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Můžete definovat, co je suportivní klima třídy! 
Jak se měří klima třídy, resp. pomocí jakých (měřitelných) parametrů lze hovořit o tom či 
onom klimatu ve třídě? 
Na základě čeho bylo možné tvrdit, že neexistují významné rozdíly mezi klimatem dívčích, 
chlapeckých a smíšených tříd? 

Diplomantka si zvolila aktuální téma zkoumání školního klimatu. Teoretická část je 
věnována popisu charakteristik školního klimatu. V těchto popisech se autorka výrazně 
opírala o odbornou literaturu. Posléze se soustředila na tzv. „genderovou“ poblematiku; ve 
skutečnosti popsala vybrané charakteristiky chlapců a dívek, takže mohla spíše hovořit o 
rozdílech mezi pohlavími.  
V empirické části se pokusila o srovnání chlapeckých, dívčích a smíšených tříd. Sonda, 
kterou realizovala na počtu 239 žáků, byla realizována ve vhodně vybraných 3 vybraných 
středních škol. Překvapivé je, že v závěrech výzkumu se nakonec nepotvrdila žádná 
z hypotéz. Autorka konstatovala, že nebyly zjištěny ani významné rozdíly v klimatu mezi 
chlapeckými, dívčími a smíšenými třídami. Otázkou však je, zda zvolené otázky v dotazníku 
měří skutečně třídní klima, či spíše směřují do oblasti kooperace a spolupráce mezi žáky 
jednotlivých tříd (resp. zda nejde o jistou redukci složité problematiky klima ve školní třídě).  
Výhrady lze vznést k pečlivosti korektur a některým formulačním neobratnostem (např. na 
s. 31 autorka píše: Ve třídách středoškolských se učitelé setkávají s téměř dospělými 
jedinci, prohlubuje se u nich potřeba hlubokého a intimního kontaktu s osobou druhého 
pohlaví....). Také grafy by měly být v popisech vlídnější ke čtenáři. Na druhé straně lze 
ocenit snahu vyrovnat se s poměrně nejednoduchým tématem – a to i pomocí poměrně 
složitých statistických metod.   
Předložený text splňuje požadavky kladené na diplomové práce – a lze jej doporučit 
k obhajobě. 
 


