující čtyři teze, jimiž 

popisuje charakter tohoto typu škol:  

 

1. Svoboda pro spojování teorie a praxe, učení a práce, školy a všedního dne. 

Je již známé, že tradiční školy rozdělují vzájemně souvislé celky a drobí je do menších 

celků. Alternativní školy se snaží o pravý opak a spojují věci a informace do souvislostí a 

ucelených tematických okruhů. Rýdl (1994) hovoří také o důležitosti získávání informací 

a vědomostí ve svobodných a volných podmínkách. 

 

2. Sebeorganizace a samospráva zúčastněných. 

Tradiční školy příliš možností do rukou učitelů a žáků při tvoření školního života 

nedávají. To se snaží změnit školy alternativního typu, které se snaží zplnomocnit učitele 

a žáky k tomu, aby si školu vytvářeli sami. Mohou organizovat vnitřní a vnější život 

školy, mají možnost utvářet program všedních dnů. Do budoucího života jim tyto aktivity 

mohou přinést mnoho užitečného, například dovednosti v organizaci, řízení a vedení lidí. 

 

3. Sebeurčení a sociální zodpovědnost. 
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V standardních školách učitelé vykonávají svou práci dle učebních plánů, které 

připravuje ministerstvo školství. V alternativní škole odpovídá samosprávě skupiny 

sebeurčení jedince. Dětem je umožněno učit se na základě vlastního chtění a ne protože 

musejí. Dospělí se musí tento přístup teprve učit, musí se hlavně vyhnout tomu, aby děti 

k něčemu nutili a připoutávali, a tím jim více škodili, než prospívali. 

   

4. Rovnoprávnost ve výchově chlapců a dívek. 

Toto stanovisko se může zdát v dnešní době poněkud zastaralé. Již zřídka se setkáváme 

se školami určenými pouze pro chlapce nebo dívky. Rýdl chápe tímto aspektem spíše než 

vyrovnání podmínek ženám podle mužských norem, celkové osvobození se od nich. 

 

2.2 Vymezení pojmu "Tradiční škola" 

 
 Pro mou práci je nezbytné si vymezit také termín tradiční škola. S definicí pojmu škol 

alternativních se můžeme setkat v mnoha publikacích. S definicí tradiční škola jsem se 

naopak příliš nesetkala. Pro označení tradičního školství ve smyslu s jakým s ním pracuji já 

existuje široká škála označení. Můžeme se setkat s označením standardní, normální, klasická 

škola atd. Já jsem se rozhodla zvolit termín škola tradiční nebo tradiční vzdělávání. Toto 

pojetí zahrnuje vzdělávací instituce, se kterými se v České Republice setkáváme nejčastěji, 

jedná se o školy běžného vzdělávacího proudu. 

 

2.3 Vznik a vývoj alternativních škol 

 

 O počátcích alternativního pedagogického hnutí můžeme dle Svobodové a Jůvy (1996, 

s. 5) hovořit od přelomu 19. a 20. století, kdy se objevují první tendence ke změnám tradiční 

školy, jež se formovala v průběhu století osmnáctého. Hlavním důvodem ke koncipování 

alternativního školství byly narůstající rozpory mezi standardními školami a potřebami 

společnosti.   

 

 Jako nejvýznamnější období vzniku alternativních škol bychom mohli označit 20. a 

30. léta 20. století, toto období je spojováno se jmény velkých pedagogických myslitelů jako: 

J. Dowey, M. Montesori, P. Peterson, C. Freinet, R. Steiner, H. Parkhurstová (Průcha 2012, s. 
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34).  Tento rozvoj byl ovšem zpomalen okolnostmi, které zasáhly celý svět, 2. světová válka a 

po ní nastupující totalitní režimy.  

 

 V České republice byl největší rozmach reformního hnutí mezi dvěma světovými 

válkami, poté v období socializmu až do roku 1989 byla oficiálně kritizována a odmítána, 

byla prosazována pouze ideologická pedagogika vycházející z komunistického režimu. 

Následně bylo na našem území v reformních tendencích pokračováno v devadesátých letech 

20. století (Průcha 2012, s. 35, Svobodová, Jůva 1996, s. 10). 

 

 Proč začalo docházet ke změnám v pedagogice a školství, co stálo za tím, že byla 

potřeba zreformovat metody výuky? Průcha (2012, s. 34) shledává hlavní důvod v tom, že 

civilizace má neustále potřebu zdokonalovat to, co je již vytvořeno. Stejně tomu bylo i v 

případě vzdělávacích institucí. Jakmile se nějaké typy škol začaly usazovat a tím se stávaly 

tradičními, počaly se objevovat sklony tento stav změnit.   

 

 Svobodová a Jůva (1996, s. 5-6) spatřují hlavní kořeny alternativních škol v několika 

následujících zdrojích. O nich bych se ráda zmínila v několika následujících odstavcích. 

Především se jedná o pokrokový odkaz pedagogiky, s tím jsou nejčastěji uváděna jména Lev 

Nikolajevič Tolstoj a Jeana Jacques Rosseau a jejich představa svobodné školy a volné 

výchovy. Východiska současné alternativní školy mají původ již v humanistickém odkazu 

renesanční pedagogiky a s tím spojená jména Kant, Pestalozzi, Spencer a Dewey a celá 

atmosféra reformní pedagogiky na přelomu 19. a 20. století.  

 

 Důležitým aspektem ve vývoji alternativního školství byla bezpochyby osobní 

zkušenost tvůrců těch to škol. Hovořím o zkušenosti pedagogické (pozitivní i negativní), ale 

též nepedagogické (lékařské, sociální a politické), není náhodou, že mnoho těchto tvůrců 

pracovalo s postiženými dětmi a své poznatky poté aplikovali při práci se zdravou populací. 

 

 V současné době mají alternativní školy rozmanitý charakter a liší se v mnoha 

stanoviscích, přesto jim je jedno společné, a to kritika dosavadního školství. Tomu je 

zvláště vytýkáno: 

 

• převážně intelektualistické zaměření, nedostatečný rozvoj žákovy stránky emoční, 

citové a volní, 
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• nedocenění pracovního a tvůrčího konání žáka, 

• nedostatek důrazu na estetická, sportovní a zdravotní hlediska vzdělání, 

• přemíra drilu a nátlaku, 

• orientace na výkon, 

• malá citlivost učitele vůči dítěti, jednostranná autoritativní výchova, 

• izolace školy od života, od rodiny, od komunity i od kulturních institucí. 

 (Svobodová, Jůva 1996, s. 6) 

 

Z výše uvedených bodů kritiky tradičního školství byly vyvozeny inovační záměry 

alternativních škol: 

 

• změna celkové orientace školy, 

• komplexní rozvoj osobnosti v jednotě její stránky intelektuální, emocionální a volní, 

• nahradit dosavadní "školu učení" novou "školou tvůrčí", 

• posílit pracovní aspekty školy (udělat školu činnou, pracovní, aktivní atd.), 

• věnovat zvýšenou pozornost estetickým, tělovýchovným a zdravotním aspektům, 

• aktivizovat morálně výchovnou funkci školy, 

• prohloubit kontakty školy se životem, se společností, s rodinou a s přírodou, 

• překonat tradiční formy výuky ve třídě formami skupinovými a individuálními, 

• posílit úlohu hry v rozvoji jedince vedle učení a práce, 

• překonat strohé tradiční členění žáků podle věku a vytvářet přirozené životní skupiny 

dětí, 

• vytvořit nový partnerský vztah učitelů a žáků a pozitivně změnit celé klima školy. 

 (Svobodová, Jůva 1996, s. 6-7). 

 

 Na základě takto stanovených východisek alternativního vzdělávání plní školy své cíle 

a záměry, které vycházejí z filozofie svých zakladatelů, a tím uskutečňují své plány a cíle 

vzdělávání a výchovy jedince. 

 

2.4 Situace v České republice 

 

 Průcha (2012, s. 37-38) ve své publikaci věnuje krátkou kapitolu tomu, jaká je situace 

v Čechách a na Moravě, domnívám se, že je velmi důležité věnovat se této části i v mé práci.  
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 S odstupem času, bez zkreslujících činitelů socialistického režimu, můžeme 

konstatovat, že 20. a 30. léta 20. století v Československu byla jednou z nejpokrokovějších 

dob v oblasti alternativního vzdělávání. Na tuto skutečnost poukazuje bohatý domácí výzkum 

a praxe, vysoká úroveň reformní pedagogiky na našem území. Samozřejmě se u nás pracovalo 

s bohatými zahraničními teoriemi. Jako nejvýznamnější představitel tehdejší reformní 

pedagogiky je uváděn Václav Příhoda (1889̠1979), ze svých několika studijních pobytů v 

USA k nám dovezl řadu teoretických i praktických poznatků o nových směrech ve vývoji 

školství (Průcha 2012, s. 37-38). 

 

 Impuls pro tvoření něčeho nového, inovativního ve školství směřoval nejen od 

nadšených, tvořivých učitelů, nýbrž iniciativa vznikla i mezi odborníky pedagogické teorie a 

výzkumu. Výsledky individuální práce učitelů můžeme vidět na vysokém počtu nově 

vzniklých reformních škol, např. v Praze, Humpolci, Zlíně, Kladně atd. Na našem území 

vzniklo mnoho teoretických a výzkumných prací (Příhoda, Uher, Stejskal, Chlup). V roce 

1921 vnikla alternativní vysoká škola pro další vzdělávání učitelů Škola vysokých studií 

pedagogických. Významných periodikem vycházejícím od roku 1927 byl časopis Nové 

školy, který byl věnovaný právě alternativním školám a vzdělávání. Bohužel po roce 1948 

došlo k násilnému přerušení těchto inovativních snah. Podle odborných hodnocení jsme se do 

té doby pohybovali na světové úrovni. Po roce 1989 padla největší pozornost na výzkumy 

zahraniční, přesto bychom ale měli zapátrat v minulosti a navázat na tradice alternativního 

školství, které u nás byly položeny (Průcha 2012, s. 38). 

 

2.5 Vlastnosti a funkce alternativních škol 

 

 Z předchozího textu vyplývá, ve kterých momentech se liší alternativní škola od 

tradiční. Také je ale nezbytné zmínit, na jakých společných principech alternativní 

pedagogika funguje. Každá z alternativních škol uplatňuje své vlastní postupy, metody a 

přístup ke vzdělávání a výchově žáků.  
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2.5.1 Vlastnosti alternativního vzdělávání 

 

 Pro lepší orientaci v této problematice existují společné vlastnosti všech alternativních 

škol, které ve své knize uvádí Svobodová (2007, s. 6): 

 

• Pedocentrismus ˗ cíle výchovy vzdělání jsou zcela podřízeny zájmům a potřebám 

dítěte. 

• Princip individualizace ˗ předpokládá práci s rozmanitými možnostmi jednotlivých 

dětí a zároveň je to příležitost k využití mnoha různorodých metodických postupů. 

• Projektová metoda ˗ jde nejen o integraci učiva do logicky uspořádaných celků 

odpovídajících praktickým životním situacím, ale umožňuje i samostatnou i 

skupinovou práci, kladení otázek a jejich zkoumání. 

• Princip samostatnosti aktivity ˗ výchozí je úkol, nikoli čas a to přispívá k vytvoření 

žákovské dovednosti plánovat a odhadovat čas potřebný pro splnění úkolu. Členění 

látky na dílčí úkoly umožňuje i samostatné ověření správnosti postupu. 

 

 Průcha (2012, s. 39) zmiňuje následující vlastnosti, které spojují principy 

alternativních škol. Stejně jako Svobodová píše o pedocentrismu a soustředění veškerého 

zájmu na osobu dítěte. Dále se zmiňuje o tom, že alternativní škola je škola aktivní . 

Uplatňuje některé z mnoha forem výuky (např. rozhovor, skupinové a individuální práce). 

Nejdůležitější cíl je rozvoj odpovědnosti žáka. Alternativní škola přisuzuje umělecké činnosti 

a tělesnému rozvoji nepostradatelnou roli při formování a výuce žáka. Další uvedenou 

vlastností je komplexnost výchovy dítěte. Vedle intelektuálního rozvoje, podporuje taky 

vývoj emoční a sociální. Škola tvoří společenství, metody výuky jsou tvořeny nejen učiteli, 

ale také žáky a rodiči. Alternativní škola je chápána dle principu "Par la vie ˗ pou la vie" 

neboli "u čení z života pro život". To představuje hlavní cíl výuky, který je zapojení žáků do 

světa práce a úsilí a rozšíření edukačního prostředí nad rámec školy. 

  

 Jako další bych zde uvedla výčet vlastností, které ve své publikaci uvádí Maňák (1997, 

s. 12-13). Mezi další vlastnosti přisuzované alternativním patří následující: 

 

• pozitivní přístup (pochvala, úsměv, vlídné slovo, přátelské prostředí), 

• individualizace (individuální přístup, ke každému dítěti), 
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• vlastní činnost (kreslení, hra rolí, dramatizace, rozhovor, diskuze a mnoho dalších 

konkrétních aktivit využívaných ve školách), 

• variabilita (tolerance odlišností), 

• svoboda (demokratický přístup), 

• kooperace (spolupráce, založena na pomoci), 

• konstruktivní přístup (žák se sám zapojuje do výuky, vytváří si vlastní názory, postoje 

a poznání), 

• smysluplnost a srozumitelnost, 

• hravost, 

• zdravotní aspekt (děti jsou učeny, aby chápaly zdraví jako důležitou životní hodnotu), 

• globální pojetí (učivo je spojováno do tematických celků a tím je umožněno žákům 

lépe pochopit souvislosti). 

 

2.5.2 Funkce alternativního vzdělávání 

 

 K lepšímu pochopení smyslu alternativních škol je třeba se zamyslet nad jejich funkcí. 

Můžeme si položit následující otázky: "Proč tu vlastně alternativní školy jsou? Neměly by 

stejnou funkci plnit i školy tradiční? V čem jsou funkce těchto dvou pojetí výuky odlišné?". V 

literatuře se můžeme shledat s následujícím vymezením základních funkcí, které plní 

alternativní školy. 

 

 V kapitole, kterou Průcha (2012, s. 41-42) věnuje vlastnostem a funkcím 

alternativních škol, se můžeme dočíst následující dělení: 

 

 Funkce kompenzační, tato funkce znamená, že alternativní školy nahrazují 

(kompenzují) určité nedostatky, se kterými se můžeme setkat v rámci tradičního školství. 

Existují potřeby, které nemohou být uspokojeny v rámci sektoru standardního školství, proto 

tuto mezeru vyplňují školy alternativní. Teoreticky by se dalo přemýšlet o tom, zda by 

v případě, že by bylo tradiční školství schopno uspokojit rozmanité potřeby široké veřejnosti, 

vůbec došlo ke vzniku inovativních školských přístupů. V praxi bohužel není možné, aby tak 

širokou poptávku uspokojil sektor konvenčního vzdělávání.   
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 Funkce diverzifikační, je nezbytná k tomu, aby byla zajištěna pluralita vzdělávání. 

Školy státní zajišťují vzdělávání široké populace, proto se zde musí uchylovat k určité 

formalizaci a uniformitě a nelze aplikovat individuální přístup. Je paradoxem, že i některé 

alternativní typy škol tíhnou k standardizaci, například jsou to některé typy církevních škol a 

některé typy reformních škol, které se snaží působit jednotně na populaci svých žáků tím, že 

používají jednotné formy vzdělávání. 

 

 Funkce inovační je z hlediska pedagogického považována za nejdůležitější. Díky této 

funkci se vytváří prostor, kde je možno realizovat experimentování a inovace ve vzdělávání. 

Tyto inovace mohou mít velmi různorodou podobu, většinou se týkají dvou oblastí. První 

oblastí je inovace v organizaci vzdělávacího procesu (nestandardní metody výuky, neobvyklé 

způsoby komunikace mezi žákem a učitelem atd.). Inovace v oblasti vzdělávání (nestandardní 

vyučovací předměty, inovace učiva v standardních vyučovacích předmětech, inovace ve 

způsobech prezentace výstupů vzdělávání.  

 

2.6 Typy alternativních škol 

 

 Alternativních škol je nepřeberné množství. Jak již bylo uvedeno, tak alternativní 

škola může být jakákoli škola, která se něčím liší od škol tradičních, standardních. Není proto 

lehké přijít s nějakým uceleným přehledem. Při svém studiu jsem objevila typologii 

alternativních škol od Průchy (2012, s. 46), u které se domnívám, že je jednou 

z nejucelenějších a nejpřehlednějších v dostupných českých publikacích zabývajících se 

alternativním vzděláváním. 
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Obr. 2 Typologie alternativních škol (Průcha 2012, s. 46) 

 

 Jak je vidět na předcházejícím obrázku Průcha (2012) rozděluje alternativní školy 

podle zřizovatele a od toho se odvíjí další dělení. Na školy klasické reformní, církevní 

(konfesní) a dále na školy moderní alternativní. Ve své práci se nebudu popisem jednotlivých 

škol zabývat, protože to není hlavní náplní mé práce. Má pozornost bude zaměřena na nejvíce 

rozšířené školy klasické alternativní u nás v České republice, kterých se bude týkat i 

výzkumná část této práce. Nejširší zastoupení mají školy Waldorfské a Montessori. 
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2.6.1 Montessoriovská škola 

 

Život Marie Montessori  

 

Nejprve bych ráda stručně popsala život Marie Montessori tak, jak ho uvádí ve své knize 

Ludwig (2000, s. 8). Maria Montessori se narodila v roce 1870 v Chiaravale v Itálii. Dětství 

prožila na venkově, ale období studia prožila v Římě. Vystudovala technicky zaměřenou 

střední školu a po ní medicínu. V roce 1896 se stává první ženskou lékařskou v Itálii vůbec. 

K pedagogice Marii přivádí práce s hendikepovanými dětmi, se kterými se dostala do 

kontaktu jako asistující lékařka na psychiatrické univerzitní klinice. Její hlavní myšlenkou 

bylo používání aktivizace smyslů dětí, jimiž se rozvíjel duševní potenciál dětí. K překvapení 

široké veřejnosti se Marii povedlo postiženým dětem pomoci natolik, že mohly být 

integrovány v rámci společné výuky se zdravými dětmi. To ji přivedlo na myšlenku, že by se 

daly znalosti a dovednosti získané prací s nemocnými dětmi aplikovat i při práci s dětmi 

zdravými. Začala tuto oblast pečlivě studovat a rozšiřovat si své pedagogické vědomosti, 

realizovala také mnoho výzkumů týkajících se dětí. V roce 1907 otevřela první „Dům dětí“ 

v San Lorenzu určený dětem ve věku 2-6 let ze sociálně slabších rodin, ale duševně naprosto 

zdravých. Její úspěch se velice rychle začal šířit celým pedagogickým světem. Byly 

zakládány další a další „Dětské domy“. V roce 1909 byla vydána její první publikace. 

Následně vypracovala a aplikovala své metody na děti ve věku 6-12 let a také s velkým 

úspěchem. V roce 1929 vznikla společnost Montessori. Svůj život prožila v Itálii, později 

v Barceloně, ze které musí v důsledku občanské války uprchnout do Holandska. Během 2. 

světové války je zadržována v Indii, kde dále pracuje na své pedagogické práci. Po svém 

návratu do Holandska byla i ve svých 80 letech neustále pracovně činná. Zemřela 6. května 

1952. 

 

Jak uvádí Rýdl (2007, s. 14) její myšlenky jsou šířeny pedagogy a učiteli v mnoha zemích 

například v Nizozemí, Německu, Španělsku, Portugalsku, Skandinávii, Indonésii.  

 

Zásady pedagogiky Marie Montessori 

 

 Principy pedagogiky Marie Montessori. „Dvanáctero“ (Rýdl 2007, s. 7). 
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• Vychovatel musí vytvořit předem připravené prostředí a starat se o něj. 

• Vychovatel musí sám ovládat užívání a využívání didaktického materiálu a umět 

dětem zprostředkovat jeho používání. 

• Vychovatel je aktivním, když zprostředkovává dítěti vztah s okolím, je pasivním, 

pokud se tento vztah již uskutečnil. 

• Vychovatel musí děti neustále pozorovat a diagnostikovat, aby uměl pomoci 

v okamžiku, kdy je požádán o pomoc. 

• Vychovatel musí a smí podat pomocnou ruku jen tehdy, když je požádán o pomoc. 

• Vychovatel musí umět naslouchat a potom se ptát, avšak jen tehdy, když je o pomoc 

požádán. 

• Vychovatel musí respektovat dítě, když pracuje a nevyrušovat ho. 

• Vychovatel musí respektovat dítě, když dělá chyby, aniž by ho hned opravoval. 

• Vychovatel musí respektovat dítě, které odpočívá a přihlíží práci jiných, aniž by ho 

rušil a nutil do práce. 

• Vychovatel se musí stále pokoušet nadchnout děti pro práci s materiálem v jejich 

okolí. 

• Vychovatel musí děti nechat pocítit, že se na jeho pomoc mohou kdykoli spolehnout, 

nesmí ale svoji pomoc nikdy vnucovat. 

• Vychovatel nabízí dítěti, které dokončilo svoji práci a vyčerpalo své síly, mlčky svoji 

duši. 

 

Základním obsah koncepce pedagogiky Marie Montessori je vytvoření takového prostředí 

pro výuku a vzdělávání žáků, které nijak nenarušuje přirozený vývoj dětí. Děti v sobě mají dle 

této teorie zakořeněnou potřebu něčemu se učit, tato potřeba se postupně vyvíjí v tzv. 

senzitivních fázích. 

 

Senzitivní fáze jsou určitá období, ve kterých je dítě zvláště citlivé vůči vnímání a 

chápání určitých jevů. Mohou to být například senzitivní fáze pro rozvoj pohybových 

dovedností, řeči, morálního cítění atd. (Průcha 2012, s. 51). Jinak řečeno, každé dítě je 

v určitém období citlivé pro vnímání a chápání skutečností a právě toto období je 

nejvhodnější pro učení. Montessoriová (2011) dělí vývoj do těchto třech základních fází: 
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• První fáze je vymezena od 0-6 let dítěte. V této fázi prochází život dítěte řadou 

proměn. Nejprve se učí chodit, mluvit, později si tyto návyky plně osvojují a 

zdokonalují je. Důležitým aspektem této fáze je začleňování do skupiny ostatních 

dětí. 

• Druhá fáze 7-12 roků. Tato fáze předchází fázi pubertální. V tomto období si děti 

vytvářejí své morální zásady a vymezují se ve svém sociálním prostoru. 

• Třetí fáze 12-18 roků. Montessoriová toto období označuje také pubertou, je velmi 

důležité období, ve kterém děti dospívají k samostatnosti a nezávislosti 

(Montessoriová 2011, 15-16). 

 

Ve Svobodové a Jůvovi (1996, s. 41) se můžeme dočíst ještě o čtvrtém vývojovém 

stupni od 18. věku dítěte. Toto období je charakteristické studiem na vysoké škole, dítě 

pokračuje ve vlastním nalézání, rozhodování a pokračuje v oddělování se o rodiny.  

 

Na základě těchto fází vytvořila Montessori jednotný vzdělávací plán školy, který 

uvádí ve své publikaci Svobodová a Jůva (1996, s. 41). 

 

Dětský dům (2-6 let), 

Montessoriovská škola (7-12 let), 

Zkušenostní škola, popř. montessoriovské gymnázium (12-18 let), 

Univerzita (od 21 let). 

 

Zásadními tezemi výchovně vzdělávacího procesu Marie Montessori jsou pedocentrické 

zaměření a individualistický přístup ke každému dítěti. Individuální přístup je nejdůležitější 

pro děti v raném věku v počátcích výuky. Až po osvojení základních dovedností může 

docházet ke kolektivizaci dětí (Svobodová, Jůva 1996, s. 41). Individuální přístup je 

zprostředkován předem připraveným prostředím. Prostředí je důležitým atributem 

montessoriovské pedagogiky. Třída je předem připravená a specificky navrhnutá. Nalezneme 

v ní speciální pomůcky. U malých dětí jsou to pomůcky podporující rozvoj smyslů, řeči, 

matematických schopností atd. Nábytek v učebnách má jen takovou hmotnost, kterou jsou 

děti samy schopné unést a přemístit dle jejich požadavků a potřeb. Tabule, kliky, police jsou 

ve výšce dětí tak, aby nebyly omezeny ve svém počínání (Průcha 2012, s. 51, Svobodová, 

Jůva 1996, s. 43).  
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Průcha (2012, s. 51) ve své knize uvádí další důležitý princip Marie Montessori, tím je 

slučování věkově rozdílných dětí do výukových skupin. Ve škole je striktně odmítáno věkové 

rozdělení dětí do ročníků. Koncepce věkově smíšených tříd má přispět k harmonickému 

soužití, vzájemné pomoci a větší sociální jednotě. 

 

Důležitými pojmy nezbytnými k správnému pochopení pedagogiky montessorievského 

typu jsou pojmy polarizace pozornosti a aktivizační cyklus (Svobodová, Jůva 1996, s. 43). 

 

• Polarizace pozornosti ˗ jedná se o fenomén, který byl objeven při hře u dětí. I 

velmi malé dítě je schopno vynaložit neobvyklou pozornost a úsilí při zvládání 

určitých činností. Montessoriová tuto vlastnost zpozorovala u hry tříletého dítěte, 

které si hrálo s panelem s deseti otvory odlišné velikosti a jim odpovídající 

válečky. Dítě opakovalo pokus 44 krát bez toho, aby se dalo vyrušit někým 

z okolního prostředí (Průcha 2012, s. 51, Svobodová, Jůva 1996, s. 43).  

• Aktiviza ční cyklus – dítě by jím mělo projít alespoň jednou denně. U malých dětí 

můžeme pozorovat dlouhé soustředění na činnost, kterou jsou zaujaty. Aktivita má 

být realizována ve třech fázích (zacvičení, velká práce, kontemplace). Pro 

počáteční stádium je typické přípravným hledáním a neklidem. Pro další fázi je 

charakteristické upoutání pozornosti, aktivní práce, která je často dlouhodobá, 

s citovým zaujetím. Uvolnění probíhá v konečné fázi, v rámci této fáze existuje 

tzv. přemýšlivá přestávka, ve které dítě reflektuje své pokroky dosažené v rámci 

činnosti (Svobodová, Jůva 1996, s. 43). 

  

Pokud se někdo chce věnovat výuce v zařízeních, kde je realizována výuka podle principů 

Marie Montessori je nutné, aby absolvoval speciální vzdělávací kurz v rozsahu cca 300 hodin. 

Po vykonání závěrečné zkoušky získá osvědčení opravňujícího k výkonu práce 

v montessoriovských zařízeních. Toto osvědčení mezinárodního charakteru je vydáno 

Národní asociací  Montessori, tím je zajištěna provázanost a prostupnost montessoriovských 

zařízení po celém světě (Rýdl 2007, s. 14). 

 

Tuto kapitolu bych ráda zakončila mottem, které Maria Montessori přijala za své a které 

dle mě krásně vystihuje celou filosofii, tohoto jedinečného vzdělávacího přístupu. 

 

„Pomoz mi, abych to mohl udělat sám.“ (Průcha 2012, s. 51) 
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2.6.2 Waldorfská škola 

 

 Waldorfská pedagogika je asi jednou s nejznámějších alternativních škol v České 

republice. Jejím duchovním tvůrcem je rakouský filozof a pedagog Rudolf Steiner (Průcha 

2012, s. 46-47). 

Vznik waldorfské pedagogiky 

 

 O životě Rudolfa Steinera (1861˗1925) se můžeme dočíst v knize Svobodové, Jůvy 

(1996, s. 19). Pedagog rakouského původu celý svůj život prožil v Rakousku a v Německu. 

Narodil se roku 1861 v Kraljevci. Jeho otec zastával pozici železničního úředníka, který se 

musel neustále přesouvat v rámci své práce, proto se s ním stěhovala i celá rodina. Rudolf 

Steiner studoval ve Vídni, kde v roce 1879 úspěšně odmaturoval. Jeho zájem o přírodní vědu 

a matematiku ho přivedl na polytechniku ve Vídni. Na vysoké škole zdokonalovat též své 

znalosti německých dějin, literatury a filozofie. Po studiích nastoupil do Goethova a 

Schillerova archivu, kde se věnoval především odkazu Goetha. V roce 1897 se Steiner 

přestěhoval do Berlína, kde působil jako učitel na Dělnické vzdělávací škole. Také přednášel 

v Teosofické společnosti. Začal pracovat na svém systému antroposofie6. Ve svém životě se 

také věnoval spisovatelské činnosti, malířství, sochařství, přičemž přednášel na Berlínské 

univerzitě. Poté, co založil waldorfskou školu, rozsáhle se věnoval cyklu přednášek pro 

učitele a zdokonaloval svou pedagogickou antroposofii pro školní praxi. Zemřel náhle v roce 

1925. 

 

 První waldorfská škola byla založena ve Stuttgartu v roce 1919 na popud továrníka 

velké tabákové společnosti Waldorf-Astoria (odtud název školy). Továrník Emil Molt měl 

představu, že bude vytvořena škola pro děti jeho zaměstnanců. Pedagogickým tvůrcem této 

školy byl Rudolf Steiner, který zde aplikoval své pedagogické záměry. Jednalo se o školu 

svobodnou, koedukovanou, jednotnou pro děti od 6 do 14 let, veřejnou, nezávislou, 

kooperativní (zřizovatelem není stát ani soukromá osoba), nekonfesijní (pro děti různých 

náboženství i pro ateisty), volnou (Svobodová, Jůva 1996, s. 22). 

 

 

                                                 
6 Pojmu antroposofie se věnuji v následujícím textu. 
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Charakteristika waldorfské pedagogiky 

 

 Antroposofie (z řec. anthropos ̠ člověk a sofia ˗ moudrost) – je základním 

filozofickým východiskem pedagogiky Rudolfa Steinera. „Kdo chce pozorovat živoucí 

organismus, musí obrátit svou pozornost na to, jak se jednotlivé staví k celku a naopak, jak se 

tento celek odráží v jednotlivé. Člověk nemůže rozumět myšlenkovým procesů v v mozku, 

když neprozkoumá činnost srdce. A tak je to také ve škole. Vychovatel nemůže rozumět 

jevům dětského organismu, když v nich nevidí vlastnosti dospělého člověka. Lidský život je 

celek, je to organismus v čase“ (Grecmanová, Urbanová 1996, s. 6-7). 

 

 Průcha (2012, s. 47) charakterizuje Waldorfskou školu jako nestátní alternativní školu. 

V Německu se pro školy tohoto typu vžilo označení "freie Schule", neboli svobodná škola. 

Výuka na škole je zpoplatněna, rodiče platí školné. Waldorfské školy si na území České 

republiky vydobyly postavení státem uznávané experimentální školy. Rýdl (1994, s. 133) 

uvádí, že zřizovatelem takovýchto škol jsou zájmové organizace, spolky učitelů, rodičů a 

jiných zájemců, které školu z velké části financují. Taková škola je z hlediska své působnosti 

školou veřejnou, která stojí mezi školou státní a čistě soukromou.  

 Řídící složkou je kolegium učitelů, které řeší otázky organizačního a vzdělávacího 

charakteru. Kolegium se schází jednou týdně na konferencích, kde přiděluje úkoly 

zaměstnancům školy a zabývá se záležitostmi jednotlivých tříd (Svobodová, Jůva 1996, s. 

23). 

  

 Jak uvádí Grecmanová a Urbanová (1996, s. 8) cílem waldorfské školy je být školou 

současnosti a zároveň být školou, která vychovává pro budoucnost. Její výchovné a 

vzdělávací cíle odráží potřeby současné společnosti.  

 

Waldorfská škola si klade za cíl: 

 

• vychovávat své žáky ke svobodě, rovnosti, bratrství, životní harmonii, 

• rozvoj osobnosti žáka, jeho schopností, nadání, 

• vzdělávání jeho intelektuálních, emocionálních a volních sil, 

• probouzet zájem a svobodnou vůli k učení a tvůrčí činnosti, 

• podporovat samostatnost vzdělávacího úsilí, kritického uvažování a schopnosti 

spoluutvářet společnost (Grecmanová, Urbanová 1996, s. 8). 
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 Svobodová a Jůva (1996, s. 22) uvádějí, že v současnosti má waldorfská pedagogika 

následující organizaci: 

 

• předškolní stupeň, mateřská škola, 

• základní stupeň (1. - 8. ročník), 

• střední škola (9. - 12.), 

• 13. ročník s možností maturitní zkoušky. 

 

 Složení žáků waldorfské školy by mělo odrážet sociální složení dětí v dané oblasti. 

Proto ve školách tohoto typu nalézáme děti různých zájmů, vlastností, dovedností, 

majetkových poměrů7, ale i sociální a národnostní původ. Udržuje se tím princip rovnosti, 

šancí a sociální integrace (Rýdl 1994, s. 133). 

 

 Charakteristické pro školy waldorfského typu je míra zapojení rodičů do chodu a 

organizace školy. Existuje zde úzké, neformální sepjetí rodiny a školy. Rodiče se participují 

na mnoha složkách. Podílejí se již při samotném budování školy. Za pomoci rodičů probíhá 

drtivá většina školních akcí, jako jsou prodejní dny, sbírky, výstavy, kulturní večery, 

slavnosti, divadelní představení. Škola se stává kulturním centrem obce, komunity, proto se 

stává místem pro společná setkávání rodičů a pořádání mimoškolních akcí, jako jsou 

například různé semináře, kurzy, školení, besedy, přednášky, diskuze (Svobodová, Jůva 1996, 

s. 23). 

 

 Zajímavým aspektem vzdělávání ve waldorfské škole je rozdělení výuky a soustředění 

látky do epoch. Epocha je dle charakteristiky Steinera pevně vymezená vyučovací jednotka s 

daným obsahem. Epocha umožňuje žákům tak dlouhé soustředění, jak vyžadují. Obsah epoch 

je přizpůsoben jednotlivým stádiím, ve kterých se žáci nalézají. Epocha je složena z dvou až 

třech vyučovacích hodin, ve kterých se žáci zabývají pouze jedním předmětem, a to po dobu 

až šesti týdnů. Z tohoto modelu vyučování se odvíjí dělení předmětů do skupin, předměty 

hlavní a odborné. Do odborného vyučování jsou především řazeny předměty, které vyžadují 

praktická cvičení. Mezi předměty odborného vyučování patří praktické činnosti, jazykové 

vyučování a náboženství. Předměty hlavní jsou vyučovány v epochách a řadíme mezi ně 

                                                 
7 Dle mého názoru tato zásada trošku koliduje se zpoplatněním tohoto typu škol, v tom případě zde princip 
dostupnosti pro každého neexistuje. 
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mateřský jazyk, matematiku a deskriptivní geometrii, zeměpis, hospodářskou nauku, dějepis a 

sociální nauku, přírodopis, fyziku, chemii a umění (Svobodová, Jůva 1996, s. 28). 

 

 Průcha upozorňuje na důležitou roli učitele v takovémto typu škol. Učitel má ve 

waldorfské škole mnohem více svobody a pravomocí než ve školách tradičního typu. Tím je 

na ně kladena i mnohem větší míra zodpovědnosti. Učitelé plánují výuku sami s pomocí žáků 

nebo rodičů bez svazujících omezení výuky dle osnov (Průcha 2012, s. 48). 

 

 Pro waldorfské školy je typické jiné architektonické řešení učeben. Odmítají tradiční 

model obdélníkové třídy s lavicemi. Charakteristické pro třídy waldorfského typu je 

mnohoúhelníkový tvar, velká okna. V rámci školy se nachází, mimo klasických tříd a 

sborovny, vybavené knihovny, speciální pracovny, divadelní sál, ateliéry, dílny atd. Pro školy 

waldorfské je typické použití přírodních materiálů na vybavení školy a tříd. Třídy jsou 

vymalovány přírodním barvivem, nalezneme zde dřevěné obložení místností a chodeb, 

dřevěný nábytek napuštěný včelím voskem. Textilní materiály jsou vyrobeny z vlny, lnu, 

hedvábí. Výzdoba je převážně tvořena dětskými výtvarnými pracemi (Grecmanová, Urbanová 

1996, s. 9). 

 

 Úskalím vzdělávání na škole waldorfského typu může být nesnadný přechod na 

tradiční typ školy. V důsledku epochálního vyučování, kde není respektováno obvyklé 

rozdělení předmětů, je takovýto přechod takřka nemožný (Průcha 2012, s. 50). 
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Shrnutí: 

 

 Teoretická část diplomové práce je věnována tématu klima školní třídy a alternativním 

školám. První kapitola je zaměřena na pojem klima školní třídy obecně. Vysvětluji zde tento 

pojem z hlediska několik autorů. Svou pozornost věnuji pojmům, které se tématu klima školní 

třídy bezprostředně týkají. Po obecném úvodu se blíže věnují problematice klimatu školní 

třídy. Tento pojem je důkladněji popsán v další části práce, do které jsem zahrnula 

podkapitoly, aktéři, funkce, typologie klimatu třídy. Bezpochyby důležitým úsekem teoretické 

práce je kapitola věnovaná diagnostice klimatu školní třídy, která bude zásadní pro 

výzkumnou část diplomové práce.  

 

 Druhá kapitola je věnována fenoménu alternativních škol. Nejprve se věnuji vymezení 

tohoto pojmu. Dále předkládám typologii dělení alternativních škol. Hlavní oblast mého 

zájmu se upřena na montessori školy a školy waldorfského typu, neboť jejich bližší 

prozkoumání je taktéž nezbytné v praktické části diplomové práce. 
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II PRAKTICKÁ ČÁST 

 

 Druhou částí diplomové práce je část praktická. Tento celek je věnován popisu 

výzkumného šetření, které jsem realizovala a interpretaci získaných dat. 

3 Metodologie výzkumu 

 

 Výzkumné šetření realizované v rámci diplomové práce je kvantitativně orientováno. 

Tento typ výzkumu je nejvhodnější pro mou sledovanou oblast, a to klima školní třídy. Jak již 

zmiňuji v předcházející kapitole věnující se metodám, kterými se dá klima školní třídy 

zkoumat, většina autorů shledává kvantitativní přístupy jako nejadekvátnější. Dalším 

předpokladem pro výběr kvantitativního přístupu je fakt, že získaná data dále statisticky 

zpracovávám. Výzkum byl realizován v několika krocích tak, jak jej doporučuje ve své 

publikaci Gavora (2000, s. 13):  

 

• stanovení výzkumného problému, 

• informační příprava výzkumu,  

• příprava výzkumných metod, 

• sběr a zpracování údajů, 

• interpretace údajů, 

• psaní výzkumné zprávy. 

 

3.1 Výzkumný problém 

 

 V odborné literatuře nalézáme mnoho postupů a možností jak pracovat na výzkumném 

šetření (Gavora 2000, Chrástka 2007, Pelikán 2007). Autoři se ale shodují, že na počátku 

výzkumu je zásadní stanovit si výzkumný problém. Dle Gavory (2000, s. 26) existují tři typy 

výzkumných problémů: 

 

• deskriptivní, 

• relační (vztahový), 

• kauzální. 
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 Klima školní třídy je předmětem mnoha výzkumů. Ve své práci jsem se rozhodla 

zkoumat klima školní třídy z jiného úhlu pohledu, než většina již realizovaných výzkumů.  

 

 V současné době zaznamenávají alternativní školy veliký rozmach. Mnoho rodičů řeší 

otázku, zda dát své dítě každá alternativní škola má svá pozitiva a negativa. Mě zajímala 

oblast klimatu třídy. Mnohé alternativní školy, uvádějí mezi své přednosti kvalitnější 

komunikaci, přátelské prostředí a lepší vztahy mezi žáky, než s jakými se můžeme setkat ve 

třídách škol s klasickou koncepcí výuky. V rámci výzkumného šetření bych ráda přispěla k 

rozšíření informací o této problematice a pomocí interpretace získaných dat popsala současný 

stav klimatu tříd v alternativní a tradiční škole. 

 

 Na základě výzkumného problému jsem vytyčila tři výzkumné otázky, z nichž jsem 

vyvodila hypotézy, jejichž platnost jsem statisticky ověřovala. 

3.2 Cíl výzkumu 

 

 Cílem mého výzkumu je interpretovat získaná data o klimatu tříd v alternativní a 

tradiční škole. Dílčím cílem výzkumu je vzájemné porovnání informací získaných o klimatu 

jednotlivých tříd.  

3.3 Výzkumná otázka 
 
 
 V rámci výzkumné části diplomové práce byla stanovena hlavní výzkumná otázka. Ze 

které bylo vytyčeno pět hypotéz, jež vycházejí ze struktury dotazníku, který byl v rámci sběru 

dat použit. Dotazník je koncipován tak, že sleduje pět základních oblastí klimatu školní třídy. 

 

 Výzkumná otázka: 

Existují významné rozdíly mezi klimatem třídy v alternativní a tradiční škole? 

 

3.4 Hypotézy 
 

Dotazník je koncipován tak, abych mohla potvrdit nebo vyvrátit stanovené hypotézy: 

 

H1: Děti ve třídách alternativních škol jsou spokojenější než děti ze tříd škol s klasickou 

koncepcí výuky. 
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H2: Výskyt třenic a konfliktů je v tradiční třídě častější než ve třídě alternativní. 

 

H3: Míra soutěživosti je ve třídě s klasickou koncepcí výuky vyšší než ve třídě alternativní. 

 

H4: Učení je obtížnější ve třídách s alternativní formou výuky než ve třídách tradiční školy. 

 

H5: Soudržnost třídy v alternativní škole je vyšší než ve třídě s klasickým přístupem ke 

vzdělávání. 

 

 3.5 Výzkumný vzorek 
 

 Určující pro empirickou část diplomové práce je výzkumné šetření. Pro výzkumné 

šetření jsem nemohla použít náhodného výběru, jelikož jsem potřebovala, aby respondenti 

splňovali určité charakteristické znaky (věk v rozmezí 8 až 13 let, v současné době žákem 

základní školy, u některých žáků žákem třídy s alternativní koncepcí výuky, konkrétně 

waldorfská a montessori pedagogika). S požadavkem na tyto vlastnosti výběru se jedná o 

výběr záměrný (Gavora 200, s. 64). Toto šetření bylo realizováno v sedmi třídách v průběhu 

března a dubna 2014. Tři třídy jsou koncipovány jako třídy s tradiční formou výuky a čtyři 

třídy mají alternativní charakter. Jak již předznamenává teoretická část, třídy alternativní jsou 

reprezentovány montessoriovskou a waldorfskou pedagogikou. Tyto typy alternativních škol 

jsem si vybrala, jelikož jsou to nejvíce rozšířené typy alternativních škol v České republice, a 

proto jsem se domnívala, že uskutečnit v nich svůj výzkum nebude veliký problém. Bylo pro 

mě velikým překvapením, že mnoho alternativních škol nechtělo dovolit, abych zde svoje 

šetření realizovala. Nejprve jsem kontaktovala školy v rámci Prahy kvůli jejich časové 

dostupnosti. Nejprve jsem rozeslala e-mailem svou žádost a představila koncepci svého 

výzkumu. V příloze jsem školám zaslala podobu dotazníku. V rozmezí asi třech dnů jsem do 

školy osobně zavolala, upozornila je, že jsem zaslala e-mail a znovu se jich optala, zda by mi 

vyšli vstříc. Bohužel mi z pěti waldorfských škol v Praze všech pět mou žádost odmítlo. Dále 

jsem oslovila waldorfské školy v Pardubicích, Semilech, Příbrami se stejným výsledkem. 

Nakonec jsem kontaktovala 15. základní školu v Plzni, kde jsou v rámci školy vedeny třídy 

waldorfského typu. Zde jsem se svou žádostí uspěla a bylo mi umožněno výzkum ve třech 

třídách uskutečnit. S hledáním školy s montessoriovskou třídou takový problém nebyl. 

Oslovila jsem tři školy, z nichž jedna mi hned povolila výzkum v montessori třídě, proto jsem 
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se do dalšího oslovování škol nepouštěla. Základní školu tradičního typu jsem si zvolila dle 

místa svého trvalého bydliště. 

 

 Důležitým předpokladem pro realizaci výzkumu byl souhlas se zpracováním 

získaných dat. Školy byly informovány, že výzkum je pro děti zcela anonymní a nikde 

nebudou uvedeny informace, které by vedly k identifikaci dítěte. Dále byly školy dotázány, 

zda mohu v rámci práce uvést jejich název a působiště. Všechny školy s daným prohlášením 

souhlasily, proto mohu používat konkrétní informace o školách. V přílohách jsou k nahlédnutí 

podepsané souhlasy jednotlivých škol.8  

 

 Centrem zájmu výzkumu jsou samotní žáci, dotazník byl určen jim, a proto byli jako 

respondenti osloveni pouze žáci škol. Celkem se výzkumu zapojilo 111 dětí. Každé dítě, 

kterému byl dotazník rozdán, dotazník také úspěšně vyplnilo, tudíž jsem mohla pracovat se 

všemi získanými daty. Proto mohu říci, že návratnost dotazníků byla stoprocentní. Žáci byli 

reprezentováni dětmi ve věku 8 až 13 let. Toto věkové rozmezí bylo vybráno záměrně, právě 

pro tuto věkovou skupinu je určen dotazník, který jsem v rámci výzkumu použila. Zastoupení 

žáků dle věku a pohlaví nabízím v následující tabulce č. 5 a 6. Bohužel se mi nepodařilo 

dosáhnout stejného poměru dětí ze tříd s tradiční a alternativní koncepcí výuky. Třídy tradiční 

jsou reprezentovány 67 žáky a třídy alternativní pouze 44 žáky, proto v případech, kdy je to 

nutné pro vzájemné srovnání uvádím, procentuální vyjádření. 

 

  tradiční třídy alternativní třídy celkem 

dívky 25 24 49 

chlapci 42 20 62 

celkem 67 44 111 

Tab. 5 Zastoupení pohlaví ve zkoumaném vzorku 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Souhlasy jsou k nahlédnutí jako příloha č. 4. 
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  tradiční třídy alternativní třídy celkem 

8 let - 6 6 

9 let - 4 4 

10 let 5 12 17 

11 let 17 19 36 

12 let 25 3 28 

13 let 20 - 20 

celkem 67 44 111 

Tab. 6 Zastoupení věkových skupin ve zkoumaném vzorku 

 

3.5.1 Charakteristika vybraných škol 
 
 

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad 
 

 Základní školu, která reprezentovala třídy s tradičním vzděláváním, jsem si vybrala 

dle místa svého trvalého bydliště,  a to pro jeho časovou dostupnost. Kontaktovat tuto školu 

bylo snadné, protože jsme ji sama navštěvovala a stále jsem byla v kontaktu s některými 

učiteli, na které jsem se s prosbou realizace výzkumu obrátila. V rámci této školy jsem 

uskutečnila výzkum ve třech třídách 5.B, 6.A, 7.B. 

 

 Jedná se o školu, která se nachází v malém městě v Podkrkonoší. Ve školním roce 

2013/2014 navštěvuje školu 380 dětí. Ve škole jsou děti vyučovány o 1. do 9. ročníku. Tato 

škola je školou dvoutřídní, ve škole jsou pro jednotlivé ročníky dvě třídy. V mém výzkumu je 

škola zastoupne třemi třídami, kde se nachází 25 dívek a 42 chlapců ve věkovém rozmezí 10 

až 13 let (viz tabulka č. 5 a 6). Na prvním stupni vyučuje třídní učitelka všechny předměty a 

na stupni druhém jsou na každý odborný předmět odlišní učitelé (Základní škola K. V. Raise 

[online]). Dotazníkové šetření byla uskutečněno 7.4. 2014. 

 

Základní škola Sdružení 
 
 Základní škola Sdružení je tradiční základní školou, která nabízí vzdělávání žáků i ve 

třídách s montessori pedagogikou. Škola se nachází v klidné části Prahy 4. Škola byla 

založena v roce 1956. Výuka probíhá v rámci 1. až 9. třídy. Jedná se o školu většího 

charakteru. V rámci školy bylo výzkumné šetření provedeno v páté třídě. Bohužel jsem 
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neměla možnost zjistit více konkrétních informací o škole, v rámci výzkumu jsem navštívila 

pouze jednu třídu, a proto mohu čerpat pouze z webových stránek školy (Základní škola a 

mateřská škola Sdružení [online]). Zkoumaná třída byla reprezentována 6 dívkami a 11 

chlapci ve věkovém rozpětí 10 až 12 let. Dotazníkové šetření bylo v rámci školy realizováno 

dne 28.3. 2014. 

 

15. Základní škola Plzeň 
 
 Jedná se o školu základní. Škola se nachází ve městě Plzeň. Škola byla založena v roce 

1997. Je umístěna na okraji třetího obvodu města Plzeň. Výuka probíhá v 1. až 9. třídě. Každý 

ročník je ve škole zastoupen dvěma a více třídami. V rámci školy se nacházejí waldorfské 

třídy od 1. do 5. třídy, které od příštího školního roku vytvoří samostatnou základní školu 

Dobromysl. Ve škole jsem dle svého věkového omezení respondentů dotazníkové šetření 

provedla ve 3. až 5. waldorfské třídě. Dotazníkové šetření bylo ve třídách realizováno 9. 4. 

2014. 

 

3.6 Metody sběru dat 
 

 V rámci kvantitativně orientovaného výzkumného šetření jsem vybrala jako hlavní 

výzkumný nástroj dotazník, který byl koncipován tak, aby charakterizoval pět základních 

oblastí klimatu třídy (soutěživost, soudržnost, třenice, spokojenost a obtížnost), a tím 

dopomohl k ověření stanovených hypotéz. Jako doplňkový nástroj jsem zvolila projektivní 

metodu test stromu, test sociálního postavení. Tuto doplňkovou metodu jsem zvolila, abych 

měla více zdrojů dat, a tím mohla podpořit výsledky získané z dotazníkového šetření. 

 

3.6.1 Dotazník 
 
 "Je to způsob kladení otázek a získávání písemných odpovědí." Dotazník se řadí mezi 

nejfrekventovanější metody sběru dat v pedagogických výzkumech (Gavora 2000, s. 99). 

 

 Pro realizaci průzkumu klimatu třídy jsem využila již existující dotazník vytvořený 

Fraserem a Fisherem v Austrálii v roce 1986. Jedná se o dotazník My Class Inventory (MCI), 

v českém prostředí je užíván název Naše třída. Dotazník je určen dětem základních škol ve 

věku 8 až 13 let. Dotazník je ke zkoumání klimatu používán v mnoha zemích světa. Vzniknul 
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zjednodušením rozsáhlého dotazníku Learning Environment Inventory (LEI). Dotazník je 

skládá z 25 otázek, na které žáci odpovídají ANO nebo NE. Dotazník existuje ve dvou 

verzích, ve formě zjišťující aktuální klima třídy a ve formě zjišťující preferované klima třídy 

(Lašek 2007, s. 53). Pro svůj kvantitativní výzkum jsem použila pouze formu dotazníku 

aktuálního klimatu. Tuto formu jsem zvolila, jelikož jsem vycházela ze svého výzkumného 

cíle, kde je hlavním předmětem výzkumu rozdíl aktuálního klimatu třídy alternativních a 

tradičních škol.9 

 

 Dotazník je zkonstruován, tak aby zjišťoval pět proměnných klimatu třídy: 

• Spokojenost ve třídě, zjišťuje vztah žáků k jejich třídě, míru spokojenosti z pobytu 

ve škole a míru pohody ve třídě. Tuto oblast sledují otázky č. 1, 6, 11, 16, 21. 

• Třenice ve třídě, zjišťují se komplikace ve vztazích mezi žáky, míru a časnost napětí 

a sporů, rvaček, nevhodného sociálního chování. Oblast zjišťují otázky č. 2, 7, 12, 17, 

22. 

• Soutěživost ve třídě, ukazuje míru konkurenčních vztahů mezi žáky, snahy po 

vyniknutí, prožívání školních neúspěchů. Otázky č. 3, 8, 13, 18, 23. 

• Obtížnost učení, zjišťuje, jak žáci zvládají nároky školy a nakolik se jim učení zdá 

obtížné a namáhavé. Otázky č. 4, 9, 14, 19, 24. 

• Soudržnost třídy, ukazuje míru přátelských a nepřátelských vztahů ve třídě, míru 

pospolitosti dané třídy. Otázky 5, 10, 15, 20, 25.  

 (Lašek 2007, s. 54) 

 

 Pro výzkum jsem si vybral již existující dotazník ze dvou důvodů. Za prvé, dotazník je 

léty prověřený, a proto poskytuje data, která jsou co nejvíce objektivní. Dotazník disponuje 

vysokou mírou validity a reliability. Mohu proto říci, že data získaná pro můj výzkum jsou co 

nejpřesnější a jsou minimálně ovlivněna neporozuměním otázkám. Druhým důvodem výběru 

již existujícího dotazníku je fakt, že jsme ještě neměla možnost pracovat se standardizovaným 

výzkumným nástrojem. Z důvodů toho, že je dotazník již léty prověřený, nerealizovala jsem 

tzv. kontrolní sondu na ověření správného pochopení otázek.  

 

 

 

 
                                                 
9 Dotazník je k nahlédnutí v přílohách jako příloha č. 1. 
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Administrace dotazníku 

 

 Každou ze zkoumaných tříd jsem navštívila osobně. Zadávala jsem sama instrukce a 

zodpovídala případné dotazy žáků. Nejprve jsem se žákům představila, a poté je seznámila s 

účelem dotazníkového šetření. Po rozdání dotazníků jsem s žáky jednotlivé otázky společně 

pročetla a seznámila je s tím, že žádná odpověď není správná ani špatná, proto ať se nebojí 

sankcí za špatnou odpověď. Také jsem žáky upozornila na to, aby se nikam nepodepisovali, 

jelikož je dotazník zcela anonymní. Po dobu vyplňování dotazníků jsem byla ve třídě 

přítomná a kontrolovala jsem, zda vše probíhá správně. Dotazník vyplňoval každý žák sám. 

Nebyl žádný předem stanovený časový úsek, do kdy by měly děti dotazník vyplnit, většinou 

to ale stihly v rozmezí do 20 minut i s instrukcemi. 

 

3.6.2 Test stromu, test sociálního postavení 
 

Jako druhý výzkumný nástroj byla použita projektivní metoda test stromu. 

  

 Projektivní metoda konfrontuje testovaný subjekt s podnětovou situací, která je značně 

neurčitá a mnohovýznamová, konkrétní význam jí dává až sám testovaný. Způsob, kterým 

subjekt vnímá a vysvětluje testovaný materiál, reflektuje jeho psychologické fungování 

(Šípek 2000, s. 20). 

 

 Jedná se o metodu, kterou se zjišťuje sociální postavení žáků ve třídě. Tuto metodu 

jsem použila jako doplňkovou, aby mi přinesla jiný druh dat, kterými podpořím svůj výzkum. 

Více o vyhodnocování a podobě testu uvádím v následující kapitole. 

 Test stromu má podobu rozvětveného stromu, kde se nachází 21 postav. Každá z 

postav zaujímá na stromu jinou pozici a vyjadřuje svým postavením jiný vztah k ostatním 

postavám.10  

 

Administrace projektivní metody 

 

 Test stromu byl umístěn na druhé straně za použitým dotazníkem. Instrukce k oběma 

testovacím nástrojům jsem dětem poskytla najednou před vyplňováním. Čas na obě metody 

nebyl rozdělen, ale děti se věnovaly vyplnění obou metod najednou, proto nelze určit, jaký 

                                                 
10 Test stromu je k nahlédnutí jako příloha č. 3. 
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časový úsek děti potřebovaly k vyplnění testu stromu. Základní instrukcí bylo, aby si děti 

vybraly a označily dvě postavy. Číslo jedna měly přiřadit postavě, která nejlépe vystihuje 

jejich aktuální postavení ve třídě, jak sami vnímají svou pozici ve třídě. Číslo dvě bylo určeno 

postavě, na jejímž místě by žák chtěl být, mělo vyjadřovat jejich preferované postavení. Bylo 

možné označit číslem jedna i dvě jednu a tutéž postavu. 

 

 Tuto metodu jsem zvolila jako doplňkovou, jejím použitím jsem si chtěla vytvořit 

kompletní obraz o klimatu dané třídy. Dále jsem chtěla zjistit, zda se mi data získaná 

dotazníkem a projektivní metodou příliš neliší. Velký rozdíl by mohl znamenat špatné 

pochopení nebo vyplnění jedné z metod. 

 

3.7 Vyhodnocení a interpretace dat 
  

3.7.1 Vyhodnocení testu stromu a interpretace získaných dat 
 

 Postavám na obrázku testu sociálního postavení (test stromu), jsem přiřadila čísla od 1 

do 21. Toto označení mi mělo usnadnit následné vyhodnocení. Dále jsem vytvořila pět skupin 

postav. První skupina (označená červeně) představuje pozitivně a přátelsky naladěné postavy, 

postavy se na stromě vyskytují ve skupinkách nebo dvojících. Druhá skupina (označená 

oranžově) znázorňuje postavy, které působí spíše pozitivním dojmem, ale nejsou v takovém 

kontaktu a ostatními členy skupiny. Třetí skupinu (označená žlutě) představují postavy, které 

jsou v rámci stromu v neutrálním postavení vůči ostatním postavám. Čtvrtou skupinu 

(označená zeleně) jsem nazvala jako spíše negativní, její členové nepůsobí spokojeným 

dojmem, ale přesto ještě nevypadají nešťastně. Pátá skupina (označená modře) znázorňuje 

členy smutné, nešťastné, existující mimo okolní skupinu, skupinu jsem pojmenovala jako 

negativní.  

 

 Chtěla bych zdůraznit, že členění na tyto skupiny je pouze orientační a mnou 

vytvořené. Skupiny jsem tvořila dle svého subjektivního názoru.  

 

 Na následující straně předkládám názornou ukázku mého členění. Pro lepší orientaci v 

následujícím textu a tabulkách předkládám barevné rozdělení a číslování postav. 
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      3. 9.  

1. 

   6. 

 4. 8. 

 

 

 7. 

  

  12. 

2. 

 5. 10. 11. 

 

   

          14. 

 

   13. 15. 

 

 20. 

 

 18. 

 16. 19. 

 

 17. 21. 

 

 

 

 

červený   pozitivní, přátelský 6, 7, 8, 10, 11 

oranžový   spíše pozitivní 3, 4, 5, 19 

žlutý   neutrální 15, 17, 18, 20 

zelený   spíše negativní 1, 21 

modrý   negativní 2, 9, 12, 16 
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 V následující tabulce uvádím přehled toho, jak žáci alternativní a tradiční třídy 

označovali své aktuální a preferované postavení. 

 

 Alternativní t řídy    Tradi ční třídy 

Postava 
č. 

Aktuální 
pozice 

Preferovaná 
pozice 

1. 1 1 
2. - 3 
3. 1 3 
4. 4 5 
5. 13 11 
6. 4 5 
7. 12 10 
8. 6 7 
9. - - 
10. 11 7 
11. 4 8 
12. 1 - 
13. - - 
14. 1 1 
15. 3 - 
16. 2 - 
17. 1 - 
18 1 1 
19. 1 2 
20. 1 3 
21. - - 
celkem 67 67 

Tab. 5 a 6 

 

 V tabulce č. 7 využívám rozdělení postav do pěti skupin (pozitivní, spíše pozitivní, 

neutrální, spíše negativní a negativní). Procentuální vyjádření nám pomáhá překonat rozdíl v 

počtu respondentů ve skupině tradičních a alternativních škol.  

 

 Můžeme si všimnout, že žáci tradičních tříd označovali jako svou aktuální pozici 

(označovali číslem 1) spíše postavy, které jsou laděny pozitivně. Největší procentuální rozdíl 

můžeme vidět v kategorii postav pozitivních, kde rozdíl mezi tradičními a alternativními 

třídami tvoří celých 20 %. Naopak v kategoriích spíše pozitivní a neutrální panuje mezi 

oběma typy tříd velká shoda. Tato tabulka by naznačovala, že žáci tradičních tříd označují své 

Postava 
č. 

Aktuální 
pozice 

Preferovaná 
pozice 

1. - - 
2. 2 - 
3. 1 9 
4. 1 7 
5. 6 3 
6. 2 3 
7. 3 2 
8. 3 6 
9. 2 - 
10. 7 5 
11. - 2 
12. 3 - 
13. 2 - 
14. 3 

 
15. - 1 
16. 1 - 
17. 2 3 
18 1 1 
19. 3 - 
20. 2 2 
21. - - 
celkem 44 44 
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postavení pozitivněji než žáci tříd alternativních. Toto tvrzení ale musíme ještě porovnat s 

výsledky druhé části testu stromu, kde žáci označovali svou preferovanou pozici ve třídě. 

Přesto musíme konstatovat, že více jak 13 % žáků alternativních tříd označilo svou aktuální 

pozici jako jasně negativní než žáci tradičních tříd. 

 

  alternativní třídy   tradi ční třídy   
  dětí procent  dětí procent 
pozitivní 15 35% 37 55% 
spíše pozitivní 11 25% 19 28% 
neutrální 5 11% 6 9% 
spíše 
negativní 5 11% 2 3% 

negativní 8 18% 3 5% 
Tab. 7 

 

Grafické znázornění Tabulky č. 7 

 

Graf 1 

 

 Ve druhém úkolu Testu stromu jsem děti poprosila, aby označily číslem 2 postavu, na 

jejímž místě by chtěly být. Většina žáků označila čísly 1 a 2 rozdílné postavy. To svědčí o 

tom, že by většina žáků chtěla mít v rámci třídy jinou pozici. Byli ovšem tací žáci, kteří jsou 

se svým postavením ve třídě spokojení a měnit by nechtěli, označili proto oběma čísly pouze 

jednu postavu. Porovnání tradičních a alternativních tříd přináším v následující tabulce. Je 
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překvapivé, že procentuální vyjádření ukázalo, že žáci spokojení a nespokojení se svým 

postavením ve třídě v alternativní a tradiční škole jsou ve stejném poměru. To ukazuje, že 

spokojenost žáků se svou pozicí je v obou typech tříd stejná.  

 

  Žáci, kteří označili dvě různé 
postavy. 

Žáci, kteří označili jen jednu postavu oběma 
čísly. 

Alternativní 
třídy 75% 25% 

Tradiční 
třídy 75% 25% 

Tab. 8 

  

Shrnutí výsledků testu stromu 

 

 Při vyhodnocení projektivní metody jsem dospěla k následujícím závěrům. 

Vyhodnocení první části testu stromu ukázalo, že žáci tradičních tříd vidí své postavení 

pozitivněji než žáci tříd alternativních. Přesto toto tvrzení nemůžeme potvrdit, jelikož 

spokojenost žáků se svým postavením v obou typech tříd je naprosto stejná. To nám ukázalo 

vyhodnocení druhé části projektivní metody. Nesmím opomenout fakt, že 18 % dětí z 

alternativních tříd vidí své postavení jako negativní. Přesto je pro můj výzkum zkoumání 

klimatu tříd zásadnější zjištění o spokojenosti žáků s jejich pozicí ve třídě. Jelikož 

spokojenost s postavením ve třídě je rozhodně jedním z určujících faktorů, které utvářejí 

klima školní třídy.  

 

3.7.2 Vyhodnocení dotazníků a interpretace získaných dat 
  

 Použitý nástroj dotazník přináší nejdůležitější údaje pro výzkumnou část diplomové 

práce. Pomocí získaných dat bude možné odpovědět na stanovenou výzkumnou otázku a 

přijmout či nepřijmout stanovené hypotézy. 

 

 Dotazník se vyhodnocoval následujícím způsobem. Otázka, kterou žák označí ANO, 

se skóruje třemi body a každá odpověď NE jedním bodem. Tam, kde je otázka označena 

písmenem R, se skóruje obráceně ˗ ANO jeden bod, NE tři body, vynechané nebo špatně 

vyplněné odpovědi skórujeme body dvěma. 
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 Dotazník se skládá z 25 otázek, které zjišťují pět proměnných klimatu třídy 

(spokojenost ve třídě, třenice ve třídě, soutěživost ve třídě, obtížnost učení a soudržnost třídy). 

Každou proměnnou sleduje pět otázek dotazníku. Otázky pro jednotlivé proměnné nejsou 

seřazeny bezprostředně za sebou. 

 

 Dalším bodem vyhodnocení dotazníků po skórování odpovědí, je spočítat hodnoty 

jednotlivých proměnných. Hodnoty zjistíme tak, že sečteme počet bodů u příslušné pětice 

odpovědí. Hodnoty jednotlivých proměnných se tak mohou pohybovat od 5 do 15 bodů. 

Tímto způsobem pokračujeme dál u každého žáka zvlášť a spočítáme hodnoty jednotlivých 

proměnných. Pro získání hodnot za celou třídu jsem zvolila výpočet aritmetického průměru, 

kdy jsem sečetla všechny hodnoty u proměnné u jednotlivých žáků a ty poté vydělila počtem 

žáků. Takto jsem si vytvořila hodnoty jednotlivých proměnných u všech sedmi tříd. 

Výsledky, které jsem získala, jsou znázorněny v tabulce č. 9. 

 

 Tabulka č. 9 ukazuje přehled získaných proměnných klimatu jednotlivých tříd. 

 

  spokojenost 
ve třídě 

třenice ve 
třídě 

 soutěživost ve 
třídě 

obtížnost 
učení 

soudržnost 
třídy 

3. E waldorf 11,9 8,1 11,2 7,2 8,1 
4. E waldorf 14,5 5,0 6,8 6,3 14,3 
5. B 12,1 10,4 10,8 6,9 10,4 
5. E waldorf 8,8 8,1 9,0 7,8 8,3 
6. A 12,3 8,8 11,2 8,4 9,3 
7. B 13,1 7,7 10,2 7,2 12,1 
montessori  13,4 11,7 11,9 8,1 9,6 
Tab. 9 

 

 Tyto vypočtené hodnoty, které můžeme sledovat v tabulce č. 9, nám charakterizují, 

zda je klima spíše pozitivní nebo negativní. U proměnných spokojenost, soudržnost nám vyšší 

čísla signalizují pozitivnější klima a nižší spíše negativní. Vysoká čísla u proměnných třenice, 

soutěživost a obtížnost nám naznačují nepříznivé klima, naopak čísla nízká příznivé. Ideální 

klima ukazují vysoké hodnoty vypočtení u proměnných spokojenost a soudržnost a nízké u 

třenic, soutěživosti a obtížnosti. 

 

 Tabulka č. 9 nám ukazuje, že jako třída s nejlepším klimatem se jeví 4. E waldorfská. 

Třídu s nejhorším klimatem nelze jednoznačně určit, na první pohled se jí zdá být třída 5. E 

waldorfská, jelikož vykazuje nejnižší míru soudržnosti a spokojenosti, přesto v rámci 



80 
 

proměnných třenice, soutěživost, obtížnost nejsou její výsledky nápadně horší než u jiných 

tříd. Každá třída má nějakou pozitivnější a nějakou negativnější proměnnou. Na první pohled 

nemůže určit, zda jsou na tom lépe alternativní nebo tradiční třídy. Můžeme ale vidět, že 

v rámci tříd tradičních se ukazuje větší konstantnost proměnných, naopak velké výkyvy mezi 

třídami můžeme sledovat u tříd alternativních. Zda existují významné statistické rozdíly, nám 

ukázal statistický test.  

 

Grafické zpracování odpovědí na vybrané otázky dotazníku. 

 

 V rámci vyhodnocení dotazníku předkládám grafické zpracování sedmi otázek 

dotazníku. Vybírala jsem záměrně otázky, na kterých se dá, dle mého názoru, dobře sledovat, 

klima třídy. Vybrané otázky jsou většinou zaměřeny na vzájemné vztahy nebo chtějí poukázat 

na odlišnost mezi odpověďmi žáků alternativní a tradiční třídy. 

 

Otázka 1. V naší třídě baví děti práce ve škole. 

  ano  ne 
tradiční 60% 40% 
alternativní 91% 9% 
Tab. 10 

 

Graf 2 
 
 Jak nám ukazuje graf 2, děti v alternativních třídách baví o 30 % více práce ve škole 

než děti z tříd běžných škol. 
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Otázka 5. V naší třídě je každý mým kamarádem. 

  ano ne 
tradiční 52% 48% 
alternativní 30% 68% 
Tab. 11 

 

Graf 3  

Tuto otázku jsem zařadila z důvodu odlišného poměru odpovědí v obou skupinách 

tříd.  

 

Otázka 6. Některé děti nejsou v naší třídě šťastné. 

  ano ne nezodpovězeno 
tradiční 46% 54% 0% 
alternativní 50% 45% 5% 
Tab. 12 

 

 

Graf 4 

 

Na otázku č. 6 děti v alternativních a tradičních školách odpovídaly téměř shodně. 

Děti v obou třídách shledávají, že zhruba půlka dětí není v jejich třídě šťastná. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ano ne

tradiční

alternativní

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ano ne nezodpovězeno

tradiční

alternativní



82 
 

Otázka 11. Děti z naší třídy mají svou třídu rády. 

 
  ano ne nezodpovězeno 
tradiční 91% 7% 1% 
alternativní 98% 2% 0% 
Tab. 13 
 

 

Graf 5 
 

Výsledky otázky 11 shledávám velmi pozitivní, drtivá většina žáků z obou tříd se 

domnívá, že žáci mají svou třídu rádi. 

 

Otázka 16. Některým dětem se v naší třídě nelíbí.  

  ano ne nezodpovězeno 
tradiční 30% 70% 0% 
alternativní 41% 57% 2% 
Tab. 14 

 

 

Graf 6 
 

Tato otázka byla vybrána do přehledu, jelikož ukazuje rozpory ve vzájemných 

odpovědích žáků, zatímco v předchozí otázce žáci shodně odpovídali, že ostatní žáci mají 
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svou třídu rádi, v této otázce odpovídají, žáci obou skupin tříd (30% a 41%), že jsou žáci, 

kterým se ve třídě nelíbí. 

 

Otázka 20. Všechny děti v naší třídě se mezi sebou dobře snášejí. 

  ano  ne 
tradiční 60% 40% 
alternativní 36% 64% 
Tab. 15 

 

Graf 7 
Opět můžeme v otázce 20 vidět obrácený poměr odpovědí žáků tradičních a 

alternativních tříd.  

 

Otázka 22. Děti z naší třídy se mezi sebou hodně hádají. 

  ano  ne nezodpovězeno 
tradiční 21% 79% 0% 
alternativní 36% 61% 2% 
Tab. 16 

 

Graf 8 

Otázka byla zařazena z důvodu podobných odpovědí žáků obou skupin. Děti z tříd 

alternativních a tradičních uvádějí, že se mezi sebou hádají zhruba ve stejném poměru. 
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Otázka 25. Děti z naší třídy se mezi sebou mají rádi jako přátelé. 

  ano  ne 
tradiční 76% 24% 
alternativní 82% 18% 
Tab. 17 

 

Graf 9 

 

Na otázku, zda se mezi sebou mají děti rádi jako přátelé, odpověděli žáci převážně 

kladně, což značí o spíše pozitivním klimatu ve třídách tradičních i alternativních škol. 

 

3.7.3 Verifikace hypotéz a odpověď na výzkumnou otázku 

 

Pro statistické testování stanovených hypotéz jsem zvolila Studentův dvouvýběrový t-

test, kde jednu skupinu tvořila získaná data od žáků tradičních tříd a druhou data 

alternativních tříd. Výpočty jsem provedla v tabulkách Microsoft Excel. Hypotézy jsem 

zamítala nebo nezamítala na hladině významnosti α = 0,05. 

 

  spokojenost 
ve třídě 

třenice ve 
třídě 

soutěživost ve 
třídě 

obtížnost 
učení 

soudržnost 
třídy 

t-test, vypočtené 
hodnoty (p) 0,37 0,99 0,39 0,98 0,18 

Tab. 10   

 

Tabulka č. 10 nám poskytuje výsledky provedeného dvouvýběrového t-testu. Žádná ze 

získaných veličin není menší než α = 0,05. Což neukazuje žádné statisticky významné rozdíly 

mezi proměnnými klimatu tradičních a alternativních tříd. 
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 Ověření platnosti stanovených hypotéz vychází z vypočtených hodnot, které jsou 

k dispozici v tabulce č. 10.  

 

Spokojenost ve třídě 

H1: Děti ve třídách alternativních škol jsou spokojenější než děti ze tříd škol s klasickou 

koncepcí výuky. 

p = 0,37 > α = 0,05 

Hypotézu H1 musíme na hladině významnosti α = 0,05  ZAMÍTNOUT. 

 

Třenice ve třídě 

H2: Výskyt třenic a konfliktů je v tradiční třídě častější než ve třídě alternativní. 

p = 0,99 > α = 0,05 

Hypotézu H2 musíme na hladině významnosti α = 0,05  ZAMÍTNOUT. 

 

Soutěživost ve třídě 

H3: Míra soutěživosti je ve třídě s klasickou koncepcí výuky vyšší než ve třídě alternativní. 

p = 0,39 > α = 0,05 

Hypotézu H3 musíme na hladině významnosti α = 0,05  ZAMÍTNOUT. 

 

Obtížnost učení 

H4: Učení je obtížnější ve třídách s alternativní formou výuky než ve třídách tradiční školy. 

p = 0,98 > α = 0,05 

Hypotézu H4 musíme na hladině významnosti α = 0,05  ZAMÍTNOUT. 

 

Soudržnost třídy 

H5: Soudržnost třídy v alternativní škole je vyšší než ve třídě s klasickým přístupem ke 

vzdělávání. 

p = 0,18 > α = 0,05 

Hypotézu H5 musíme na hladině významnosti α = 0,05  ZAMÍTNOUT. 

 

 Na základě statistického testování jsem musela všechny stanovené hypotézy 

zamítnout. Z toho vyplývá, že žádná z pěti stanovených proměnných klimatu třídy není 

v alternativní třídě pozitivnější než ve třídě běžného vzdělávacího proudu. 
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 Testování hypotéz nám umožní odpovědět i na stanovenou výzkumnou otázku, která 

zní následovně: Existují významné rozdíly mezi klimatem třídy v alternativní a tradiční 

škole? Jak nám ukazuje tabulka č. 10, nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly 

mezi klimaty tříd alternativní a tradiční školy. 

 

3. 8 Závěrečná diskuze nad výsledky výzkumné části 
 

 Tato část práce bude věnována závěrečné diskuzi nad výsledky praktické části. Cílem 

výzkumné části bylo odpovědět na výzkumnou otázku a na základě statistického testování 

potvrdit nebo vyvrátit pět stanovených hypotéz.  

 

 Výsledky empirického šetření jsou následující. Pomocí zvolených výzkumných 

nástrojů (dotazník a projektivní metoda) se neprokázalo zjistit, že existuje nějaký statisticky 

významný rozdíl mezi klimatem třídy alternativní a tradiční. Na základě výsledků 

dotazníkové šetření nemohla být přijata ani jedna z hypotéz, které předpokládaly lepší klima 

v alternativní třídě.  

 

 Dosáhnout relevantních a jednoznačných výsledků v otázce, ve kterém typu tříd je 

klima pozitivnější, je výzkumníky obtížné. Výsledky jistě ovlivňuje nejen fakt, že se jedná o 

odlišné přístupy vzdělávání, ale taktéž, že i každá škola alternativní má své metody a 

jedinečný přístup k žákům. Dalším faktem, který mohl ovlivnit získaná data, je veliký rozdíl 

v počtu žáků jednotlivých tříd, což má dozajista vliv na klima třídy. Ve třídě s nejmenším 

počtem žáků bylo dětí 6 a ve třídě s největším počtem jich bylo 26. Bohužel se asi nepodaří 

zajistit, aby počty žáků byly ve třídách alternativních a tradičních stejné. Právě jednou 

z předností alternativních tříd je malý počet žáků ve třídě, naopak průměrné počty žáků tříd 

škol běžného vzdělávacího proudu se pohybují kolem 20 žáků. Dále může výseky ovlivnit 

zvolený region. Můj výzkum byl realizován ve třech krajích ̠ Královéhradeckém, Plzeňském 

a v Hlavním městě Praha. Výzkumná sonda byla provedena pomocí dotazníků a projektivní 

metody. Projektivní metoda byla použita, jako metoda doplňková. Výsledky obou metod se 

navzájem nevylučují. Přestože, by se dalo říci, že po použití projektivní metody se zdálo, že 

klima třídy alternativní se jevilo jako mírně horší, spokojenost žáků s jejich postavením ve 

třídě byla naprosto stejná. Můžu proto konstatovat, že ani metoda projektivní neprokázala 

žádné významné existující rozdíly mezi klimatem alternativní a tradiční třídy. 
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 Pro daný výběr byly učiněny následující závěry. Vyvozuji, že nebylo prokázáno, že by 

existoval významný rozdíl mezi klimatem tradiční a alternativní třídy. Jinými slovy se dá říci, 

že klima v tradiční a alternativní třídě je stejné. Významné rozdíly třídního klimatu se dají 

sledovat mezi jednotlivými třídami. Statisticky významné rozdíly jsou patrné mezi třídou 

alternativní 5. E waldorfskou a tradiční 5. B, kde se výpočtem podařilo prokázat významné 

odlišnosti ve všech pěti proměnných klimatu. Musím ale uvést, že podstatné odchylky 

můžeme nalézt i mezi třídami stejného typu např. mezi 5. E waldorfskou a 4. E waldorfskou, 

kde byly statisticky významné rozdíly zjištěny ve čtyřech z pěti proměnných, pouze u 

soutěživosti se rozdíl neprokázal. Z toho vyplývá, že alternativní přístupy ke vzdělávání nijak 

významně neovlivňují klima dané školní třídy. Klima školní třídy je ovlivňováno mnoha 

jinými faktory, které působí na jednotlivé třídy a tím určují jejich klima. 

 

  Mé závěry mají omezenou platnost s ohledem na výběr respondentů a limity 

diplomové práce a vztahují se jen na daný výběr.  
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ZÁVĚR 
 

Děti ve školách a ve své třídě tráví většinu svého času. Tento strávený čas se odráží na 

jejich vývoji a formování osobnosti. Školní třída je jedním z nejdůležitějších činitelů 

socializace. Školní výuka může být realizována v různých typech škol, s odlišnou koncepcí 

výuky. Právě proto jsem se rozhodla klimatu školní třídy v tradiční a alternativní třídě 

věnovat svou diplomovou práci. 

 

Tématem diplomové práce bylo klima školní třídy v alternativní a tradiční škole. Práce 

je koncipována do dvou hlavních celků, teoretické a praktické části. Teoretická část je 

jakýmsi přehledem základních pojmů, které souvisí s tématem. Vymezení a pochopení těchto 

pojmů bylo nezbytné pro práci na výzkumné části. Důležitou kapitolou je kapitola popisující 

diagnostiku školního klimatu a kapitola o alternativních přístupech vzdělávání. 

Z alternativních škol byla největší pozornost věnována waldorfské a montessori škole, které 

byly jedním z hlavních objektů zkoumání výzkumného šetření. 

 

Hlavním zdrojem mé práce byla literatura. Odborná literatura týkající se zkoumané 

problematiky je u nás dobře dostupná a s jejím sháněním nebyl problém. Dalším doplňkovým 

zdrojem byl samozřejmě v dnešní době internet. 

 

Výzkumné šetření bylo uskutečněno v sedmi třídách třech základních škol. Školy 

běžného vzdělávacího proudu byly zastoupeny třemi třídami, alternativní školy byly 

reprezentovány jednou montessori třídou a třemi waldorfskými třídami.  

 

Výzkumná sonda byla uskutečněna pomocí dotazníkového šetření a použitím 

projektivní metody u žáků zmíněných tříd. Na počátku výzkumu byla stanovena výzkumná 

otázka a pět hypotéz. Výzkumná otázka se snažila zjistit, zda existuje významný rozdíl mezi 

klimatem třídy alternativní a tradiční. Hypotézy byly formulovány tak, že předpokládaly 

pozitivnější klima u tříd s alternativní koncepcí výuky.  

 

Po statistickém testování hypotéz jsem byla nucena usoudit, že neshledávám žádné 

rozdíly mezi klimatem alternativní a tradiční třídy. Ani jednu z pěti stanovených hypotéz jsem 

nemohla přijmout. Výsledky projektivní metody byly, že děti z alternativních tříd označují 

více postavy, které jsou charakterizovány negativně než děti z tradičních tříd. Přesto 
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procentuální vyjádření spokojenosti žáků obou typů tříd je stejné. Ani pomocí projektivní 

metody se nepodařilo prokázat, že by existovaly rozdíly mezi klimatem tříd tradičních a 

alternativních. Statisticky významné rozdíly můžeme najít mezi jednotlivými třídami bez 

ohledu na to, zda se jedná o třídu v běžné škole nebo o třídu s odlišnou koncepcí výuky.  

Závěrem tedy můžu říci, že na základě výzkumného šetření, které bylo realizováno 

v rámci mé diplomové práce, nemá alternativní nebo tradiční přístup vzdělávání rozhodující 

vliv při utváření klimatu třídy.  

 

Domnívám se, že cíl mé práce se mi podařilo naplnit. Seznámila jsem čtenáře se 

základními pojmy týkající se problematiky klimatu třídy. Realizovala výzkumné šetření, na 

základě kterého jsem mohla odpovědět na výzkumnou otázku. Závěrem mohu konstatovat, že 

se mi nepodařilo prokázat existující statisticky významný rozdíl mezi klimatem třídy 

alternativní nebo tradiční. Tento závěr mohu konstatovat pouze pro daný výběr tříd mého 

výzkumného šetření. 

 

Domnívám se, že problematika třídního klimatu ve školách s různou koncepcí výuky 

je do budoucna velmi zajímavá. Doufám, že nadchne jiné výzkumníky, kteří budou mít 

prostředky, aby dospěli k závěru, který budou moci skutečně zobecnit. Bude nutné zrealizovat 

rozsáhlejší výzkumné šetření s větším výzkumným vzorkem. Výsledky takového výzkumu by 

přispěly k objasnění mnoha otázek, které tato problematika skýtá. Mohli by ukázat, zda je 

klima třídy jedním z faktorů, který se dá považovat za výhodu alternativního školství. Tím by 

pomohli tisícům rodičů, kteří zvažují, zda umístit jejich dítě do školy běžného vzdělávacího 

proudu nebo právě do školy alternativní. Pokud by takový výzkum dospěl k závěrům, že 

statisticky významné rozdíly mezi klima tříd existují, bylo by zajisté přínosné zabývat se 

původem těchto rozdílů. V praxi by tato zjištění mohla vést k odstranění příčin vedoucích 

k vytváření negativního klimatu třídy.  
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Příloha č. 1: Dotazník MCI 
 
Nejedná se o žádnou zkoušku, nejsou zde dobré a špatné odpovědi. Máte napsat, jaká je teď vaše 

třída, vaši spolužáci. Každou větu dotazníku si pořádně přečtěte. Odpovídá se na ni buď „ANO“ 

nebo „NE“. Pokud souhlasíte s tím, co je tam napsáno, uděláte kroužek kolem slova „ANO“, 

pokud nesouhlasíte, uděláte kroužek kolem slova „NE“. Když se spletete nebo si odpověď 

rozmyslíte a chcete ji změnit, přeškrtněte křížkem tu, kterou chcete opravit a zakroužkujte tu, co 

platí. Nic nepřeskakujte, odpovězte na každou otázku. 

Děkuji vám za spolupráci a váš čas,  

    Tereza Kubátová 

 
  Věk…...........                  Třída ……….                  Chlapec – Dívka 

1. V naší třídě baví děti práce ve škole ANO – NE 

2. V naší třídě se děti mezi sebou pořád perou ANO – NE 

3. V naší třídě děti mezi sebou pořád soutěží, aby se dozvěděly, kdo je nejlepší ANO – NE 

4. V naší třídě je učení těžké, máme moc práce ANO – NE 

5. V naší třídě je každý mým kamarádem ANO – NE  

6. Některé děti nejsou v naší třídě šťastné ANO - NE  R 

7. Některé děti v naší třídě jsou lakomé ANO – NE 

8. 
Mnoho dětí z naší třídy si přeje, aby jejich práce byla lepší, než práce spolužáků 

ANO –NE 

9. Mnoho dětí z naší třídy dokáže udělat svou školní práci bez cizí pomoci ANO - NE  R 

10. Některé děti v naší třídě nejsou mými kamarády ANO - NE  R 

11. Děti z naší třídy mají svou třídu rády ANO – NE 

12. Mnoho dětí z naší třídy dělá spolužákům naschvály ANO – NE 

13. Některým dětem v naší třídě je nepříjemné, když nemají tak dobré výsledky 
 jako druzí žáci 

ANO – NE 

14. V naší třídě umí pracovat jen bystré děti ANO – NE 

15. Všechny děti v naší třídě jsou mí důvěrní přátelé ANO – NE 

16. Některým dětem se v naší třídě nelíbí ANO - NE  R 

17. 
Určité děti z naší třídy vždy chtějí, aby bylo po jejich, aby se jim ostatní děti přizpůsobily 

ANO – NE 

18. Některé děti z naší třídy se vždycky snaží udělat svou práci lépe, než ostatní ANO – NE 

19. Práce ve škole je namáhavá ANO – NE 

20. Všechny děti v naší třídě se mezi sebou dobře snášejí ANO – NE 

21. V naší třídě je legrace ANO – NE 

22. Děti z naší třídy se mezi sebou hodně hádají ANO – NE 

23. Několik dětí v naší třídě chce být pořád nejlepší ANO – NE 

24. Většina dětí v naší třídě ví, jak má dělat svou práci, jak se učit ANO - NE  R 

25. Děti z naší třídy se mají mezi sebou rády jako přátelé ANO – NE 
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Příloha č. 2: Dotazník CCQ 
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Příloha č. 3: Dotazník KLIT 
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Příloha č. 4: Test stromu 
 
Prosím pozorně si prohlédni strom s postavami a na základě svých pocitů splň následující dva 

úkoly: 

1) Vezmi si tužku a číslem 1 označ postavu, která vystihuje tvé pocity a postavení 

v rámci třídy. 

2) Druhým úkolem je ozačit číslem 2 postavu, kterou bys chtěl/a být. Pokud se ti postava 

s číslem 1 a číslem 2 shodují nevadí, klidně označ jednu postavu oběma čísly. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5: Souhlasy škol s
 
15. Základní škola Plzeň
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Souhlasy škol s použitím získaných dat. 

kola Plzeň 

 



 

Základní škola a Mateř
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Základní škola a Mateřská škola Sdružení 

 



 

Základní škola K. V. Raise
 

 

103 

Základní škola K. V. Raise 

 


