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Úvod 

Prostředí působí na lidskou psychiku, ať si to člověk uvědomuje nebo 

neuvědomuje. Nejde přitom jen o jednostranný vztah, protože člověk sám spolu 

působí na utváření prostředí. Podílí se na této tvorbě svým chováním a jednáním 

spolu s ostatními lidmi, kteří se v daném prostředí nacházejí. Význam vlivu prostředí 

si uvědomíme při podrobněji zkoumání jeho účinků na náladu člověka, jeho 

schopnost soustředění, vnímání a ochotě spolupracovat ve skupině. Jde tedy jednak o 

utváření vztahů mezi lidmi v konkrétním prostředí a zároveň působení prostředí 

samého na tyto vztahy. Otázkou je, do jaké míry a jakým způsobem ovlivňuje 

materiální prostředí psychické rozpoložení a mezilidské vztahy. 

V době školní docházky se děti denně setkávají v prostředí školní třídy,kde 

dochází nejen k výuce a vzájemné komunikaci, ale také k myšlenkovým pochodům, 

směřujícím ke schopnosti osvojovat si nové poznatky, k rozvoji vztahů a tím 

k postupnému zrání mladého člověka. Jsou to zkušenosti nabyté v dětském věku, 

které pak každý zhodnotí ve svém dalším životě. V období školní docházky, kdy se 

osobnost dětí výrazně utváří kromě rodiny právě ve škole, záleží na osobnosti 

učitele, s nímž žáci přicházejí do bezprostředního kontaktu. Působí na ně aktivně 

nejen obohacováním vědomostmi, ale formuje i jejich tak zvaně lidskou stránku. 

Učitel je příkladem pro své žáky a jeho jednání a chování se stává jistým vzorem, ke 

kterému se i později děti mohou vracet při řešení vlastních životních situací, ve 

kterých se nepochybně ocitnou. 

Lidské vztahy ve školní třídě jsou utvářeny v konkrétním materiálním prostředí, 

v němž žáci tráví podstatnou část svého denního programu. Z toho hlediska je 

důležité, jak sami dbají o vzhled své třídy, jak o ni pečují a vybavují ji různými 

doplňky tak, aby se v ní cítili dobře a příjemně se v ní trávil učební čas. Role učitele 

je i v tomto směru podstatná, může v ní uplatnit svůj vlkus a estetické cítění, spolu se 

svými žáky se stará o podnětné prostředí pro každodenní vzdělávání. Určitě je 

užitečné, když učitel podporuje své žáky v kreativitě a zlepšování místa, kde 

společně usilují o efektivní výuku. 
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Vzdělávací proces a vychovávání má v poslání učitele po léta neměnný obsah. 

Formuje osobnost budoucího dospělého člověka, pomáhá mu nabytými vědomostmi 

k hodnotnému uplatnění y životě, kjeho hodnotové orientaci a jeho efektivního 

přispění lidské společnosti. Vztahy mezi žáky, jejich společné utváření nejbližšího 

okolí, vzájemná komunikace a soužití, to všechno je vlastně simulací pozdějšího 

zařazení do společnosti,k do účelného pracovního uplatnění, kde mnohdy nejde 

pouze o výkon jedince, ale častěji o schopnost spolupráce s více lidmi. Komunikační 

schopnosti a umění orientovat se v konkrétním prostředí je určitě platnou devizou. 

Současně má také význam cíleně vypěstovat v dětech určité estetické cítění pro 

každodenní zázemí a místo, v němž pracují a ve kterém denně tráví několik hodin 

času. Dítě si, podobně jako v rodinném prostředí, postupem času samo uvědomuje, 

že pěkné a účelné prostředí, efektivní materiální vybavení má vliv na jeho výkon, 

rozvoj schopností i na možnou spolupráci, pro kterou je správně motivováno. 
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Cíl diplomové práce 

Cílem této diplomové práce je vystihnout a pojmenovat vztah a oboustrannou 

vazbu mezi sociálně emočním klimatem a prostředím školní třídy, jejich 

podmíněnost k výuce a vztahům mezi dětmi. Zmapovat význam sociálně emočních 

vazeb v kolektivu, komunikačních dovedností, kooperačních schopností, které 

mohou být podmiňovány materiálním vybavením třídy, uspořádáním školního 

nábytku, vazbami a vztahy ve třídě, což vytváří celkový obraz školní třídy. 

Zajímá nás, zda materiální vybavení školní třídy nabízí žákům možnost 

komunikace a tím aktivně rozvíjet lidské vztahy. V této oblasti se musí brát v úvahu 

možnost variability školního inventáře, případná existence místa, kde je možné si 

společně sednout mimo lavice a vůbec vlastní velikosti školní třídy. 

Dále chceme zjistit, zda třídy disponují nejen přímým učebním materiálem jako 

jsou nástěnné obrazy, mapy, knihy, počítadla nebo obrázkové a písmenkové tabule, 

které dozajista fungují jako motivační materiály, ale i takovými věcmi, jako je 

počítač, klavír anebo video či DVD přehrávač. Tedy vlastně, zda disponuje 

pomůckami, jimiž je učitel schopen více podchytit zájem dítěte, stále ho upevňovat a 

více prohlubovat. 

Za zmínku též stojí, zda účastníci daného prostředí, v tomto případě žáci, ale i 

učitel, jsou či nejsou spokojeni s aktuálním prostředí ve své třídě. V případě, že 

nejsou, jestli existuje ochota vlastním přičiněním dojít k nápravě a zlepšení 

aktuálního stavu. To se týká nejen prostředí materiálního, ale též prostředí, kde se 

navazují a dále se nějakým způsobem formují lidské vztahy. 

Otázka vztahů ve třídě je velmi důležitá jak pro žáky samotné, kteří jsou 

situacemi ovlivňováni ve svém jednání a prožívání, tak pro učitele, který zde má 

úlohu toho, kdo předává nejen vzdělání, ale i měřítko hodnot jak v chování, tak 

v estetickém cítění. Zajímavý je například pohled na to, koho si děti vyberou jako 

nejbližšího spolupracovníka nebo koho určí za svého ne j lepšího přítele. Také 

vnímání učitele má svou roli. Učitel nemusí být nutně kamarád, zároveň ale není 

nepřítelem. 
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S tím souvisí i rozvíjení vzájemné pomoci, která hraje nemalou roli v našich 

životech. Dítě, které nikdy neporadí a nepomůže, se vlastně může stát někým, kdo 

stojí na okraji společnosti, protože těžko může očekávat podporu či přínos od 

ostatních. 

To, jakým způsobem se ale k sobě budou žáci chovat, lze do jisté míry ovlivnit 

postojem učitele. Například tím, že navrhne a dá podněty k utvoření pravidlel 

chování ve třídě. Ta poslouží k podpoře nejen zdravých vztahů dětí navzájem, ale i 

k oboustrannému vztahu dětí a učitele. 

Prvním cílem této diplomové práce je na základě teoretických poznatků vést 

případovou studii, která na základě dotazníků, řízeného rozhovoru a pozorování 

zmapuje prostředí a sociálně emoční klima školních tříd ve dvou územních 

oblastech. Těmi rozumíme hlavní město Prahu a prvostupňovou školu v Příšovicích. 

Cílovou skupinou výzkumu je vždy třetí, čtvrtý a pátý ročník dané školy. 

Respondenty jsou jak žáci daných tříd, tak jejich třídní učitelé, jejichž názor je 

v celkovém vyhodnocení zohledněn. 

Druhým cílem tohoto výzkumu je na základě zjištěných skutečností z oblastí 

prostředí a sociálně emočního klimatu školní třídy zhodnotit vzájemnou podmíněnost 

těchto dvou oblastí. V zásadě jde o pojmenování vazby materiálního prostředí a 

výzdoby a jejich vlivu na vztahy a výuku v dané třídě. Zda mohou stimulovat, 

obohacovat, podporovat nebo naopak nerozvíjejí v dětech žádné další podněty a tedy 

zda jsou či nejsou nadbytečné. 

Třetí cíl výzkumu má zodpovědět, k jakým případným odlišnostem dochází, co se 

materiálního prostředí a vztahů týče, pokud dojde ke srovnání školy v Praze a na 

venkově. Jaké materiální zázemí je nabízeno ve stejných ročnících na základních 

školách v různých lokalitách? Jakým způsobem je toto vnímáno žáky? Liší se 

výrazným způsobem od sebe sociální klimata těchto tříd? Může to být ovlivněno 

danou destinací? 

Součástí výzkumu pomocí dotazníků, které se prostřednictvím otázek zahrnutých 

v jednotlivých oblastech zabývají touto problematikou, je vždy i dotazník určený pro 
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třídního učitele třídy, kde se výzkum provádí. Má za úkol porovnat názor dospělého 

- v tomto případě učitele - s názory žáků v dané třídě. 

To všechno jsou otázky, které má zodpovědět a efektivně zhodnotit tato 

diplomová práce. Je podnětem k zamyšlení nad touto otázkou jako prostředkem 

ke zkvalitnění výuky. 

Cíle diplomové práce v bodech: 

1) Zjistit aktuální stav materiálního a architektonického vybavení a sociálně 

emočního klimatu v jednotlivých třídách, tedy vždy ve třetí, čtvrté a páté třídě 

základních škol v Praze a Příšovicích z pohledu žáků, vždy s přihlédnutím 

k doplňujícímu názoru učitele na stejné otázky. 

2) Porovnání prostředí a sociálně emočního klimatu školní třídy ve vzájemném 

vztahu podmíněnosti. Čili, zda příznivé materiální a architektonické 

podmínky třídy mají či nemají vliv na sociálně emoční vazby mezi dětmi a 

naopak. 

3) Porovnání tříd základních škol v Praze a Příšovicích na úrovni srovnání 

prostředí a sociálně emočního klimatu školní třídy vždy ve třídách věkově 

odpovídajících. Čili, zda jsou tyto aspekty v Praze a na venkově odlišné 

anebo stejné. 
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Teoretická část 

1. Učební prostředí 

Učební prostředí je takové prostředí, které svým působením motivuje a rozvíjí 

žákovy schopnosti a dovednosti a aktivně podporuje úsilí žáků o kvalitní učební 

proces. Je vymezeno jak prostředím samotným, které zahrnuje materiální a 

architektonické podmínky výuky, tak i sociálně emočním klimatem existujícím 

v dané třídě. 

Cílem učitele i žáků je vytvořit učební prostředí podnětné a motivující. Dítě ve 

své třídě tráví velkou část dne a potřebuje se zde cítit dobře. Vycházíme z toho, že 

každé vzdělávání a učení se odehrává v určitých podmínkách. Ty rozdělujeme na 

vnější a vnitřní. Mezi vnější podmínky řadíme bezprostřední okolí školy, tedy ulice, 

pozemek nebo ohraničené území náležící škole, přístupovou cestu, hřiště nebo 

zahradu. Vnější prostředí tvoří místo, kde se daná škola nalézá, zda je ve městě, na 

venkově, v průmyslové či zemědělské oblasti. Vnější podmínky nelze přímo ovlivnit 

ani učitelem ani žákem. Co se okolí školy týče, má být čisté, nejlépe pokud je zde 

zahrada nebo park, kde se žáci mohou procházet nebo studovat. Na druhou stranu 

vnitřní podmínky determinují to, jak vypadá prostředí školy, jak na žáky působí, zda 

je dokáže správným způsobem stimulovat a podněcovat k činnosti nebo naopak 

působit nesprávným směrem a mít demotivující účinek. Jde o vlastní budovu školy, 

její architektonické uspořádání vstupu, šaten, chodeb, tříd, kabinetů, tělocvičen, 

hygienického zázemí a orientace na světové strany, které ovlivňují světlost a 

vzdušnost prostoru budovy. Malby stěn, přítomnosti nástěnných tabulí pro možnosti 

informací a podobně. 

Blíže se budu zabývat prostředím kmenové třídy na prvním stupni základní školy. 

Učitel vede žáky k tomu, aby třída byla čistá a svým vzhledem pěkně působila. 

Zák je tedy nejen pasivním divákem, ale i aktivním participantem, podílejícím se na 

tvorbě celkového prostředí školní třídy. O základní materiální vybavení se stará škola 

sama. Výběr školních lavic, židlí, skříněk, tabule apod. Další vybavení třídy nazveme 

jakýmsi nadstandardem, ale ne luxusem, který si vytváří žáci spolu se svým učitelem 
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v průběhu školního roku sami lak, aby se ve své třídě cítili všichni dobře. Ve třídě 

může být koberec, knihovna s knížkami pohádek, poezie a dětských encyklopedií. 

Stěny třídy jsou vyzdobeny fotkami a obrázky jednotlivých žáků i učitele, výtvarné 

práce oživující prostředí jako například časové výstavy s různou tematikou jako je 

oblíbená hra, hračka kamarád, kniha, fdm, komiks nebo činnost. A další věci, které 

děti samy přinesou z domova jako jsou například květiny anebo dokonce společné 

akvárium s rybičkami. Učitel děti inspiruje a vede. Výsledkem je takové prostředí, 

které dobře působí na smysly a podněcuje k práci. 

Třída, ve které se žáci učí je adekvátně vybavena podle potřeb předmětu, který je 

zde vyučován. V případě, kdy jde o třídu žáků prvního stupně, je tzv. kmenová třída 

jejich stabilním zázemím. Dochází zde k výuce většiny předmětů a podle toho má 

vypadat. Nesporný vliv na výuku má nejen čisté a uklizené prostředí, ale také různé 

podnětné materiály, které žáci mohou vyrábět sami, lze je zakoupit ve 

specializovaných prodejnách anebo je může vyrábět učitel. Jde o různé varianty 

nástěnných obrazů např. s vyjmenovanými slovy, základní gramatikou cizího jazyka, 

početními příklady atp., mapy, obrázky, fotografie anebo vlastní žákovské výtvarné 

práce. 

Celkový vzhled učebny zůstává motivačním prvkem efektivní výuky. Podobný 

názor má Kvriacou: „Čistá a dobře udržovaná učebna s potřebnými pomůckami, 

která je útulná, světlá a dobře větraná, napomáhá vzniku kladného přístupu žáků 

k výuce a očekávání kladných zkušeností u žáku."1 Zmiňuje se také o faktu, že žáci na 

prvním stupni většinou absolvují předměty v jedné a téže místnosti, a proto navrhuje 

zřízení alespoň tzv. „koutků", které se k danému předmětu vztahují. 

Vzhledem k upravenosti tříd Kyriacou doporučuje: „Na základních školách je 

vhodné zajistit, aby žáci sami ve třídách pomáhali udržovat pořádek." Takové 
v r 1 9 

počínání ukotvuje v dětech návyk na uklízení po sobě i do budoucna. 

Pěkné učební prostředí je v základu uklizené a takové, které žákům umožní různé 

variace se školním nábytkem tak, aby se v určitých momentech mohli, na příklad 

' K Y R I A C O U , CH, Klíčové dovednosti učitele, s.90 
2 K Y R I A C O U , CH, Klíčové dovednost i učitele, s.90-91 
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dívat vzájemně do očí. 

Variabilní vybavení školní třídy přispívá k aktivitě žáků, podpoře vzájemných 

vztahů a v neposlední řadě ke stimulaci pracovních výsledků díky vnitřní motivaci. 

Variabilita nábytku by měla být možná ve všech školních třídách hlavně z těchto 

důvodů. Jak říká Kasíková: „Materiální prostředí má evokovat pocit soudržnosti. " 3 

V současné době je na českém trhu kolem čtyřiceti firem, které se specializují na 

materiální výbavu školních tříd, ať už jde o nábytek jako jsou lavice, židle, skříňky, 

stolky, křesla, tabule, učitelské stoly, kartotéky, tak i nástěnné obrazy, plakáty nebo 

plastické pomůcky sloužící k lepší představě žáků o vykládané látce. Školy mají 

možnost vybrat si z konkurenčních nabídek pro sebe tu nejvhodnější a tu aplikovat 

ve svých prostorových podmínkách. 

V nabídce jsou většinou lavice dřevěné doplněné o různé barevné lemování, 

někdy i s možností zvětšování anebo zmenšování díky posuvným dílům, 

přizpůsobené věku a tedy i postupnému růstu dítěte. Zajímavá je i možnost 

polohovací plochy stolu na psaní. Každý stolek, ať už pro jednoho nebo dva žáky, 

má pod psací deskou úložný prostor, kam se dává objemnější kniha, sešity, penál a 

ostatní potřeby, když žák potřebuje celou plochu lavice pro potřebu předmětu. Tento 

úložný prostor většina výrobců řeší tzv. většími drátěnými košíky. Můžeme ale vidět 

i takové, které jsou vyrobeny ze dřeva stejně jako celá lavice. Lavice jsou pro dvě 

děti nebo jedno, ale i tři. Nabízí možnost variability v prostoru díky tomu, že jsou 

zhotoveny z lehkých materiálů a nejsou napevno přišroubované anebo jiným 

způsobem upevněné k jednomu místu. Uspořádání je možné v řadách bez uliček, ve 

dvou anebo v tradičních třech řadách s uličkami. Podle chuti experimentování mohou 

žáci sedět v lavicích do tvaru písmene U, L anebo do čtverce. Možnost manipulace 

se školním nábytkem, který je k tomu v dnešní době přizpůsobený, je velkou 

výhodou právě pro možnosti variabilního přístupu k výuce. 

V nabídce je i kovový nábytek, který je možná ne tolik vhodný do školních tříd ve 

formě lavic, protože s největší pravděpodobností jsou tyto kusy nábytku spíše 

studené a děti jsou během výuky velmi často v bezprostředním dotykovém kontaktu. 

1 K A S Í K O V Á , H. Kooperat ivní učení, kooperativní škola. 
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Široký výběr firem školního nábytku nezůstává jen u lavic, ale nabízí i různé 

doplňkové vybavení tříd zejména pro děti mladšího školního věku jako jsou pultíky, 

stolky se sedačkami do hnicího koutku, školní molitanová lehátka, sedací soupravy 

v různých dekoračních barvách, vzorech apod. 

Firmy nabízejí materiální vybavení nejen tříd, ale i školních chodeb ve formě 

posezení na sedačkách různého provedení, které si lze vybrat, stolků apod. Zabývají 

se i stoly, které jsou součástí školních jídelen. V nabídce se setkáme jak s dřevěným, 

tak s plastovým zpracováním, tvary jsou čtvercové nebo obdélníkové, takže škola 

může lépe volit podle prostoru, kterým disponuje. Nepomíjí se ani vybavení školních 

šaten jako nedílné součásti celé školy. 

Díky konkurenci, která na trhu existuje na všech polích působnosti, si lze vybrat 

takový školní nábytek, který vyhovuje škole nejvíce a zároveň splní požadavky 

k podpoře práce žáků. 

Mezi firmy zabývající se výrobou rozmanitého školního nábytku patří např. 

Arnba, spol., s.r.o., Kovos družstvo Teplice anebo Dekor nábytek.4 

Jak bylo zmíněno na začátku této kapitoly, učební prostředí není tvořeno pouze 

materiální výbavou, která ho jistě může jen podtrhnout, ale i sociálně emočním 

klimatem, které výuku dozajista ovlivňuje, podněcuje anebo naopak znesnadňuje. 

Učitel vytváří pozitivní sociálně emoční klima třídy tak, aby se v něm dobře žilo a 

samozřejmě pracovalo. Kyriacou říká: „Klima třídy, které učitel navodí, může mít 

zásadní vliv na motivaci žáků a jejich postoj k učení.'0 Za kladně ohodnocené učební 

prostředí se dá považovat takové, kde se žáci cítí dobře, kde si důvěřují sobě 

navzájem a kdy důvěřují učiteli. Chtějí-li si a dokáží si pomoci a poradit. 

V neposlední řadě ke správnému klimatu patří i stanovení základních pravidel, která 

mají být respektovány jak ze strany žáků, tak ze strany učitele. Podle Kyriacou jsou 

určena pravidla od zvednutí ruky, když chce žák něco sdělit přes to, kdy kdo a ke 

komu může mluvit až po rozvinutou diskusi během hodiny, kdy je nutné, aby třída 

poslouchala toho, kdo právě hovoří. 

<ht tp: / /www. f i rmy.cz /velkoobchod-a-vyroba/vyroba-nabytku> 
K Y R I A C O U , CH. Klíčové dovednost i učitele, s .79 
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Aktivní a podnětné učební prostředí lze vytvářet například skrze kooperativní 

učení. Zde jde o to, že žáci pracují více spolu navzájem a jsou vedeni k tomu, aby 

něco spoluutvářeli a vzájemně se podporovali. Jde většinou o práci v menších 

skupinách, kde si žáci mezi sebou rozdělí role takovým způsobem, aby společně 

došli k efektivnímu výsledku. Každý ve skupině má svou důležitost a bez jeho 

informací a jeho osobního vkladu se skupina nemůže obejít. Dítě má pocit potřeby a 

vzájemné vztahy se obohacují. Skupina má také za úkol reflektovat zjištěné aspekty. 

Nutně tedy žáky vede k dohodě toho, co se za celou skupinu navenek bude 

prezentovat. Kooperativní učení přispívá k podpoře nejen zdravého sebevědomí žáků 

tolik potřebného v dalším životě mladých lidí, ale i ke vzájemné komunikaci, 

ukazuje důležitost každého ve skupině a tím pomáhá správnému rozvoji zdravých 

vztahů ve třídě. 

Stimulace a vedení k práci je tou nejlepší cestou k tomu, aby dítě chtělo a 

nemuselo se přemáhat. To je cesta k úspěchu jak na poli učitele, tak na poli žáka. 

Podnětné prostředí je prostředkem k získání žákova interesu, motivuje nejen na 

začátku činnosti, ale i v celém jejím průběhu a v neposlední řadě ovlivní 

kvalitu závěrečného výsledku. 

1.1 Sociálně emoční klima a prostředí školní třídy 

Sociálně emoční klímaje emocionální naladění určité skupiny lidí dlouhodobého 

charakteru, které ovlivňuje mezilidské vztahy, způsoby komunikace, jednání a 

následné prožívání. 

Sociálně emoční klima a prostředí třídy je ovlivňováno několika aspekty. Na 

první pohled se jedná o to, co třída svým vybavením a celkovým vzhledem žákům 

nabízí. Jak moc dokáže motivačně působit na vlastní výuku skrze nástěnné obrazy, 

nabídnuté knihy, odborné i zábavné časopisy, mapy atp. 

Sociálně emoční klima a prostředí třídy je ale ovlivňováno žáky samotnými, kteří 

do školy přijdou z různých rodin a tedy sociálních vrstev i rozdílného prostředí. Svou 

17 



roli zde má i učitel, jehož úloha při tvorbě a udržování zdravého a podnětného 

klimatu, ale i prostředí je nezbytná. Učitel vede žáky k udržování a vylepšování 

třídy, ke kooperaci a komunikaci tak, aby se ve třídě utvářely zdravé vztahy 

napomáhající vzdělání. Společná řeč, nápomoc, spolupráce a respekt jsou těmi 

atributy, které nemají ve třídě chybět. 

Školní třída je místo, kde se žáci denně setkávají za účelem nabytí vědomostí a 

dovedností, které využijí v budoucím životě. Je ale i místem, kde dochází k aktivní 

participaci ve skupině, jež se nachází v určitém prostředí, které může nebo nemusí 

svým vnějším působením podporovat vzájemnou spolupráci, komunikaci a následné 

jednání a prožívání. 

Na jednu stranu můžeme prostředí školní třídy poznat na první pohled - jaký styl 

na nás dýchne při vstupu do třídy. Jak je vymalovaná, bíle anebo je zvolena barva, ta 

může být ve studenějším nebo teplejším, dalo by se říci veselejším odstínu. Jestli 

jsou zde vystavené obrazy známých malířů nebo obrázky z hodin výtvarné výchovy 

nebo fotografie, které žákům připomínají příjemně strávené společné chvíle na 

výletech. Na stěnách mohou viset nástěnné obrazy s různou tématikou předmětů, 

které si děti postupně osvojují. Zda jsou děti lákány mapami měst a cizích zemí. 

Jestli děti mohou nahlížet do třídní knihovničky. Zda ve třídě pěstují květiny, mají na 

příklad společné akvárium s rybičkami, křečky anebo morčaty, o které se starají. 

Jakým způsobem jsou seřazeny lavice, je ve třídě místo, kam si všichni mohou 

sednout třeba do kroužku a diskutovat, zpívat nebo hrát hry apod. 

Dítč je velmi tvárný člověk a jeho estetické vnímání působí na jeho osobnost. 

Pupala dokládá, jak důležitá je estetická vnímavost dítěte na jeho prožívání a 

následně na jeho vlastní aktivní estetickou činnost. Způsob estetického vnímání 
Pupala rozděluje do šesti etap podle věku dítěte. Zde říká, že v době mladšího 

školního věku, tedy od šesti do dvanácti let, dítě přechází z obrysového do 

analytického vnímání objektů pozorování a je schopné vnímat i abstrakci. Pupala 

zdůrazňuje: „Pod vlyvom okolia buď děti získavajú novů motiváciu pre styk 

s estetickými a uměleckými kvalitami, alebo naopak, strúcqj o ne záujem. "6 

" K O L L Á R I K O V Á , Z. P U P A L A B„ Předškolní a primární pedagogika. S. 4 3 2 , 4 3 3 
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Jakým způsobem ale celkové prostředí školní třídy ovlivňuje výuku? 

Z pedagogického hlediska je vzhled, složení a celková úprava třídy 

neodmyslitelnou součástí a podmínkou výuky. Ve své knize to poznamenává 

Kyriacou: „...rozmístění obrazů a dalších vizuálních pomůcek, které souvisejí 

s typem práce realizovaným v učebně, napomáhá pozitivnímu duševnímu naladění. 

Vystavené žákovské práce také naznačují hrdost na dosažené výsledky a zároveň 

působí jako motivační prvek pro ty, kteří díla, jež mohou být vystavena, vytvářejí." 

Přikládá také důležitost prostředí pro žákovu motivaci. „Kamkoli se žák podívá, mělo 

by na něho dýchat kladné očekávání."7 

Z psychologického hlediska místo, kde člověk tráví nezanedbatelnou část dne, 

dozajista působí i na jeho psychiku, na jeho vnímání, prožívání a následné způsoby 

jeho jednání. Například fakt, který zmínil Kyriacou, že vystavené žákovské práce 

v učebně mají výrazný motivační charakter je vlivem na psychiku dítěte. Učitel by 

měl podle toho jednat a dalšími podobnými způsoby stimulovat chuť žáka do práce. 

Kyriacou také konstatuje důležitost upravenosti třídy, což označuje za součást 

profesionálního přístupu k práci.8 

„Škola je především místo učení a výkonu jako potvrzení pozitivního efektu učení. 

Zaměření na výkon, či spíše úspěch, je připravováno a podporováno dospělými již 

v předškolním věku. " Vágnerová zde vlastně potvrzuje, že škola je místem, kde se od 

žáka očekávají určité výkony, které žák může podávat na základě toho, že učitel od 

něho očekává úspěch. Zdůrazňuje zde potřebu kladného očekávání.9 Mělo by se tedy 

jednat o prostředí pro dětskou psychiku podnětné a stimulující s vidinou toho, že 

když se žák bude snažit, bude i úspěšný. 

Lašek rozděluje prostředí do dvou základních skupin. Do prostředí společenského 

a přírodního. Ve společenském prostředí člověk, a tedy i dítě, funguje ve třech 

úrovních.; 

První úroveň je pojmenovaná jako mikroprostředí, které Lašek vymezuje jako 

7 K Y R I A C O U , CH. Klíčové dovednost i učitele. S . 9 0 

' K Y R I A C O U , C i l . Klíčové dovednost i učitele. S . 9 0 , 9 1 

V Á G N E R O V Á , M. Psychologie školního dítěte, s. 8 
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působení člověka a dítěte: „...v úzkých osobních kontaktech: ty souvisí především 

s rodinou, okruhem přátel...u dětí se školní třídou, učitelem, skupinami spolužáku, 

vrstevníků, zájmovými sdruženími. 

Další úroveň Lašek nazývá rnezzoprostředím. Jde o prostředí, které člověka 

bezprostředně obklopuje. Je to místo bydliště, příroda, kultura a přátelé. Posledním a 

tedy třetím prostředím je podle Laška tzv. makroprostředí, které je určeno 

podmínkami, ve kterých žijeme, sociálními vlivy apod. 

Ve třídě neexistuje pouze prostředí materiálního charakteru, ale i takové, které 

vyjde na povrch až při hlubším pohledu do nitra třídy. Jde o vzájemné vztahy, o 

sociální vazby, které se dříve či později navenek projeví. Jedná se o klima třídy. 

Učitel i žáci se mají snažit o utváření pozitivního klimatu třídy už proto, že zde 

dochází ke každodennímu setkávání za účelem získávání zkušeností nejen z oblasti 

učení, ale i rozvoje sociálních vztahů. Učitel vede žáky ke spoluodpovědnosti za 

otevřené prostředí, za prostředí nakloněné kooperaci a chuti se vzdělávat. 

Sociálně emoční klima třídy neexistuje samo o sobě a nepůsobí pouze jednostranně. 

Lašek je toho názoru, že klima působí interakčně, tedy že je ovlivňováno lidmi, ale 

že i lidé ovlivňují klima, ve kterém se nacházejí. Klima má trvalejší charakter a je 

nutné se o ně plánovitě starat. 

Sociálně emoční klima třídy má vliv na prožitky, zrání i učení dítěte. „ ...představuje 

trvalejší sociální a emocionální naladění žáků ve třídě, které tvoří a prožívají učitelé 

a žáci v interakci. " Říká Lašek." 

Významnou roli v utváření pozitivního a podněcujícího klimatu má učitel. Ten už 

v začátcích školní docházky má podle Laška pěstovat v dítěti pozitivní vnímání školy 

a vzdělání. Dítě přichází do třídy a zde se začleňuje do společnosti, spolu utváří ji a 

participuje na ní. Je ovlivňováno jejím klimatem jehož je ale součástí. „Tyto 

° LAŠEK, J. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. s. 3 
' LAŠEK, J. Sociálně psychologické kl ima školních tříd a školy. s. 40 
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společné postoje pak usnadňují dětem sžívat se ve třídě a vytvářet skupinu v sociálně 
r w | r V 1 12 psychologickém slova smyslu. " říká Lašek. 

1.1.1 Výhody a nevýhody školních uniforem 

Ve školním věku jsou názory dětí často ovlivněny tím, jaké oblečení se zrovna 

nosí a to může být zdrojem mnoha konfliktů a v neposlední řadě i šikany. Některé 

země sociálním rozdílům předcházejí tím, že volí školní uniformy. Tradiční je to 

například ve Velké Británii, Africe nebo na Novém Zélandu. V Česku jde spíše o 

jednotlivé experimenty v této oblasti, které jsou ale kladně ohodnoceny obzvlášť 

žáky. 

Uniformní oblečení na půdě školy je zajímavou myšlenkou. V českých školách se 

neužívá uniforem, děti chodí oblečeny podle vlastního výběru, popřípadě podle 

svých rodičů. Názory jsou pro i proti uniformám. Faktem zůstává, že uniforma, která 

je stejná pro všechny žáky, může do jisté míry ovlivnit sociální rozdíly, které prostě 

existují. Někdo má a někdo nemá dostatek peněz na drahé značkové oblečení a ti, 

kteří se neoblékají podle příkladu módních ikon se mohou lehce stát terčem 

posměchu, v nejhorším případě šikany. Problematikou uniforem se ve svém článku 

v časopise Instinkt zabývá Kristina Komůrková. „ Školní uniforma by problém 

sociální nerovnosti nevyřešila, pomohla by ho ale výrazně zmírnil a symbolicky tak 

podpořit rovnost studentů ve třídě i ve škole.3 Dalším faktem, který hovoří pro 

zavedení školních uniforem je vliv na psychiku dítěte. Uniformita může kolektiv 

stmelovat, každý se cítí být jednotkou systému stimulujícího k vzájemné pomoci už 

proto, že každého jedince něco společného a jednotného spojuje a tedy ke vzájemné 

kooperaci takřka předurčuje. Další výhodou uniformy zůstává, že se lehce pozná ten, 

kdo do školy nepatří a může se takto předcházet krádežím anebo ublížení na zdraví. 

12 t x 
LÁSEK, J. Sociálně psychologické kl ima školních tříd a školy. s. 8., 9. 

<http://www.instinkt-online.cz (Instinkt č. 10, 9.3.2006)> 
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V neposlední řadě mezi výhody uniforem řadíme fakt, že na prvním místě ve škole je 

učení a vzdělávání a ne oblékání. 

Nevýhodou může být ' právě to, že obzvlášť mladí lidé touží po jakési 

výjimečnosti a chtějí se od svého okolí odlišovat, i když paradoxně touží po 

ztotožnění. Chtějí na sebe upozornit a nejsnadnější cestou je právě to, jak člověk 

vypadá, jak se obléká. Pokud žáci hovoří proti uniformám, hovoří v nejčastější míře 

právě o asimilaci, jakési ztrátě identity a ztrátě možnosti vlastního výběru toho, co si 

dnes vzít na sebe. 

Uniformy se ve velké většině v Česku nenosí. Jednou z výjimek je podle 

Komůrkové gymnázium Open gate ve středočeských Babicích, kde žáci povinně nosí 

uniformy a jsou na ně kladné ohlasy. O škole Open gate se zmiňuje i Eva Hlinovská 

v Magazínu Lidových novin. Říká, že nosit uniformu je prestiž a poukazuje to 

v našich podmínkách na výjimečnost školy. Chlapci nosí bílou košili, kravatu a 

mohou se rozhodnout mezi tmavomodrým sakem a zelenou mikinou, ke které mohou 

nosit neformální bílé triko s límečkem. Dívky mají k dispozici modré kalhoty a 

vestičku nebo zelenomodrou skládanou sukni s červeným pulovrem. Hlinovská 

poznamenává: „Každý kus oblečení je očíslován, aby se studentovi neztratil třeba 

v prádelně nebo aby si ho s někým omylem nevyměnil. " 4 

O možnosti nošení školní uniformy se rozvíjí diskuse na různých školách. 

Většinou je názor poloviny proti polovině. Někteří by si alespoň takovou uniformu 

chtěli vyzkoušet. 

Ve světě se školní uniforma osvědčuje v řadě zemí. Patří sem např. Velká 

Británie, kde se namísto od ostatních zemí světa uniformy nosí nejen na školách 

církevních nebo soukromých, ale i na školách státních. Velká Británie je země, kde 

jsou školní uniformy tradicí. Celé generace Britů nosí uniformy do školy. Žáci nosí 

uniformy ve valné většině škol od pěti do šestnácti let věku, což je ve Velké Británii 

doba povinné školní docházky. Mezi školní oděvy patří sportovní kabátek, bílá nebo 

modrá blůza či košile, školní vázanka, černé či modré kalhoty nebo sukně, šedé, bílé, 

14 http://www.opengate.cz (Lidové noviny, Páteční Magazín, str. 31, 14.10.2005) 
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tmavě modré nebo černé ponožky, černé boty, černý nebo modrý svetr s výstřihem 

do písmene v anebo černý svetr s emblémem školy. Další oblečení je střízlivého 

stylu a podle výběru školy. 

Mezi další země, které preferují školní uniformy patří například Kanada, 

Austrálie, Malajsie, Malta, Nový Zéland nebo země Afriky. 

Volný výběr oblečení na půdě školy preferuje kromě České republiky na příklad 

Německo, kde byly uniformy ve školách celkem běžnou záležitostí před druhou 

světovou válkou, ale po ní se staly spíše militaristickou ikonou a v současné době 

jsou kvůli tomu spíše odmítány. Německo ale zauvažovalo o zavedení školních 

uniforem ještě z jiného hlediska. Stejně jako Francie totiž odmítá, aby ve škole děti 

nosily náboženské symboly nebo šátky, které kryjí nejen povrch hlavy, ale i tvář a 

jsou součástí oděvů například muslimů. 

Na druhou stranu v současné době má veliký zájem o zavedení povinného nošení 

uniforem ve školách Polsko. Názory pro hovoří o tom, že to povede k větší 

disciplinovanosti a ukázněnosti žactva, alespoň částečnému smazání společenských 

rozdílů a v neposlední řadě stmelování kolektivu skrze stejné oblečení. Názory proti 

argumentují tím, že se dětem vezme osobitost, že všichni vypadají podobně a 

průměrně. Polsko má také svou tradici v nošení uniforem a nyní se snaží opět jejich 

pozici vyzdvihnout. 
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Shrnutí 

Učební prostředí vytváří kvalitní podmínky pro vzdělávání žáků. Jeho 

prostřednictvím dochází k motivaci a podpoře zájmu o probíranou látku. Učební 

prostředí zahrnuje nejen materiální podmínky zajišťující výuku, ale i sociálně emoční 

klima, kterým je dlouhodobé emocionální naladění třídy jako celku. To je utvářeno 

jak učitelem, tak i žáky. Je ovlivněno sociálními vazbami, které ve třídě panují a 

vyvíjejí se. Otázka je věnována i faktu, zda díky školní uniformě je alespoň zčásti 

smazán sociální rozdíl mezi dětmi a jeho prostřednictvím dát všem v kolektivu rovné 

šance bez nutnosti dostatku peněz na drahé značkové oblečení. V České republice 

nejsou uniformy zvyklostní normou, ale za úvahu stojí, neboť kladné mnohaleté 

zkušenosti s nimi mají například již uvedené evropské i mimoevropské země. 

Skrze sociální vazby se odvíjí způsob chování, prožívání a jednání. Obě tyto 

složky mohou mít vliv na celkovou výuku. 

Celá kapitola Učebního prostředí je zde proto, aby přiblížila a vysvětlila pojem 

učebního prostředí a jeho vlivu na výuku a vztahy mezi žáky. Je tvořeno dvěma 

složkami a to sociálně emočním klimatem a prostředím školní třídy. S nimi je dále 

blíže pracováno v praktické části, kde je zkoumáno, zda se navzájem podmiňují, 

tedy, zda mají vliv na aktuální dlouhotrvající vztahy dětí ve třídě, což je předmětem 

výzkumu praktické části. 
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2. Prostředí školní třídy 

Prostředí školní třídy je nejen obrazem materiálního vybavení a uspořádání, ale i 

toho, jaký duch zde panuje. Kolektiv je zřídkakdy stejnorodý a ve skupině se 

nacházejí různě odlišní lidé. Je třeba mít porozumění pro odlišnosti. Ve skupině lidí 

jako je i školní třída je nutné rozvíjet komunikaci a spolupráci. K tomu vede žáky 

učitel prostřednictvím různých stylů vyučování, k čemuž mu napomáhají i obměny 

v rozmístění nábytku. Děti k sobě navzájem mají být otevřené a nakloněné, přístupné 

různým odlišnostem, ale i nápadům a názorům. Někdy je nezbytné názory 

konfrontovat, porozumět názoru druhého člověka a obzvlášť v takových případech je 

nezbytné vidět druhému do očí. 

Prostředí školní třídy je podle Kyriacou chápáno jednak jako obraz učebny 

samotné s jejím složením a uspořádáním, včetně toho, jak vypadá učitel i žáci. Další 

význam nachází skrze žáky samotné a tedy: „...složení kolektivu třídy, tedy toho, zda 

jsou v ní žáci se stejnými nebo různými schopnostmi, stejného nebo různého věku."15 

Za důležité Kyriacou považuje uspořádání učebny, které se liší převažujícími 

styly učení a s tím spojenými uplatňovanými metodami ve výuce. 

O uspořádání třídy jako podmínce výuky a rozvoje komunikace s tím spojené 

hovoří Mayer s Číhalovou. Srovnávají výhody a nevýhody dvou proti pólových stylů 

vyučování. A tedy tradičního stylu výuky s řadami lavic, kde převažuje frontánní 

výuka a učitel má hlavní úlohu během výuky a takové uspořádání třídy, které nabízí 

např. práci ve skupinách, dialog a diskusi a tím rozvíjí komunikační dovednosti žáků. 

Skrze komunikaci dochází k rozvoji vztahů žáků ve třídě a tím k prožívání různých 

situací, které vyžadují adekvátního jednání. 

Kyriacou nezanedbává důležitost pohledu na složení třídy. Výuka je jistě 

ovlivněna různými schopnostmi žáků, odlišným sociálním zázemím, příslušností 

k etnickými menšinám anebo případným zdravotním aspektům dětí. Kyriacou říká: 

„ Všechny tyto faktory mají významný vliv na vyučování a učení a také významným 

15 K Y R I A C O U , CH. Klíčové dovednost i učitele. S. 90. 
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způsobem ovlivňují klima třídy."16 Učitel svým přístupem hledá mosty mezi těmito 

menšími či většími odlišnostmi u žáků navzájem, skrze své jednání a hledání 

vhodných situací například pomocí her utvářet pozitivní klima třídy. Třída je 

variabilní podle toho, co různé činnosti potřebují. Je zde místo pro společnou diskusi 

například v kruhu, podle chuti přestavět lavice nebo i skříňky apod. 

Podobný názor má Kasíková, podle které učitel třídu ovlivňuje. Vytváří 

kooperativní prostředí, se kterým jsou spojeny i možné přesuny nábytku podle toho, 

jakým stylem výuka probíhá a co potřebuje. Kasíková zdůrazňuje: „Materiální 

prostředí má evokovat pocit soudržnosti... " / 7 Učitel vede žáky k tomu, aby se nebáli 

mluvit nahlas a vyjadřovat své názory, říkat své nápady. Jen těžko lze někomu 

sdělovat své nápady a názory, když mu mohou koukat jen na záda a ne do očí. 

Při prezentaci vlastního názoru se žák zaručeně setká i s tím, že udělá chybu. 

Učitel má chybu žáka přijímat jako zkušenost a stimulaci pro další učení. Svým 

příkladem vede ostatní ke stejnému názoru a vyhne se tak posměchu a trýznění žáků 

navzájem. Tímto vytváří učitel prostředí beze strachu, prostředí podnětné pro 

utváření zdravého sebevědomí každého žáka. 

2.1 Architektonické uspořádání a jeho vliv na výuku 

Architektonické uspořádání je styl sledu nábytku, jeho efektivní rozmístění 

s ohledem na jeho funkčnost a možnou variabilitu v souladu s ohledem na aktuální 

potřeby ve výuce. 

Školní třída je místo, kde dochází nejen k výuce, ale i každodennímu setkávaní 

žáků. Účelem je, aby její prostředí bylo příjemné a motivující. Základní vybavení 

školní třídy, jako jsou například lavice, židle nebo učitelský stůl nemůže většinou 

učitel ovlivnit. Stejně tak jako velikost a tvar třídy, ve které bude učit. Může ale 

aktivně působit na její další vzhled a spolu se svými žáky vytvářet varianty prostředí 

tím, že nábytek může přesouvat do různých tvarových seskupení tak, aby co nejlépe 

"' K Y R I A C O U , C í l . Klíčové dovednost i učitele, s. 93 
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vyhovoval výuce. Správné architektonické uspořádání školní třídy podporuje výuku, 

zájem dětí o ni a v neposlední řadě motivuje k nezbytné spolupráci a komunikaci. 

Proto nemusí být lavice ani ostatní nábytek školní třídy celý rok ve stejných tvarech. 

Základní vybavení je tedy zajištěno školou. Firmy, které se architektonikou 

školního nábytku zabývají, většinou zároveň nabízejí nejen dovoz určitého 

sortimentu, ale i jeho následné nainstalování spolu s případnými drobnými opravami, 

které důsledkem častého používání nastanou. 

Lavice jsou většinou z dřevěných materiálů doplněné o různé barevné obložení, 

přídavným prostorem pro uložení knih a sešitů pod psací deskou. Lavice mohou být 

výškově variabilní podle růstu dítěte, mohou mít nastavitelnou psací plochu buď do 

vodorovné anebo našikmené polohy. V nabídce jsou pro jednoho až tři žáky s tím, že 

jsou vyrobeny z lehkým materiálů tak, aby se podle potřeby a přizpůsobení se výuce 

mohly přesouvat po třídě a tvořit tak místa pro práci v menších skupinách, ve větších 

určených pro kolektivní diskuse anebo pro samostatnou tichou práci. 

Právě možnost přesunu lavic je velkou výhodou jak pro žáky, tak pro učitele. 

Jednak to vede ke změně a každá změna je podněcující a obohacující a jednak to 

učiteli nabízí využít různé přístupy ve výuce a tím zefektivnit práci dětí, do které se 

vloží jejich vlastní aktivita. Do základního vybavení třídy samozřejmě patří i židle 

jak z plastu anebo ze dřeva, učitelský stůl, tabule, popřípadě knihovna a skříňky pro 

učební pomůcky, knihy a další materiály potřebné k výuce. 

Uspořádání třídy, kde dochází k výuce má vliv na efektivitu práce. Kyriacou 

zmiňuje různá možná uspořádání třídy podle stylů vyučování.: „V otevřených 

učebnách, v nichž jsou uplatňovány aktivizující výukové metody, včetně časté práce 

ve skupinách, pohybu žáku mezi jednotlivými odděleními, využívání knihoven, 

samostatné práce s kartami s úkoly nebo počítačových programů, bude nezbytné 

srazit lavice dohromady a využívat oddělení vybavená pro jednotlivé cwnosti."1 

K A S Í K O V Á , II. Kooperat ivní učení, kooperat ivní škola. s. 42 
K Y R I A C O U , CH. Klíčové dovednost i učitele, s. 90 
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Naopak v učebnách, kde se vyučuje spíše frontánním způsobem a skupinová 

práce a podobné činnosti jsou spíše doplňkovou aktivitou, je dávána přednost lavicím 

v řadách. Takové učebny Kyriacou pojmenovává jako „tradiční". 

K takovému stylu uspořádání prostoru ve třídě se vyjadřuje Cíhalová a Mayer. 

„Učitel je zpravidla situován frontálně před žáky, kteří jsou rozsazeni tak, aby mohli 

sledovat učitele, jeho slova, mimiku i pohyby, nikoliv však sebe navzájem. I 

v případe, kdy učitel opouští prostor katedry a prochází mezi žáky, poutá záměrně 

pozornost žáků pouze na sebe..."19 Žáci mohou, ale nemusí, být ochuzeni o možnost 

vzájemné komunikace a případné konfrontace svých názorů. Jde ale i o umožnění 

skupinové práce. Architektonika uspořádání nábytku má podporovat různé aktivity, 

které osvěžují práci v hodině. 

Uspořádání učebny by mělo umožňovat učiteli pohyb a tím tvorbu vazby mezi ním 

a žáky. Třída má svým stylem postavení školního nábytku nabídnout dětem dobře 

vidět i slyšet to, co je jim učitelem předkládáno ať už v obrazové podobě formou 

obrázků, fotografií, televizní obrazovky či promítacího plátna anebo formou jejich 

sluchu jako přijímače zpráv z rádia nebo výukových nahrávek z CD přehrávače. 

Podle Cangelosiho: „ Učebna musí mít takové akustické vlastnosti, aby žáci mohli 

slyšet to, co slyšet mají, bez rušivého dozvuku a šumu. Žáci se také stěží mohou 

zapojil do učební činnosti, jejíž součástí je použití vizuálních prostředků, nevidí-li 

dobře, co je jim ukazováno. "2I> 

Učitel ale ve valné většině případů nemůže rozhodovat ani o tom, jakou barvou 

bude učebna vymalována, natož jestli se učebna obloží materiálem pohlcujícím 

okolní zvuky, zda bude mít učebnu nějakého určitého tvaru a v neposlední řadě kde a 

na jaké straně budou okna. Dokonce není někdy možné, aby učitel rozhodoval, jaké 

trvalé vybavení bude učebna obsahovat jedná-li se například o meotar, počítač anebo 

DVD přehrávač, ale toto už nepatří přímo do architektonického vybavení, ale do 

prostředků materiálního charakteru. 

' ' C Í H A L O V Á , E. M A Y E R , I.. Jak rozvíjet komunikaci a spolupráci, s. 14 
C A N G E L O S I , S. J. Strategie řízení školní třídy. s. 173 
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Cangelosi navrhuje řadu možností, jakým způsobem lze rozmístit školní nábytek 

ve třídě a tím zajistit kvalitnější výuku. Navrhuje lavice pro jednoho, dva i tři žáky 

rozmístěné systematicky po, třídě tak, že jsou všichni žáci čelem k učitelově stolu 

nebo jsou lavice uspořádané do malých skupin nebo jsou postaveny takovým 

způsobem, aby udělaly prostor v zadní části místnosti, kde je interakční prostředí 

využitelné jak v době výuky, tak o přestávce. Třída sama může zahrnovat například 

pracovní kout s pohovkou, křeslem a konferenčním stolkem, policí na knihy nebo 

přímou malou třídní knihovnou. Mohou zde být počítače vybavené různými 

programy a internetem obohacujícím práci ve škole. 

Učebna by podle Cangelosiho měla obsahovat lavice nezbytné pro výuku, ale i 

další materiální vybavení a uspořádání, které je spjato s efektivní školní docházkou. 

Patří sem možnost hýbaní s nábytkem, přesuny materiálu podle potřeby závislé jak 

na stylu výuky tak na typu předmětu. Ve třídě by mělo být místo, které bude tiché a 

bude žákům nabízet klid a ticho pro samostatnou práci. Dále zde je prostor ke 

vzájemnému setkávání, komunikaci, poradě a diskusi žáků navzájem a naopak místa 

pro menší skupiny. Pokud dojde k narušování výuky některým z žáků, v učebně 

může být vyhrazený prostor, kam půjde za trest. 

Samozřejmě je zde místo pro učitelský stůl a prostor pro věci učitele spojené 

s výukou. 

2.2 Materiální vybavení a jeho vliv na výuku a vzdělávání 

Materiální vybavení je takové vybavení, které žákům i učiteli umožňuje co 

největší mírou zefektivnit výuku skrze prostředky, které mají charakter motivační, 

obohacující, podporující a kolektiv stmelující. 

Každý člověk, dítě obzvlášť, je bezesporu ovlivňováno prostředím, ve kterém se 

nachází, a které ho obklopuje. Pokud v něm má ještě docházet ke kreativitě a 

práceschopnosti jedince či skupiny, pak to platí dvojnásobně. Prostředí motivuje 

anebo nemotivuje. Rozvíjí anebo nerozvíjí. Proto se má dbát na materiální vybavení 
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školní třídy tak, aby prostředí bylo podnětné pro dítě samotné, ale i pro děti 

spolupracující a na něčem se spolu podílející. Výsledek je odměnou pro třídu jako 

celek. 

Odpovídající materiální vybavení školní třídy je nezbytnou podmínkou pro 

efektivní výuku. 

Všechny materiály by měly výuku podmiňovat a zefektivňovat práci ve třídě. Jisté 

je, že jsou zdravotně nezávadné. 

V Čechách i na Moravě si můžeme vybrat ze široké nabídky sortimentu 

materiálního vybavení, které nabízí specializované firmy. Výrobci, kteří se zabývají 

zhotovením základních materiálů pro školní třídy, jako jsou lavice, židle, tabule nebo 

učitelský stůl, se většinou věnují i materiálům, které třídu tzv. dotváří. Je možnost je 

zakoupit nebo je pomocí vlastních sil vyrobit. Patří sem různé plakáty se slovíčky 

cizích jazyků, s názvy květin a obilovin, s vyjmenovanými slovy anebo malou 

násobilkou. Nástěnné obrazy s nejrůznější učební tématikou, nástěnky s fotkami, 

které dětem připomínají příjemné společné zážitky. Počítadla, hrací kostky, ale i 

mapy měst a cizích zemí. Ve třídě nemá chybět knihovna s dětskými 

encyklopediemi, zábavními i odbornými časopisy, knížkami pohádek, dětské poezie 

a dalších. Do volné části třídy, která se nachází bud1 před nebo za lavicemi, někdy i 

uprostřed, lze umístit koberec s polštářky. Děti si školní třídu mohou dotvářet na 

příklad tím, že z domova donesou různé květiny, zařídí si společné třídní akvárium 

s rybičkami, o které se mohou starat. 

Do materiálního vybavení třídy je nutno zahrnout i věci zatím ještě bohužel 

nadstandardního typu. Patří sem na příklad meotar a promítací plátno. V pracovním 

koutku nemá chybět počítač s různými programy, hrami a internetem. Ve třídě může 

být televize, DVD přehrávač, CD přehrávač, ale i klavír nebo alespoň keyboard a 

kytara. V tichém koutku třídy lze umístit pohovku nebo alespoň křesílka, žebřiny, 

houpací sít nebo lezeckou stěnu. 
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2.3 Vliv učitele na prostředí třídy 

Učitel se svými žáky má vliv na to, jakým způsobem bude jejich třída 

vypadat. Sice ve většině případů neovlivní volbu nábytku, ale měl by mít možnost 

různého přeskupování tak, aby materiální uspořádání ulehčovalo a obohacovalo 

výuku. To platí především v přístupu učení, který si učitel zvolí. 

Vliv učitele na třídu je nezbytný k tomu, aby se správně rozvíjely vzájemné vztahy 

mezi žáky, jejich komunikace a spolupráce. Učitel vede k rozvoji těchto dovedností a 

sám jde příkladem. Má mít uznání pro úspěšné řešení úkolu, pochválit a zároveň být 

spravedlivý a umět správně formulovat svůj nesouhlas či kritiku. 

Způsob jednání učitele vychází z toho, jakému stylu výuky dává přednost. Zda 

spíše tradičnímu, kdy centrum dění tíhne spíše k učiteli nebo kooperativnímu, tedy 

takovému, kde se dává přednost práci v menších skupinách, kde každý z žáků má 

svou roli, tudíž články řetězce jsou na sobě závislé. Učitel také může učit tzv. 

„otevřeného učení" a pracuje s dětmi v různých pracovních prostředích nebo 

preferuje tzv. „problémové učení" jež spočívá v tom, že učitel vnitřně motivuje žáky 

tím, že činnosti zaměřuje na určité problémy, které jsou děti zvědavé řešit. 

Spíše ale bude záležet na celkovém přístupu samotného učitele a na jeho 

osobnosti. Též na nabídce školy, zda umožní učiteli různé změny v dané třídě. Na 

příklad nabídne variabilní nábytek, koberce, knihovničky atp. Učitel má dbát na třídu 

tím způsobem, aby skrze různé materiály stimulovala k výkonům. Velmi dobré je 

rozmístění různých nástěnných obrazů, map a tabulí, které žáky motivují v určitém 

předmětu. Motivačním krokem je například vystavení žákovských prací. Vedení 

k udržování pořádku před odchodem z učebny je samozřejmou a nedílnou součástí 

každého slušného člověka. Vyučující na sebe strhává značnou pozornost dětí, a proto 

by měl dbát i na svou celkovou upravenost a měl by tak být příkladem pro své žáky 

nejen během vyučování.21 

21 K Y R I A C O U , CH. Klíčové dovednost i učitele, s. 90, 91. 
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Mimo to, že učitel motivuje své žáky k zájmu o svou kmenovou třídu, že je vede 

k jejímu vylepšování a tím tedy obohacení jejich prostředí, má podle Kasíkové 

vytvářet prostředí kooperativní, komunikující a beze strachu. Sám má mít 

organizační dovednosti takové, aby mohl ne přímo řídit, ale podporovat a vést ke 

tvorbě otevřené atmosféry, podněcovat komunikační dovednosti, umět naslouchat, 

řešit konflikty, umět vyjádřit svůj nesouhlas a svým příkladem tomu učit i své žáky. 

Vyjádřit nesouhlas konstruktivním způsobem tak, aby se s problémem dalo pracovat, 

popřípadě situaci změnit k lepšímu. Učitel rozděluje role ve skupině a vytváří tím 

odpovědnost dětí za svůj podíl. Učitel má žáky oceňovat svou pochvalou a uznáním. 

2.4 Vliv žáků na prostředí třídy 

Žáci ovlivňují prostředí třídy svým celkovým chováním a jednáním mezi 

sebou i k učiteli. Mohou se aktivně podílet na tvorbě takového prostředí, ve kterém 

se jim bude dobře spolupracovat a učit, mohou mít na zdech své vlastní výtvory, 

které jim budou připomínat práci odměněnou právě tou formou, že jsou vystaveny 

všem na odiv. Na nástěnkách mohou připevnit fotografie, které budou slučovat 

kolektiv ohlednutím se za příjemnými společnými zážitky. 

Aby vše fungovalo tak, jak má, je třeba stanovit a dodržovat určitá pravidla, která 

budou všemi respektována a podle kterých se skupina bude řídit. Pravidla mohou 

utvořit žáci sami pod vedením a radou učitele. Lépe je méně pravidel než více, se 

stručnou a jasnou formulací a jasným účelem. Je dobře, když se dítě chová podle 

pravidla ne pro pravidlo samotné, tedy proto, že za ním ctí určité právo ostatních. 

Stejně tak jako učitel má vliv na to, jak třída vypadá, i žáci sami mohou přispívat 

k tomu, aby byla učebna hezká, aby se v ní dobře cítili a mohli se každý den těšit na 

vyučování. V neposlední řadě žáci přispívají k pěknému vzhledu třídy tím, že po 

sobě uklízejí, nenechávají ležet tašky mezi lavicemi v chodbičce a celkově dbají na 

úpravu své lavice. 
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Hlavně ale ovlivňují prostředí vlastním způsobem chování k sobě navzájem i ke 

svému uěiteli. Je zřejmé, že při vyšším počtu dětí, za což lze v tomto případě 

pokládat i tříčlennou skupinu, je nutné stanovit určitá pravidla, která jsou dětmi 

respektována. Není nutné a mnohdy ani žádoucí, aby byla pravidla vytvořena striktně 

učitelem. Lze a je vítané, když se žáci spolupodílí na tvorbě žebříčku, podle kterého 

se všichni ve třídč budou chovat. 

Podle Cangelosiho je lépe tvořit menší počet pravidel - zpravidla do deseti. Malý 

počet pravidel zdůvodnil tím, že se snadněji zapamatují a každé pravidlo bude 

připadat důležité. Pravidla mají vést žáky k přemýšlení o tom, co dělají. 

Pravidla mají být funkční a tedy nejen nakazovat, co žák smí nebo nesmí dělat, ale 

hlavně poukazují na to, že svým chováním mohu rušit někoho dalšího, a že to není 

příjemné. Cangelosi říká: „Pravidlo vyjádřené funkčním způsobem se v prvé řadě 

soustředí na účel nebo funkci, pro kterou bylo vytvořeno. Jako příklad pravidel 

vyjádřených funkčním způsobem uvedeme následující. Dbej na to, abys nevyrušoval 

ostatní, kteří pracují na testu, Umožni druhým hovořit bez přerušování... " " Tím, že 

budou dodržována určitá pravidla žáky je prostředí třídy žáky ovlivňováno. Jsou tím 

do velké míry ovlivněny i veškeré vztahy ve třídč, ať mezi žáky samotnými, tak mezi 

žáky a učitelem. 

22 C A N G E L O S I , S. J. Strategie řízení školní třídy. s. 122 
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Shrnutí 

Prostředí školní třídy je vytvářeno celkovým uspořádáním prostoru spolu s tím, 

jaké dlouhodobé naladění zde panuje. Správné prostředí je takové, které je otevřené a 

podporuje k soudržnosti a spolupráci dětí. Tomu napomáhá i styl uspořádání 

školního vybavení, aby se dalo pracovat ve skupinách, debatovat v kruhu apod. 

Prostředí školní třídy má svým vybavením nejen esteticky působit na žákovu mysl, 

ale i správným způsobem motivovat a podporovat v pracovním úsilí. Proto na 

stěnách tříd nemají chybět obrázky, fotografie nebo plakáty, do vybavení třídy patří 

knihovna s dětskou literaturou, časopisy a encyklopediemi. Celkový obraz třídy je 

dotvořen přítomností květin, koberce, křesílek a dalších věcí, díky nimž se dítě ve 

škole cítí dobře. Vliv na prostředí třídy mají jak žáci, tak i učitel. Obě strany 

přispívají k tomu, aby se zde dobře nejen pracovalo, ale i žilo. V neposlední řadě pro 

správné a fungující prostředí třídy je třeba vytvořit pravidla chování, stejně tak jako 

v každé společnosti, i třída zahrnující určitý počet lidí se neobejde bez pravidel, jak 

se k sobě navzájem chovat a jak se chovat k učiteli. 

Kapitola týkající se prostředí školní třídy je zde proto, aby byly jmenovány 

aspekty, které patří do této oblasti. Jsou jimi architektonické uspořádání a materiální 

vybavení školní třídy a vliv na ně žáky a učiteli. Tyto oblasti jsou podrobněji 

zkoumány v praktické části diplomové práce formou otázek v dotazníku i 

prostřednictvím řízeného rozhovoru a pozorování tak, aby byl pojmenován jejich 

vztah a vliv na vztahy mezi žáky. 
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3. Sociálně emoční klima školní třídy 

Sociálně emoční klima je emocionální naladění určité skupiny lidí 

dlouhodobého charakteru, které ovlivňuje mezilidské vztahy, způsoby komunikace, 

jednání a následné prožívání. 

Sociálně emoční klima má vliv nejen na výuku, ale i na život žáků ve třídě. 

Klimatem dané třídy může být ovlivněn i sám učitel, avšak on sám má aktivně 

spoluutvářet a podílet se na zdravých sociálně emočních vazbách mezi dětmi. Má je 

vést k tomu, aby vztahy ve třídě pomáhaly, ne aby narušovaly anebo dokonce 

znemožňovaly výuku. Klima má být příznivé pro všechny žáky, kteří jsou vedeni ke 

vzájemné spolupráci, komunikaci a nápomoci. K ocenění výkonů svých spolužáků a 

respektování názorů a postojů. Jen v takovém prostředí, které je otevřeno všem je 

možné spolupracovat. Správně fungující vztahy tvoří živnou půdu pro utváření 

příjemného a podnětného prostředí žáků ve třídě. O takové prostředí se žáci sami 

starají tím, že třídu vyzdobí například svými výtvory z hodin výtvarné výchovy, 

vytvoří nástěnku z fotografií, které jim připomínají příjemně strávené společné chvíle 

na výletech a v neposlední řadě tím, že svou třídu zdržují běžným uklízením, 

zaléváním květin, mazáním tabule a podobně. 

Na rozdíl od prostředí třídy, které má materiální charakter, sociálně emoční klima 

třídy představuje dlouhodobé naladění, zobecnění postojů a vztahů žáků mezi sebou 

a mezi učitelem a žáky. Sociální klima je buď aktuální, tedy fakticky existující anebo 

preferované, tedy takové prostředí, jaké si žáci, popř. i učitel, přejí. Sociální klima 

vyjadřuje dlouhodobé jevy (několika měsíční i trvající po více let), typické pro danou 

třídu. 

Sociální klima je přímo a nepřímo ovlivňováno. Vlivem žáků celé třídy, skupinek 

žáků, učitelů a jednotlivců. Sociální klima je nepřímo ovlivněné celou školou a 

učitelským sborem. Klima nemůže a ani není jednotné na celé škole. 

Především pozitivně laděné klima může stimulovat dítě k výkonům, k prezentaci 

splněných úkolů a k motivaci pro ty budoucí. Klima výrazně ovlivňuje žákův postoj 

k učení. Učitel by měl utvářet takové podmínky ve třídě, aby podnětné klima mohlo 
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vůbec vzniknout a s pomocí žáků ho i nadále udržovat a rozvíjet. Zdravé sociální 

klima znamená zdravé vztahy mezi dětmi, ochota pomoci, podpory. Vnímání toho 

druhého ve vztahu k sobě samému, vnímání žáků mezi sebou navzájem a vnímání 

učitele. Způsob chování, jednání a s ním spojené navazování kontaktů má i vliv na 

celkové prostředí třídy, tedy to, jak třída vypadá. Pokud jsou ve třídě vztahy spíše 

negativního charakteru, spíše neočekáváme třídu vyzdobenou společnými 

fotografiemi nebo vůbec něčím, co by vypovídalo o faktu, že si děti k sobě našly 

určitou cestu porozumění. Klima třídy může být do jisté míry ovlivňováno právě tím, 

že děti budou společnými silami vylepšovat například místo, kde se denně spolu 

setkávají. Společná práce na něčem, co vnímají jako své místo, může ovlivnit i 

vztahy ve třídě. 

Tvorbou příznivého klimatu ve třídě se zabývá i Cangelosi, který říká, že je dobré 

vytvořit mezi dětmi tzv. podnikatelskou atmosféru, která je bude stimulovat v jejich 

zájmu a tím dojdeme k určitému cíli. 

Žák má být seznámen s chováním, které je od něho očekáváno a zároveň nemá 

být ztrapňován, když se mu něco nepovede. I to může být součástí prostředí třídy, 

které má mít motivační charakter nejen v oblasti učení, ale i ve vzájemných vztazích. 

Ať už se jedná o věci, které dětem připomínají společné chvíle nebo společně tvořené 

obrázky, nápady apod. 

Učitel správně volí různé pomůcky tak, aby podporoval zájem dítěte. Může použít 

CD přehrávač, televizi nebo projektor. Využívá práce žáků ve skupinách a vytváří 

takové prostředí třídy, které podle Cangelosiho vede ke spolupráci a ohodnocení. 

„ Pro některé žáky může být učební činnost zábavou, pro jiné trpěním. V obou 

případech se však aktivní účast na učebních činnostech považuje za důležitou a 

vážnou věc. Podnikatelskou atmosféru charakterizuje cílevědomost. "23 Učitel se 

samozřejmě snaží o to, aby učební činnost nebyla utrpením, a proto skrze podnětné 

prostředí třídy, které má žáky do práce motivovat, se snaží podporovat vzájemnou 

spolupráci, které vede ke kladně ohodnocenému cíli. 

23 C A N G E L O S I , S. J. Strategie řízení školní třídy. s. 65-68 
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3.1 Utváření a podpora zdravého sociálně emočního klimatu 

Zdravé sociálně emoční klima je takové, kde je přítomno dlouhodobé kladné 

emocionální naladění skupiny lidí, kde se utvořily a nadále fungují kladné mezilidské 

vztahy s kvalitní komunikací, jednáním a prožíváním. 

Utváření a podpora zdravého klimatu vede v prvních krocích od učitele. Ten 

zde působí v začátcích školní docházky a i nadále svým jednáním podporuje správný 

rozvoj. Vede žáky ke kooperaci a nápomoci, k uznání druhého a ocenění jejich 

názoru. Tím upevňuje vztahy mezi žáky navzájem a přispívá k otevřenému 

pracovnímu prostředí beze strachu. Přirozená sociální potřeba navazování kontaktů 

vede k situacím, které mohou vyústit například i v konflikt. V takové situaci by učitel 

měl být pomocníkem v tom, aby děti naučil ho konstruktivně řešit. Nabyté 

zkušenosti využijí nejen na školní půdě, ale i v běžných situacích, do kterých se 

během života dostanou. 

Učitel vytváří takové podmínky, aby se ve třídě mohlo zdravé klima rozvíjet. Měl 

by žáky vést ke komunikaci, ke kooperaci, vzájemné nápomoci a poradě. Sám by 

měl jít příkladem, jak by se k sobě měly děti chovat nejen během hodiny, ale i o 

přestávkách. Jak by se měly chovat k učiteli. Ve třídě by měla být dodržována 

vzájemná úcta, a tak udržovat harmonické vztahy. Učitel by měl jít příkladem i co se 

týče zájmu o osoby žáků. Kyriacou to dokládá takto.: „...svým jednáním s žáky 

během vyučování a v osobních kontaktech s nimi jim vyjadřujete, že si vážíte každého 

žáka jako jednotlivce s jeho individuálními a osobními potřebami"24 

Vzájemný kontakt a úcta tak plynule přechází i na žáky a ti na základě jednání 

učitele jednají jak s vyučujícím, tak mezi sebou. To vše má značný vliv na tvorbu a 

podporu zdravého klimatu ve školní třídě. 

24 K Y R I A C O U , C i l . Klíčové dovednosti učitele, s. 85 
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To souvisí se sociálními vazbami ve třídě, které se na základě vzájemného jednání 

mezi dětmi utváři. Podle Laška klima třídy a školy ovlivňuje sociální vazby, 

prožívání, případné zklamání a celkové zrání dítěte. To, jaké je klima ve třídě může 

dítěti pomáhat, ale může ho i brzdit, směrovat správným či nesprávným směrem. Pro 

správný rozvoj jedince, který má získávat zkušenosti zhodnotitelné ve svém dalším 

životě, je zdravé klima, které ho denně obklopuje, potřebou. 

Dítě si tento fakt nemusí plně uvědomovat, ale to nemění nic na tom, že vliv 

klimatu na člověka zůstává. Působí na jeho smysly, na způsoby jeho prožívání a 

následné interakce, na jednání s ostatními členy společnosti. Všechny takové situace 

člověk zhodnocuje a na jejich základě jedná. 

Tím, že dítě nastoupí povinnou školní docházku, stává se členem určité 

společnosti, tedy třídy, ve které není a ani nemůže být centrem dění. Dítě si 

uvědomuje, že společnost vrstevníků, která ho obklopuje se liší od situace v rodině, 

na kterou je zvyklé. Lašek říká, že vazby mezi dětmi se utvářejí a každé dítě si 

buduje vlastní pozici. Respektuje přítomnost učitele, který má zde také svou úlohu. 

Dítě je tímto krokem postupně začleňováno do lidské společnosti tím, že se 

setkává s dalšími lidmi a tím je podněcováno k utváření dalších sociálních vazeb, 

trochu odlišných od těch, které zná z rodiny. Nejdříve je třída plná neznámých, 

cizích dětí. Postupem času se ale začnou přirozeně rozvíjet společenské vztahy, dítě 

si hledá „kamarády". 

Je proto nezbytné se o správné klima třídy starat a podporovat ho jak ze strany 

učitele, který zde má úlohu toho, který vede, tak ze strany žáků, kteří se aktivně 

podílí a vytváří takové prostředí, které má příznivý vliv. 

Tvorba společenských vazeb jak mezi dospělými, tak i mezi dětmi je zcela 

přirozenou cestou k uspokojení lidských sociálních potřeb. Lidé nežijí pouze 

v rodinném kruhu, ale záměrně se setkávají i s ostatními lidmi, ať už jde o kontakty 
v práci, tak náhodné vazby, které mohou přejít v přátelství. 

Pokud jde ale o skupinu lidí, která je vytvořena za určitým účelem, v našem 

případě za účelem vzdělání, je nutné, aby zde byl někdo, kdo skupinu povede, bude jí 

dávat směr, bude kontrolovat určitá pravidla apod. V případě školní třídy jde o 
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učitele, který má mít vliv na to, jakým způsobem se klima třídy bude utvářet a dále 

rozvíjet. Učitel má svým přístupem žáky podporovat v kooperativním chování. Má 

povzbuzovat všechny žáky, protože tím odbourá možný strach z neúspěchu, prostředí 

tak bude uvolněnější a otevřenější k nápadům dětí. Učitel má využívat zpětné vazby, 

reagovat na to, co se mu žák snaží sdělit a následně povzbudit pochvalou a uznáním. 

Lašek ale poznamenává: „ Nejen učitel však může působit svými postoji na výkony 

žáků. V celoročním životě třídy probíhá řada sociálních dějů, které z některých dětí 

vytvářejí „hvězdy", z jiných odmítané či opomenuté, tylo sociální pozice pak působí 

nejen na své nositele, na jejich sebepojetí, ale jejich prostřednictvím i na další 

žáky. "25 Lašek říká, že učitel podporuje klima třídy tak, aby zde byla příležitost pro 

všechny. Nezabrání ale přirozenému vývoji v lidském společenství. Je třeba, aby 

svým chováním podporoval takové situace, které dají příležitost být úspěšný všem, 

protože tvorba zdravého sebepojetí právě v tomto věku člověka je obzvlášť důležitá. 

3.2 Ovlivňování a péče o sociálně emoční klima třídy 

Klima třídy je podle Mareše, Laška i Pelikána ovlivnitelné. Nemůžeme očekávat, 

že dojde k rychlým změnám. Důležitou podmínkou pro ovlivňování klimatu je 

spolupráce všech, čili žáků a učitelů, v neposlední řadě učitelského sboru a celé 

školy. 

Pokud chceme klima školní třídy správně ovlivnit, je dobré postupovat podle 

předem rozmyšleného plánu, který zahrnuje otázky, které si máme zodpovědět. Tyto 

oblasti zahrnout do výzkumu ohledně předmětu zájmu a na základě vyhodnocených 

poznatků podniknout kroky k nápravě. 

Klima má dlouhodobý charakter a případná změna takového naladění může trvat i 

několik měsíců. Klima se má utvářet, popřípadě měnit promyšleně. Podle Mareše je 

nejlépe postupovat podle deseti základních etap. 

25 LAŠEK, J. Sociálnč psychologické klima školních tříd a školy. s. 11 
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1) Jaká jsou přání žáků a učitelů - zjistit to lze pomocí dotazníku 

Na základě dotazníkové metody šetření mezi žáky a učiteli je zjistitelné klima 

školní třídy. Podle Pelikána jde o nejrozšířenější techniku výzkumu. Pelikán říká: 

,, Podstatou dotazníku je zjištění dat a informací o respondentovi, ale i jeho 
r o O O r 26 

názoru a postojů kproblémům, které dotazujícího zajímají." Jde o písemnou 

formu, kdy si respondent většinou vybírá z odpovědí ano, ne, nevím. Výhodou 

dotazníků je podle Pelikána fakt, že díky jeho formě lze zjistit informace od 

velkého množství dotazovaných. Nevýhodou pak zůstává to, že odpovědi jsou 

subjektivního charakteru. Dotazník má obsahovat správnou a přesnou formulaci 

otázek. 

2) Zjištění aktuálního stavu z pohledu žáků a učitelů, jc zde nutný jistý časový 

odstup od zadání dotazníku 

Podle Mareše je možné využít dotazníky ke srovnání situace, která byla v jisté 

době s aktuálním časem. Dotazníky mají obsahovat stejné otázky. 

3) Zjistit, v jakc závislosti je aktuální a preferovaný pohled zúčastněných na 

klima 

Dotazník by měl být konstruován takovým způsobem, aby dal možnost 

vyjádření se o možných preferovaných změnách klimatu, ve kterém se 

respondent nachází. Jedině tak, pokud je zájem o případnou změnu, lze problémy 

pojmenovat a na tomto základě jednat. 

4) Důležité je porovnání dotazníků žáků s dotazníky vyplněnými učiteli 

Výzkum nemá být pouze jednostranným pohledem na danou problematiku. Je 

nutné získat informace, postoje a názory na dotazované skutečnosti nejen od 

žáků, ale i od učitele. Zajímavé je potom názorové srovnání, ke kterému dojde 

v době vyhodnocování odpovědí. 
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5) Vytipovat oblasti, kde je nutná /měna 

Dotazník sám o sobě může obsahovat oblasti, pod kterými tazatel bude mít 

otázky směřující ke zjištění skutečností, které jsou předmětem zkoumání. Na 

tomto základě může potom dotazující vyhodnotit nejen celkové pojetí klimatu jak 

žáky, tak učitelem, může se vyjádřit i k jednotlivým oblastem a možné nápravě. 

6) Zvolit odpovídající pedagogické postupy, které povedou kc zlepšení klimatu 

ve třídě. 

Jedná se například o hlubší poznání žáků, umožnit diskusi, být ochoten 

pomoci, oceňovat snahu žáků, vyvolávat zvědavost a zájem o látku. 

Podporovat soudržnost, přátelství a vzájemnou pomoc žáků, podporovat 

práci ve skupině a ve dvojicích, eliminovat agresivitu a s ní mnohdy spojenou 

šikanu. 

Na konci hodiny vést žáky ke zhodnocení jejich práce, co se povedlo více, co 

méně, na čem je třeba více pracovat, na co se zaměřit. 

Odstraňovat rušení ve výuce i o přestávkách, měla by být jasně stanovená a 

dodržovaná pravidla. Je dobré, když nejsou pravidla utvořena pouze učitelem, ale 

když si je žáci sami vytvoří, na příklad za učitelovy podpory. Jen takto je budou 

chtít respektovat. 

7) Cíleně zasahovat do klimatu třídy. Zabývat se jak žáky, tak i učiteli. 

S tím, že se zjistí určité informace jak od žáků, tak od učitelů, je možné 

změnit situaci, která třeba není příliš dobrá. Klima třídy je dlouhodobý jev, na 

rozdíl od stále se měnícího prostředí. Na klimatu, stejně tak jako na prostředí, se 

dá pracovat a směřovat ho správným směrem. 

26 PELIKÁN, J. Základy empir ického výzkumu pedagogických jevů . s. 104-, 105. 
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8) Jedná se o dlouhodobý proces 

Jak již bylo výše zmíněno, klima třídy má dlouhodobou povahu. To dokládá i 

Lašek.: „ Klima třídy je pro nás pojmem užším a představuje trvalejší sociální a 

emocionální naladění žáku ve třídě, které tvoří a prožívají učitelé a žáci 

v interakci/' Klima působí na žáky v jejich jednání a prožívání. To dokazuje 

Lašek: „Klima chápeme jako jev sociální, skupinový, který je vázán recipročně 
r O r ř O r ((27 na své tvůrce: je jimi vytvářen a zároveň na ně působí. "' 

Na druhou stranu Lašek pokládá atmosféru, kterou definuje jako proměnlivou, 

avšak v dané chvíli silněji prožívanou jednotlivcem. 

9) Pomocí dotazníků i rozhovorů vyhodnotit účinnost zásahů do klimatu. 

Na základě poznatků získaných z metody šetření zjistit, zda došlo po určité 

době ke změnám. 

10) Snaha o dlouhodobý charakter změn 

Bylo zmíněno, že klima je jevem dlouhodobým, na kterém se má účelně pracovat. 

Jde o interakci mezi učitelem a žáky za účelem vytvoření podmínek výuky, 

umožňujících zdravý vývoj jedince. Proto by se k případným změnám nemělo 

přistupovat jednorázově a neplánovitě, ale postupovat podle předem promyšleného 

schématu. 

Pokud si přejeme zkvalitnit a nadále pečovat o sociálně emoční klima ve třídě, je 

potřeba postupovat podle několika aspektů. V prvním případě zjišťujeme, jaká jsou 

vlastně přání těch, kterých se problematika nejvíce týká, a tedy učitele a jeho žáků. 

Dozvíme se tak jejich přání, se kterými lze nadále pracovat, porovnat, jak se liší od 

reality a tak vytipovat oblasti, kde je nutné dojít ke změně skrze určité pedagogické 

Postupy. Neustále musíme mít na paměti, že sociálně emoční klima má dlouhodobý 

charakter, jeho změna je postupná a je třeba neustálé péče. 

27 LAŠEK, J. Sociálnč psychologické kl ima školních tříd a školy. s. 42. 
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3.3 Vzájemný vztah učitele a žáků ve vyučování 

Základním kamenem utváření klimatu zůstává, že zde interakčně působí jak 

učitel na žáky, tak žáci na učitele. Učitel má vést první kroky k tomu, aby se mohlo 

zdravé klima utvářet a zároveň ho má po celou dobu podněcovat tím, že bude žáky 

povzbuzovat a cenit si jejich práce. Na druhou stranu se očekává, že žáci budou 

aktivně svým chováním přispívat ke zdravému rozvoji tohoto dlouhodobého jevu. 

Učitel svým přístupem k žákům má velikou možnost klima třídy ovlivňovat. Dobrá 

cesta je skrze vzájemnou komunikaci, která rozvíjí vztahy mezi lidmi. 

Prostředí, klima i atmosféra třídy je nutně ovlivňována nejen žáky mezi sebou 

navzájem během přestávek a vyučovacích časů, ale i vzájemným vztahem učitele a 

žáků hlavně ve vyučování. Zde hraje velice významnou úlohu role vztahu učitele a 

žáka, protože oni jsou těmi, kteří utváří prostředí a sociálně emoční klima ve třídě. 

Podle Skalkové existují dva základní přístupy učitelova působení na žáka. A to 

vnější a vnitřní. 

Vnější působení na žáka vychází ze sociologických pozic. Učitel předává 

poznatky žákům a tedy do popředí zájmu vstupuje hlavně obsah, učivo a vlastní role 

učitele. Aktivita je připisována jen učiteli a vyučování je soustředěno hlavně na 

obsah. Žák se dostává do pasivní role. Toto vyučování se nazývá tzv. „k učiteli 

orientované vyučování." Takový přístup nedostatečně podněcuje kooperaci mezi 

žáky, nepodporuje skupinovou práci, ani spolupráci ve dvojicích. Nepřispívá tedy 

tolik ke spoluvytváření správného klimatu ve třídě. Nedá dětem možnost se zapojit a 

nějakým způsobem klima a vztahy mezi sebou tvořit. 

Na druhé straně Skalková determinuje vyučování jako tzv. „na žáka orientované". 

Centrem vyučování je žák. Tento způsob vyučování, tedy orientovaný na vnitřní 

zájmy dítěte dokáže i lépe působit na spoluutváření zdravého a správného sociálního 

klimatu. Vede k touze o dalším poznání, což nás vede ke spolupráci a vzájemné 

Poradě a nápomoci. To vše je třeba k vytváření sociálního klimatu a odpovídajícího 

Prostředí. 
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Podobný názor zmiňuje Lašek, který připisuje rozdílnost klimatu danou přístupem 

učitele. Učitel může být dominantní osobou stojící v popředí všeho dění ve třídě. 

Tedy podle Slalkové jde o vyučování typu „k učiteli orientovanéNa straně druhé 

může být chování učitele sociálního charakteru s tím, že se snaží o integraci žáků. 

Tento styl Skalková nazývá „na žáka orientované". 

Nelze ale striktně rozdělit takto přístupy na dva póly, protože ve třídě nepůsobí 

pouze učitel, ale interakčně je ovlivňován i chováním žáků. 

Základním kamenem porozumění a rozvíjení vztahu mezi žáky a učitelem je podle 

Gavory vzájemná komunikace. Ta probíhá nejen slovy, ale třeba i gestem. Mluví 

učitel, ale i žáci. Gavora říká: „Komunikace je základním prostředkem realizace 

výchovy a vzdělávání prostřednictvím verbálních nonverbálních projevů učitele a 

žáků." H Komunikace rozvíjí vztahy mezi lidmi. Podle Gavory se skrze komunikaci 

utváří a rozvíjí sociální život ve třídě. Existují zde určitá pravidla, která vychází ze 

způsobu vyučování učitelem. Gavora mluví o tzv. direktivním nebo demokratickém 

vyučování. Už samotný název dokáže napovědět, jaká atmosféra se při kterém 

přístupu dá ve třídě očekávat. Při direktivním vyučování stoji v popředí učitel jako 

původce a nositel veškerého dění ve třídě. Komunikace žáka s ním je spíše omezena 

na to, zda ho učitel vyzve. Na druhé straně demokratická pravidla nabízí větší 

aktivitu ze stran žáků, i určitou volnost a vedou je k liberálnímu přístupu myšlení. 

Ani v tomto přístupu učitel neztrácí dominantní roli, je však pro žáky i partnerem. 

3.4 Rozvrstvení sociálně emočního klimatu do pěti teoretických 

úrovní 

Klima neexistuje samo o sobě. Je vytvářeno jedinci, na které pak zpětnou vazbou 

Působí. Mareš rozděluje klima do pěti základních teoretických úrovní. Vychází 

z úvah Tagiuriho, Andersona a Knowlese. Jde o úroveň ekologickou, úroveň jedinců 
a malých , větších a velkých sociálních skupin. 

~8 G A V O R A , P. Učitel a žáci v komunikaci , s. 25. 
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V ekologické úrovní se jedná o prostor, kde spolu žáci a učitelé tráví společný 

čas. Ve valné většině případů jde o vlastní prostor třídy, ve které dochází k výuce a 

rozvoji vztahů. Patří sem ale.i místa, která nejsou nutně spojena s vyučováním a také 

zde dochází k setkávání. Mezi takové prostory označíme školní chodbu, jídelnu nebo 

šatny. 

Na druhé straně je zde úroveň jedinců, kde si uvědomujeme, že každý člověk pochází 

z určité sociální skupiny, kde existují vztahy, které také mají pravidla. Různí lidé 

mají jiné měřítko například v chování. Když začne dítě chodit do školy, dostává se 

do skupiny dalších dětí, se kterými přichází do kontaktu. Každé z těch dětí má ale 

jiná měřítka pro vzájemný kontakt. Je třeba, aby se již v začátcích školní docházky 

taková pravidla stanovila a každý věděl, při jakém jednání může co očekávat. 

V neposlední řadě jde o naladění každého dítěte. 

Dále zde existuje úroveň malých sociálních skupin. Zde se jedná o klima školní třídy, 

klima v zájmové sociální oblasti, protože i tam dochází k utváření vazeb a vztahů. 

Klima ve sportovních a jiných kroužcích. 

O stupeň výše stojí úroveň větších sociálních skupin. Patří sem například klima celé 

školy, které do jisté míry ovlivňuje klima malé sociální skupiny jakou je třeba třída, 

učitelský sbor apod. 

Předešlé dvě úrovně zastřešuje tzv. úroveň velkých sociálních skupin. Rozsah 

sociálního klimatu má široké pole působnosti a týká se celého školství, úrovně 

školství dané země nebo zvláštností kultury země. 

Sociálně emoční klima není stejné ani na všech úrovních škol. Svou roli zde 

hrají nejen žáci, ale i učitelé. Každý má své zvláštnosti a specifika. Ve třídách o 

různém složení se vždy bude jinak učit. Svůj vliv mají i jednotlivé předměty. 

Sociální klima se podle Mareše určuje stupněm školy. Pokud je zkoumáno v 

mateřské, základní, střední, vyšší odborné anebo na vysoké škole. Také je ovlivněno 

typem školy, jestli jde o všeobecnou, odborně zaměřenou, o učiliště, gymnázium 

apod. Svou roli v určování klimatu hraje i koncepce výuky, která je buď více tradiční 

anebo alternativní. Různé klima bude s různými žáky, kteří mají například určité 

zvláštnosti. Mohou to být žáci běžní anebo problémoví. I učitelé mají zvláštnosti, 
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které lze dělit na ty, kteří začínají, na zkušené, vynikající, ale i zdravé či nemocné. 

V neposlední řadě je klima ovlivňováno zvláštnostmi vyučovacích předmětů jako 

jsou výchovy, nauky, mateřský jazyk nebo cizí jazyk. 
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Shrnutí 

Sociálně emoční kl imaje dlouhodobě trvající emocionální naladění určité skupiny 

lidí. Ovlivňuje a spoluvytváří jednání a vztahy mezi lidmi, proto je třeba věnovat mu 

pozornost a pracovat na něm jak ze strany učitele, tak žáků. Pokud je sociálně 

emoční klima nevyhovující, lze ho změnit, ale vyžaduje to promyšlený plán. 

Nefunguje pouze v jedné úrovni, sociálně emoční naladění se projevuje ve všech 

sférách lidského bytí a ovlivňuje naše chování a vzájemné vztahy. 

Kapitola týkající se sociálně emočního klimatu školní třídy je zde proto, aby 

teoreticky vymezila skutečnosti, které ho podmiňují a ovlivňují. Jsou jimi celkové 

prostředí školní třídy a v něm na sebe působící žáci a učitel. Dále jsou zde zmíněny 

poznatky o tom, jak zdravé sociálně emoční klima utvářet, podporovat, ovlivňovat a 

popřípadě i měnit. To je důležitým bodem právě ve chvíli, kdy se pomocí praktické 

části vyhodnotí skutečnosti, které nehovoří o kladně ohodnoceném sociálně emočním 

klimatu dané třídy. 
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4. Metody a přístupy v diagnostice pedagogických jevů školní třídy 

Pedagogickými jevy rozumíme výchovu, vzdělání a obecné formování lidské 

osoby, které jsou přímo či nepřímo ovlivňovány určitými skutečnostmi obtížně 

měřitelnými. Tato diplomová práce se blíže zajímá o oblasti prostředí a sociálně 

emoční klima školní třídy. K tomu je nezbytné zvolit odpovídající metody a přístupy 

k jejich diagnostice. 

Metody a přístupy k diagnostice pedagogických jevů nejen v oblasti školní třídy 

jsou stanoveny za účelem zjišťování různých skutečností, a proto je třeba zvolit 

metodu jejich šetření. Podle Pelikána existují tři základní metody, které se liší svým 

objektem výzkumu. Jsou to metody empirického výzkumu, teoretické analýzy a 

metoda historicko-srovnávacího výzkumu.My se blíže zabýváme metodami 

empirického výzkumu, mezi něž patří i explorační a behaviorální metody. Jednou 

z technik exploračního výzkumu je dotazník, který je na základě samostatného 

vypracování autorky použit v této diplomové práci na odhalení jevů ve školní třídě. 

Další použitou technikou této metody je řízený rozhovor nebo-li interview. 

Technikou behaviorální metody je zde pozorování, zvolené na základě získávání 

poznatků z oblasti materiálního vybavení školní třídy. 

Chceme-li odhalit určité skutečnosti, musíme si nutně zvolit metodu, podle níž 

budeme postupovat. Pelikán vysvětluje význam slova metoda takto: „Jde tedy o 

cestu, která vede k určitému cíli. V přeneseném slova smyslu výzkumná metoda je 

cestou, která vede k cíli stanovenému badatelem pro daný výzkum. "29 

Jinými slovy se vyjadřuje i Gavora: „Výzkumník tedy v zásadě stanoví nejprve 

výzkumný cil a potom výzkumnou metodu, a ne naopak. "30 Z toho vyplývá, že na 

základě předem stanoveného předmětu zkoumání se volí účelná metoda výzkumu 

skutečností. Potvrzuje to i Skalková: „Metoda...doslovněznamená „cesta za něčím", 

«postup". "3I 

29 
30 PELIKÁN, J . Základy empir ického výzkumu pedagogických jevů. s. 91-95 

31 G A V O R A , P. Výzkumné metody v pedagogice, s. 9. 
S K A L K O V Á , J. a kol. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu, s. 21 
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Pojem metoda může být chápán v širším slova smyslu, m y j i však pojmeme jako 

zvolený přístup k určitým informacím, které nám pomohou odhalit dané skutečnosti. 

Pelikán rozděluje výzkurťiné metody do tří základních kategorií. Do první sféry 

řadí metody empirického výzkumu, kde tazatel sbírá informace a provádí jejich 

závěrečné vyhodnocení. Další kategorií je metoda teoretické analýzy, která je 

založena především na abstrakci, zobecňování, analýze anebo syntéze. Třetí a tedy 

poslední metodou v Pelikánově výčtu je metoda historicko-srovnávacího výzkumu, 

kterou Pelikán zařazuje pro úplnost. 

Budeme se více zabývat metodou empirického výzkumu. Na jejím základě a 

dalším tříděním dojdeme k technice, kterou budeme zkoumat to, co je cílem této 

diplomové práce. 

Mezi metody empirického výzkumu Pelikán řadí například metody behaviorální, 

explorační, ale i experimentální, ratingové, metodu měření sociálních vztahů anebo 

testy.* 

Explorační metody jsou ty, které získávají informace přímo od dotazovaného, 

čili respondenta. Podle Pelikána je tato metoda rozšířená hlavně díky její dostupnosti. 

Jejím prostřednictvím lze oslovit větší množství osob. 

Do exploračních metod patří dotazník a rozhovor, jimž se níže budeme věnovat 

podrobněji v praktické části, jelikož jsou tyto techniky zvoleny pro výzkum, který 
m á vystihnout a pojmenovat vztah a oboustrannou vazbu mezi klimatem a 

prostředím školní třídy. Pelikán zmiňuje i další techniky jako je například anketa 

nebo beseda. 

Behaviorální metodu nazývá Pelikán jako nejfrekventovanější a takto ji přibližuje: 

„Jde o metodu, která se opírá o pozorování určitých jevu, situací, a chování 

jednotlivců i skupin jejich vzájemné interakce. "32 Výzkumnou technikou je tzv. 

řízené pozorování, kdy nejde o náhodné pozorování objektu, ale o plánovité chování 

zapisovatele, který má přesně stanoven cíl a objekt pozorování a další aspekty 

vedoucí k hodnotnému výsledku. Ten, kdo provádí pozorování, potřebuje ke své 

činnosti záznamový arch, kam zaznamenává typy reakcí zkoumaného objektu. 
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Technika pozorování je v této diplomové práci využita ke zmapování oblasti 

materiálního vybavení školní třídy. 

Zkoumáním sociálně emočního klimatu třídy a zda vůbec nebo nějakým 

způsobem ovlivňuje školní úspěšnost se podle Mareše zabývá řada výzkumných 

přístupů. Je velice důležité, jak sociálně emoční klima konkrétní třídy působí na 

osobnost učitelů i žáků. Jak ovlivňuje prospěch a chování žáků, jak ovlivňuje 

pedagogické působení učitelů. Zajímá nás, jaký vliv má klima na osobnostní 

charakteristiky žáků i učitelů, na průběh učení a vyučování, na chování apod. 

K tomu, abychom mohli zkoumat sociálně emoční klima v daném prostředí nám 

slouží již vyzkoušené přístupy anebo se můžeme pokusit o zkoumání založené na 

vlastní aktivitě. Tato diplomová práce je založena na výzkumu pomocí dotazníků 

vytvořených samostatně na základě ověřených postupů zmíněných autory, kteří jsou 

v obsahu použité literatury. 

Mareš zařazuje: 

Sociometrický přístup 

Předmětem zkoumání je školní třída. V centru zájmu je podmíněnost 

sociálních vztahů žáků v souvislosti s rozvojem jejich dispozic. Zkoumá, jak 

a jestli jsou závislé školní úspěšnosti a výkon žáků na jejich vzájemných 

sympatiích či antipatiích. 

Organizačně-sociologický přístup 

Objektem se stává školní třída spolu s učitelem. Tento přístup se zabývá 

spoluprací obou stran. Zkoumá,zda jsou výkony žáků podmíněny přístupem 

učitele jeho zvolenými vyučovacími metodami. 

32 
P E L I K Á N , J. Základy empir ického výzkumu pedagogických jevů . s. 208 
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III. Interakční přístup 

V tomto způsobu zkoumání klimatu třídy je zmíněným objektem školní třída 

a učitel. Sledovány jsou výkony žáků a celé třídy. Zajímá nás hodnota práce 

na základě přímého či nepřímého působení učitele na žáky. 

IV. Pedagogicko-psyehologický přístup 

Představitelem tohoto přístupu je P.C.Abrami. V tomto přístupu je objektem 

školní třída a učitel. Zajímáme se o spolupráci ve třídě, o kooperativní učení 

v malých sociálních skupinách. Diagnostickou metodou je posuzovací škála, 

CLI. Sleduje se nezávisle a závisle proměnná. Nezávisle proměnná je 

vzájemná sociální závislost žáků, žákovské sebepojetí a sociální podpora 

žáků. Závisle proměnnou chápeme výkonnost celé třídy a jednotlivých žáků, 

postoje žáků k učivu, připisování příčin v případě úspěchu či neúspěchu. 

V. Sociálně psychologický a enviromentalistický přístup 

- Dnes je nejrozšířenější. Zde je objektem školní třída chápaná jako prostředí 

pro učení. Jsou zde zahrnuti žáci dané třídy a jejich vyučující. V tomto 

přístupu je zájem o kvalitu klimatu a o podobu klimatu faktickou, aktuální a 

podobu preferovanou. Tento přístup se posuzuje nejčastěji pomocí 

tzv.posuzovacích škál, kde se zjišťuje vnímání klimatu, postoje žáků, jejich 

názory a očekávání. 

Většina ze zmíněných přístupů se zaměřuje na výzkum prováděný jak mezi žáky, 

tak i učiteli, kteří na třídu přímo či nepřímo působí. Tímto se může zjistit míra vlivu 

vztahů mezi žáky na školní úspěšnosti, ale i způsob vedení výuky učitelem jako více 
c ' méně podnětného elementu ve třídě. 

51 



* Experimentální metoda nabízí dva základní přístupy zkoumání. Jsou jimi výzkum 

„ex post facto" a přístup „experimentální". Pelikán je vymezuje takto: „Zatímco ve 

výzkumu ex post facto známe stav a hledáme příčiny, experiment ověřuje, zda 

manipulace s proměnnou, o níž se domníváme, že je proměnnou intervenující, vede 

ke změnám v proměnně závislé.'33 Pelikán uvádí, že postupy jsou jiné, ale míří ke 

stejnému zjištění. Zatímco výzkum ex post facto vychází z toho, že badatel zná 

výchozí skutečnosti a chce zjistit příčiny, které k nim vedly, výzkum experimentální 

je postup opačný, tedy že zjišťuje, zda za určitých okolností se skutečně dané jevy 

změní. 

Ratingová metoda se zabývá výzkumem toho, co je špatně měřitelné jako je 

školní úspěšnost, míra zodpovědnosti apod. Technikou takového výzkumu jsou 

posuzovací škály, které mohou být numerické či grafické nebo expertní šetření 

zjišťující názory expertů v určité oblasti. 

Metoda měření sociálních vztahů se zabývá vztahy mezi žáky, mezi žáky a 

učitelem nebo i mezi učiteli navzájem. 

Testy jsou také často používanou technikou výzkumů používaných nejen 

v pedagogice, ale i v psychologii a jiných oborech. Pelikán se o testech vyjadřuje: 

„ Tento diagnostický, ale i vědecký nástroj je zaměřen na pokud možno přesné a 

objektivizované měření osobnostních kvalit, ale i činnosti osobnosti a jejích 

výkonů."34 Pelikán uvádí tři základní typy testů, se kterými se lze setkat 

v empirickém výzkumu. Jsou jimi testy psychologické, do kterých patří inteligenční 

a testy osobnosti, další, které Pelikán uvádí jako testy psychomotorické a nakonec 

testy didaktické, zaměřené na měření školního výkonu žáka. 

^ PELIKÁN, J. Základy empir ického výzkumu pedagogických jevů . s. 222 
P E L I K Á N , J. Základy empir ického výzkumu pedagogických jevů . s. 153 
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Shrnutí 

Metody a přístupy v diagnostice sociálně emočního klimatu a prostředí školní 

třídy slouží ke zjištění aktuálních skutečností v dané třídě týkající se dlouhodobého 

emocionálního naladění dětí jako celku a jeho vzájemnou podmíněností s prostředím 

místa. Již vyzkoušené metody a přístupy zlehčí a umožní výběr. Na jejich základě lze 

vytvořit vlastní otázky v dotazníku, použít je v řízeném rozhovoru anebo praktikovat 

v pozorování skutečností, které na základě jejich vyhodnocení prozradí aktuální stav 

sociálně emočního klimatu školní třídy. Na základě zjištěných informací lze 

promyšlenými postupy pedagogického působení měnit nebo ovlivňovat aktuální 

klima ve třídě. 

Kapitola metod a přístupů v diagnostice pedagogických jevů má zde své místo 

proto, že je jejich prostřednictvím nastolen pohled na možnosti zkoumání 

dlouhodobého emocionálního naladění určité skupiny lidí, kteří se nachází v určitém 

prostředí. Konkrétněji jsou zde přiblíženy metody empirického výzkumu, tedy 

metoda explorační, jejíž technikou šetření je dotazník a řízený rozhovor, které jsou 

použity pro výzkum v této diplomové práci k odhalení skutečností týkající se 

podmíněnosti materiálního vybavení školní třídy a vzájemných vztahů. Jako 

doplňková metoda výzkumu je zvolena behaviorální metoda s technikou pozorování, 

která má také své místo v praktické části výzkumu. 

53 



5. Závěr 

První část této diplomové práce se zabývá teoretickými poznatky z oblasti 

prostředí a sociálně emočního klimatu školní třídy, které v praktické části slouží jako 

prostředky k získání aktuálních údajů, na jejichž základě je posouzen vliv 

materiálního prostředí na vztahy mezi žáky. Na bázi teoretických poznatků může 

učební prostředí a dlouhodobé emocionální naladění skupiny spolu souviset. 

D o z v ě d ě l i jsme se, že prostředí a sociálně emoční klima školní třídy je nutné 

spoluutvářet žáky i učitelem tak, aby se navzájem podporovaly a tím zajišťovaly 

správné podmínky pro výuku a vzdělávání. 

Každá z kapitol v teoretické části má své místo v teoretickém vymezení 

oblastí, které slouží jako podklad pro tvorbu výzkumných otázek v praktické části ať 

už prostřednictvím dotazníkové a pozorovací techniky anebo pomocí řízeného 

rozhovoru v dané třídě. 

Jako teoretický podklad k praktické části slouží následující čtyři hlavní oblasti. 

Jsou jimi Učební prostředí. Prostředí školní třídy, Sociálně emoční klima školní třídy 

a v závěru Metody a přístupy v diagnostice pedagogických jevů ve školní třídě. 

Učební prostředí má hlavní smysl ve vytváření kvalitních podmínek pro výuku. 

Zahrnuje dvě složky a to materiální podmínky výuky a sociálně emocionální klima 

školní třídy. Tyto dvě složky se na základě teoretických poznatků ovlivňují. Jedním 

z úkolů výzkumu je sledovat jejich vzájemnou podmíněnost. 

Prostředí školní třídy je celkový vjem místa vzdělávání, které je utvářeno 

materiálním vybavením, architektonickým uspořádáním a vlastními dispozicemi 

třídy. Některé z těchto složek jsou více či méně ovlivnitelné ze strany učitele a žáka. 

Faktem zůstává, že za správné prostředí školní třídy se považuje otevřené, motivující 

a podporující spolupráci dětí navzájem a interakční působení dětí a učitele. Učitel i 

děti svým působením ovlivňují své prostředí, starají se o ně a tak ho spoluutváří. 

Sociálně emoční klima nejlépe vystihuje definice dlouhodobě trvalého 

emocionálního naladění skupiny lidí jako celku. Je důležitým atributem při tvorbě a 

dalším vývoji vztahů, které fungují na úrovních mezilidské komunikace a 

spolupráce. Proto je nutné se o ně starat, popřípadě promyšlenými kroky cíleně 

54 



pedagogicky ovlivňovat. Z tohoto důvodu jsem se ve výzkumu zaměřila na sledování 

sociálně emočního klimatu. 

Poslední oblast teoretické části je věnována otázkám metod a přístupů 

v diagnostice pedagogických jevů a tedy prostředí místa výuky spolu se sociálně 

emočním klimatem školní třídy. Pro diagnostiku vnímání prostředí třídy a sociálně 

emoční kvality klimatu jsem zvolila metody empirického výzkumu, dotazník, 

rozhovor a pozorování. Tyto metody slouží jak k výzkumným, tak k diagnostickým 

účelům. 
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používání srozumitelného jazyka v otázkách zejména tehdy, pokud jsou respondenty 

děti. 

Dotazník je používán nejen v pedagogickém šetření, ale i v dalších oblastech 

například sociologických nebo psychologických. Pelikán říká: „Podstatou dotazníku 

je zjištění dat a informací o respondentovi, ale i jeho názorů a postojů k problémům, 

které dotazujícího zajímají. "35 Skalková dotazník vystihuje takto: „Je to metoda, 

která shromažďování dat zakládá na dotazování osob, charakterizuje se tím, že je 

určena pro hromadné získávání údajů. "36 Dotazník je řešen písemnou formou, kde 

respondent může volit buď mezi odpověďmi ano, ne, nevím anebo přiřazením 

nabídnutých odpovědí. 

Tazatel volí otázky neutrálního charakteru, aby neovlivňoval respondenta. 

Zároveň je vymyslí tak, aby se žádná z nich ani nevybízela, ani neodrazovala. 

Pelikán upozorňuje: „Aby nebyla přímo formulací otázky ovlivněna i odpověď, nelze 

otázku klást v jednoznačně kladné, nebo naopak záporné formě. "37 Gavora 

zdůrazňuje nutnost kladení otázek jasných, tedy takových, které nebudou 

respondentem vnímány v jiném smyslu. O nutnosti jasných otázek se vyjadřuje 

Skalková: „ Otázky je třeba formuloval tak, aby respondent otázku skutečně chápal, a 
3S 

aby ji všichni respondenti chápali ve stejném významu." ' Gavora též doporučuje 

netvořit otázky dlouhé, v záporném ladění anebo takové, které se neptají pouze na 

jednu věc. Není cílem respondenta zmást, ale dozvědět se jeho validní názor. 

V neposlední řadě by měl tazatel dbát na cílovou skupinu svých respondentů. Pokud 

se jedná o děti, má přizpůsobit styl jazyka tak, aby děti otázkám porozuměly. 

Otázky mohou být otevřené, polouzavřené nebo uzavřené. Otevřené otázky dají 

možnost respondentovi se co nejsvobodněji vyjádřit, jsou ale obtížně vyhodnotitelné. 

Polozavřené otázky nabízí řadu odpovědí s tím, že respondent má možnost své 

odpovědi, pokud mu ani jedna z nabídky nevyhovuje. Uzavřené otázky mají nabídku 

variant odpovědí, které si respondent vybere. Tento typ otázky umožňuje lepší 

statistické zpracování. 

P E L I K Á N , J. Základy empir ického výzkumu pedagogických jevů . s. 105 
J6 S K A L K O V Á , J. a kol. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu, s. 86 
" P E L I K Á N , J. Základy empir ického výzkumu pedagogických jevů. s. 106 
3S S K A L K O V Á , J. a kol. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu, s. 87 
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Každý, kdo chce zhotovit dotazník, si musí upřesnit předmět zkoumání. Tedy to, 

k čemu má obsah dotazníku směřovat. To tvrdí i Pelikán: „Autor by si měl ujasnit, 

která data by měl dotazník pomoci zjistit, a podle toho se budou tvořit i okruhy, na 
w v r 39 r o 

něž bude dotazník rozdělen. " Dotazník může a nemusí být anonymní. Tazatel musí 

také věnovat pozornost tvorbě otázek, odhadu délky vyplňování dotazníku, která 

nemá přesáhnout padesát minut. 

Vyhodnocení dotazníků provedeme tak, že zjistíme frekventovanost určitých 

odpovědí vždy u jednotlivých otázek. Tím zjistíme náhled na to, jaký názor mají děti 

či učitel v dané oblasti. Na tomto základě budeme srovnávací metodou posuzovat 

kvalitu prostředí a klimatu ve třídách v hlavním městě Praze a na vesnici, 

v Příšovicích. 

Dalším krokem ve výzkumu bude na základě stejných informací srovnání kvality 

prostředí a klimatu vždy v jednotlivých třídách třetích, čtvrtých a pátých v porovnání 

těchto dvou škol. 

Další ze zvolených technik empirického výzkumu je řízený rozhovor, neboli 

interview. Vychází ze tří předem připravených strukturovaných otázek kladených 

respondentovi, který má možnost otevřeně vyjádřit svůj názor. V této diplomové 

práci se otázky týkají toho, co se žákům v jejich třídě nejvíce a nejméně líbí. Nejsou 

opomenuty ani návrhy na případnou změnu vybavení třídy, které jsou podpořeny 

představivostí dětí prostřednictvím kouzelného prstenu. 

Jako doplňkovou metodu výzkumu k výše zmíněné explorační metodě je 

adekvátně připojena technika pozorování, která patří do metod behaviorálních. Ty 

jsou podle Pelikána v současné době nejčastěji používané. „Jde o metodu, která se 

opírá o pozorování určitých jevu, situací, chování jednotlivců i skupin a jejich 

vzájemné interakce. "4" 

Jednou z nejfrekventovanějších technik této metody je pozorování. Pelikán 

zdůrazňuje nutnost přesného vytýčení cíle pozorované oblasti či jevů s následným 

záznamem zjištěných skutečností. Je možné se opřít o již vyzkoušené pozorovací 

3 9 PELIKÁN, J. Základy empir ického výzkumu pedagogických jevů. s. 112 
4 0 PELIKÁN, J. Základy empir ického výzkumu pedagogických jevů . s. 208 
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techniky anebo se může zvolit způsob vlastní. Pro adekvátní pozorování se zpětnou 

vazbou je nutné si pro záznam informací vytvořit záznamový arch na jehož základě 

budeme poznatky vyhodnocovat. 

Předmětem zkoumání je vzájemná podmíněnost prostředí a vztahů dětí ve třídě. 

Jestli jsou anebo nejsou vztahy a přístup k práci ovlivňovány tím, jak učebna 

vypadá, jaké materiální vybavení nabízí, jaké klima ve třídě dlouhodobě přetrvává. 

Metoda šetření je zdrojem pro získání potřebných informací, díky nimž lze 

přistoupit anebo nepřistoupit ke změně situace. 

V teoretické části je výčet metod empirického výzkumu, kde jsme se zaměřili 

především na explorační metodu, mezi jejíž techniky zkoumání patří dotazník. 

V praktické části budeme pracovat se dvěma dotazníky určenými pro respondenty 

z řad žáků i učitelů. 

Jeden z dotazníků se věnuje otázkám směřujícím k zjištění názoru respondentů na 

prostředí jejich kmenové školní třídy. Oblastmi jsou: prostorové řešení třídy, 

vybavení třídy, akustika, osvětlení, stimulující prostředky a konečně aktuální a 

preferované prostředí třídy. 

Druhý dotazník se zabývá klimatem třídy, kde jsou tři hlavní oblasti zájmu. Jsou 

jimi vztahy mezi žáky navzájem, žáky a učitelem a dále se věnuje oblasti vzájemné 

pomoci a přítomnosti či nepřítomnosti pravidel ve třídě. 

Cílovými skupinami výzkumu jsou dvě školy. Jedna je v hlavním městě České 

republiky, v Praze a druhou je prvostupňová škola v Severních Čechách, 

v Příšovicích. Obě školy pro přehled údajů vzhledem k rozdílnosti prostředí jsou 

charakterizovány v dalším textu. Výzkum je proveden vždy ve třetí, čtvrté a páté 

třídě na prvním stupni. 

Postup šetření spočívá v tom, že tazatel ve všech třídách postupně nechá vyplnit 

vždy stejné dva dotazníky týkající se prostředí a sociálně emočního klimatu třídy. Na 

základě zjištěných informací ve vyhodnocování postupuje podle stanovených 

výzkumných úkolů. 
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6.1 ZŠ Zenklova, Praha 

Škola je hezky upravená, velká, dvoupatrová budova. Zahrnuje jak první, tak i 

druhý stupeň základního vzdělávání. V areálu školy je jídelna a družina. Cihlový 

dům byl postaven na konci 19. století v palácovém stylu. Výstavba byla započata za 

účelem zřízení a provozování školy v této lokalitě a svou funkci plní dodnes. Místo 

bylo zvoleno naproti místnímu parku s kostelíkem. Nejdříve byla škola rozdělena na 

chlapeckou a dívčí, podle tehdejších zvyklostí. Protože v této lokalitě zatím nebyly 

dostavěny další školy, sjížděli se žáci i z Proseká nebo Kobylis. Proto bylo v jedné 

třídě i sto žáků. V období šedesátých let dvacátého století zde byla otevřena třída 

s rozšířenou výukou jazyků. 

V dnešních dnech uvítá návštěvníka u vchodu recepce, takže škola hlídá, kdo 

vstoupí dovnitř. V budově jsou dvě menší tělocvičny a v zadních prostorách domu je 

hřiště, kde se hraje fotbal, volejbal, košíková a další sportovní hry. Stěny školy jsou 

vyzdobeny obrazy známých malířů, citáty, zajímavými články z novin nebo odstavců 

z knih a v neposlední řadě výtvory žáků, zhotovených během určitých projektů, 

návštěv divadel, koncertů a muzeí. Chodby jsou světlé s velkými okny, na nichž jsou 

květiny, které příjemně zpestřují budovu. Škola si zařídila i speciální učebny. 

Například poslechový sál pro výuku angličtiny a hudební výchovy, kde mají děti 

možnost pracovat například s interakční tabulí. Pro účely hudební výchovy je zde 

klavír. Účelně vybavená počítačová místnost s přístupem k internetu na všech 

počítačích umožňuje žákům pracovat s informačními technologiemi. 

V současnosti ZŠ Zenklova vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola. 

V prvním a druhém ročníku je možná výuka angličtiny jako nepovinného jazyka. Od 

třetí třídy se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola s rozšířenou 

výukou jazyků a zde si žák volí první cizí jazyk, který je vyučován tři hodiny týdně. 

Od šestého ročníku je možná výuka druhého cizího jazyku, který je nabízen opět 

v tříhodinové dotaci za jeden týden. Dnešní nabídka jazyků je celkem široká, děti 

mohou volit jazyk anglický, německý, ruský, francouzský nebo španělský. 
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6.2 ZS Příšovice 

Základní škola v Příšovících je menší jednopatrová budova rodinného typu 

s kapacitou sto padesáti žáků. Byla postavena 1. září 1975 za účelem, který plní i 

dnes. Jako materiál jsou použity panely, které byly v této době hojně používaným 

stavebním materiálem. Od třetí třídy se žáci povinně učí cizímu jazyku, angličtině. 

Při vstupu do školy vás namísto recepce uvítají pingpongové stoly. Nabízejí 

pohybovou aktivitu pro děti i během přestávek. Chodby školy jsou spíše tmavší, 

protože nemají okna, ale zato jsou hojně vyzdobeny dětskými výkresy i obrazy 

malířů, květinami sjejich jmény a různými názornými pomůckami, jako jsou 

vycpaná zvířata nebo dopravní značky, ale i maňásky apod. Hodně prosvětlená je 

vstupní chodba se schodištěm do prvního patra, která nás vítá celou prosklenou 

stěnou. Škola má k dispozici velikou tělocvičnu s novým povrchem. V areálu školy 

je též doskočiště s rozběhovou dráhou. Hřiště je nedaleko školy a žáci je využívají 

v rámci obce. Škola má svou jídelnu i družinu. Netají se ani stylovým zařízením 

učebny výpočetní techniky, která nabízí osmnáct počítačů s připojením k internetu. 

Tato místnost může sloužit nejen k těmto účelům. Žáci do ní mají přístup i po škole 

v době, kdy mají družinu. Pro menší děti, zejména prvňáčky, je pro čas strávený 

v družině určena menší útulná klubovna s hračkami, polštářky a kobercem, kde se 

dají hrát různé hry nebo číst pohádky z knížek v knihovničce. Škola ovšem disponuje 

svou vlastní knihovnou, kde si žáci mohu půjčovat různé tituly, dětské knihy nebo 

encyklopedie. 

Tato škola má rodinnou atmosféru. Nachází se zhruba ve středu obce a je 

obklopena hezkým přírodním prostředím. Oblast Českého ráje nabízí též řadu 

možností výletů jak do přírody, tak za kulturou. 

Dříve, než byla v roce 1975 vystavěna tato prvostupňová škola, se v Příšovicích 

vyučovalo v místním Obecním úřadě, postaveným nejprve právě z důvodů potřeby 

školy na vesnici. Ještě předtím byla škola v jednom z příšovických domů s číslem 

popisným 39. Ten se stále nachází v sousedství Obecního úřadu a místního kostelíka. 

Zajímavostí je, že nejprve sloužil jako škola, poté byl pekařstvím a řeznictvím a dnes 

je obytným domem. 
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7. Výzkumné úkoly 

Výzkumný úkol č. 1 

Zjištění aktuálního stavu prostředí školní třídy pohledem do jednotlivých oblastí 

dotazníku, dále pomocí řízeného rozhovoru, který je zastoupen v oblasti aktuálního a 

preferovaného prostředí třídy. V neposlední řadě formou pozorování zhodnocení 

materiálního vybavení zkoumané třídy. Zjištěné skutečnosti z pohledu žáků jsou 

porovnávány s názory jejich třídního učitele. (Cíl č. 1) 

Oblast: Prostorové řešení třídy 

Odpovědi na otázky ohledně architektonického a materiálního vybavení a 

dispozic školní třídy získám prostřednictvím otázek číslo 1, 2 a 3. 

Oblast: Akustika 

Odpověď na otázku týkající se akustických dispozic třídy získám 

vyhodnocením otázky č. 4. 

Oblast: Osvětlení 

Odpověď na otázku k míře využívání umělého osvětlení získám díky otázce 

č. 5. 

Oblast: Stimulující prostředky 

Odpověď na otázku motivačních materiálů přítomných a vítaných ve třídě 

získám skrze otázku č. 6. 

Oblast: Aktuální x preferované prostředí třídy 

Odpověď na otázku, zda jsou či nejsou žáci spokojeni s tím, jak jejich třída 

vypadá, získám vyhodnocením otázky č. 7. a zároveň řízeným rozhovorem o 

třech otázkách. První zjišťuje, co se dětem v jejich třídě líbí ohledně 

uspořádání. Druhá se ptá na to, co se žákům ve třídě vůbec nelíbí a poslední 

hypoteticky navrhuje možnost jakékoli změny aktuálního stavu prostředí dané 

třídy tak, aby se zde všem líbilo prostřednictvím kouzelného prstenu. 

Oblast: Škola 

Odpověď na otázku týkající se toho, jak se žákům líbí vzhled jejich školy, 

získám vyhodnocením dat získaných z otázky č. 8. 
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Výzkumný úkol č. 2 

Zjištění aktuálního stavu sociálně emočního klimatu v jednotlivých třídách 

prostřednictvím jednotlivých oblastí v dotazníku. 

Oblast: Vztahy 

Odpověď na zjištěné údaje zabývající se přátelskými vztahy ve třídě jak mezi 

žáky navzájem, tak i mezi žáky a učitelem a existujícími lidskými 

preferencemi v kolektivu získám vyhodnocením otázek č. 1, 2 a 3. 

Oblast: Vzájemná pomoc 

Odpověď na otázku míry sociálních vztahů, nabízené a aplikované pomoci 

mezi spolužáky, dostanu prostřednictvím sebraných dat z otázek č. 4 a 5. 

Oblast: Pravidla ve třídě 

Odpověď na existenci stanovených pravidel chování a jeho způsobu 

formování vyhodnotím na základě zodpovězených otázek č. 6 a 7. 

Výzkumný úkol č. 3 

Vyhodnotit, zda materiální a architektonické prostředí školní třídy podmiňuje 

nebo nepodmiňuje kvalitní vztahy mezi žáky a naopak. Čili zda například ve třídě 

s perfektním materiálním vybavením jsou dobré vztahy nebo naopak třída nemá 

moc dobré materiální zázemí, ale vztahy jsou výborné. Tyto informace jsou dané 

mírou frekventovaných odpovědí v dané třídě z dotazníků týkajících se prostředí 

a sociálně emočního klimatu. (Cíl č. 2) 

Výzkumný úkol č. 4 

Porovnání faktického prostředí školní třídy v Praze a v Příšovicích srovnáním 

vždy dvou třetích, čtvrtých a pátých ročníků. 

Výzkumný úkol č. 5 

Porovnání sociálně emočního klimatu školní třídy v Praze a v Příšovicích 

srovnáním vždy dvou třetích, čtvrtých a pátých ročníků. (Cíl č.3) 
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7.1 Analýza dat 

Na základě zjištěných informací z oblasti prostředí a sociálně emočního klimatu 

školní třídy, provedu analýzu vycházející z jednotlivých výzkumných úkolů 

souvisejících s cíly této diplomové práce. 

Výzkumný úkol č. 1 - tabulka č.l, 2, 3 

Zjištění aktuálního stavu prostředí školní třídy pohledem do jednotlivých oblastí 

dotazníku, dále pomocí řízeného rozhovoru, který je zastoupen v oblasti aktuálního a 

preferovaného prostředí třídy. V neposlední řadě formou pozorování zhodnocení 

materiálního vybavení zkoumané třídy. Zjištěné skutečnosti z pohledu žáků jsou 

porovnávány s názory jejich třídního učitele. 

Tabulka obsahuje tyto údaje a data 

Dotazník disponuje šesti oblastmi obsahujícími otázky, které zjišťují názor 

respondentů na prostředí jejich kmenové třídy. V hlavičce tabulky jsou vždy 

jednotlivé třídy a čísla ve sloupcích u jednotlivých otázek naznačují množství 

zvolených odpovědí dotázanými. Číslo, které je vyznačeno tučně, naznačuje volbu 

třídní učitelky. 

V patě tabulky je obsaženo hodnocení uvedených údajů. Průměrné hodnocení 

žáků je v prvním řádku. To je získáno součtem odpovědí „a", „b", „c" nebo „d" 

vydělených počtem respondentů. Odpověď „a" je z hlediska ohodnocení výpovědí 

brána jako nejlepší, proto je v ohodnocení otázek přiřazena jednička pro tuto 

odpověď, jako nejhorší varianta je písmeno „b", opatřeno známkou pět a jako 

neutrální možnost je zde „c" či „d", které mají známku tři. K výsledku hodnocení 

žáků, které najdeme ve třetím řádku vyhodnocovací tabulky, dojdeme tím způsobem, 

že vynásobíme hodnocení žáků s ohodnocením otázek. Tím dojdeme k průměru 

třídy, jehož číslo říká, jakou průměrnou známkou je třída ohodnocena za celkových 

osm zodpovězených odpovědí. Průměr třídy je zobrazen ve čtvrtém řádku a získáme 

jej součtem výsledků jednotlivých otázek. Slouží k určení celkového pořadí 

jednotlivých tříd ve vzájemném srovnání. Čím nižší průměr třídy vyjde, tím nižší 

číslo pořadí nalézáme a tím hodnotíme třídu od jedné do šesti. Průměr jedna je 

nejlepší a šest je nejhorší ohodnocení prostředí dané školní třídy. 
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On 

Prostředí třídy - Dotazník 1 3. třída ZŠ 
Zenklova 

4. třída ZS 
Zenklova 

5. třída ZS 
Zenklova 

3. třída ZS 
Příšovice 

4. třída ZŠ 
Příšovice 

5. třída ZS 
Příšovice 

oblast Otázka a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 
Prostorové 
řešení třídy 

1)Třída, ve které trávím nejvíce 
času je podle mého názoru: 

4 0 22 2 6 20 6 0 22 3 1 7 0 0 13 3 2 10 

2) Lavice jsou uspořádány: 2 22 2 6 18 4 6 22 0 0 0 11 0 13 0 15 0 0 
3) Je ve tvé třídě prostor, kde je 
možné si všichni dohromady 
sednout mimo lavice? 

16 7 3 8 11 9 3 19 6 8 3 0 13 0 0 13 1 1 

Akustika 4) Pokud na tebe učitel mluví 
ze vzdálené části třídy, rozumíš 
mu: 

12 1 13 14 1 13 11 0 17 8 0 3 11 0 2 10 0 5 

Osvětlení 5) Umělé světlo se ve třídě 
zapíná: 

8 9 9 13 13 2 5 20 3 3 8 0 6 7 0 1 14 0 

Stimulující 
prostředky 

6) Na stěnách mé třídy je 
hodně plakátů,obrázků, fotek, 
zkrátka isou docela barevné. 

12 2 1 1 12 1 7 3 28 0 0 6 10 0 0 1 12 0 1 1 14 0 1 0 

Aktuální x 
preferované 

prostředí třídv 

7) S tím, jak vypadá moje třída 
jsem: 

18 2 1 5 15 1 9 3 23 1 2 2 6 0 0 5 13 0 0 0 10 0 2 3 

Škola 8) Líbí se Ti, jak Tvá škola 
vypadá? 

12 2 12 8 0 20 5 2 21 5 0 6 5 0 8 3 1 11 

HODNOCENI ŽÁCI (PRŮMĚR) 3 2 2 0 3 2 3 0 3 2 3 0 4 1 2 1 5 2 2 0 5 1 2 0 
OHODNOCENÍ OTÁZEK 1 5 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 

VÝSLEDEK OTÁZEK 3 9 7 1 3 9 9 1 3 11 8 1 4 5 7 2 5 8 6 0 5 6 6 1 
PRŮMĚR TŘÍDY 19,85 21,54 23,00 18,36 18,08 17,20 

POŘADÍ 4 5 6 3 2 1 
HODNOCENÍ UČITELKY 3 3 1 1 3 3 2 0 2 3 3 0 6 1 1 0 3 1 3 1 3 0 4 1 

VÝSLEDEK OTÁZEK 3 15 3 3 3 15 6 0 2 15 9 0 6 5 3 0 3 5 9 3 3 0 12 3 
PRŮMĚR TŘÍDY 24 24 26 14 20 18 

POŘADÍ 4-5 4-5 6 1 3 2 

H Si 
o-s 
F i! 

o 

n 
CL 

E 



Tabulka č. 2 - Materiální vybavení třídy 

Materiální vybavení třídy 
3. třída 

ZŠ 
4. třída 

ZŠ 
5. třída 

ZŠ 
3. třída 

ZŠ 
4. třída 

ZŠ 
5. třída 

ZŠ 
Zenklova Zenklova Zenklova Příšovice Příšovice Příšovice 

1 televize x X X X X X 

2 video x X X X X X 

3 DVD X X 

4 audio přehrávač X X X X X X 

5 meotar 
6 piano, keyboard X X X 

7 kytara 
8 flétna X X 

9 
jiný hudební 
nástroj X X X X X X 

10 nástěnka X X X X X X 

11 tabule křídová X X X X X X 

12 bílá tabule, fixy X X X 

13 počítač s intern. 
14 počítač 
15 knihovna X X X X 

16 koberec 
17 polštáře X 

18 obrazy X X X X X X 

19 plakáty X X X X X X 

20 fotografie X X X X 

21 mapy X X X X X X 

22 květiny X X X X X 

23 akvárium X 

24 encyklopedie X X X X 

25 názor, pomůcky X X X X X X 

POČET 15 13 11 18 15 17 

POŘADÍ 5 6 1 3-4 2 

Tabulka obsahuje tvto údaje a data 

Tabulka materiálního vybavení třídy mapuje dvacet pět věcí, jejichž přítomnost v 

dané třídě zjišťuje dotazující pomocí pozorování a na základě vyhodnocení jejich 

přítomnosti či nepřítomnosti usuzuje srovnáním mezi šesti zkoumanými třídami na 

nejlépe a nejhůře materiálně vybavenou školní třídu. V patě tabulky je přehled počtu 

věcí, které se v dané třídě nalézají. Na závěr je celkové pořadí jednotlivých tříd, kdy 

jedničkou je ohodnocena třída nejlépe a šestkou nejhůře materiálně vybavená. 
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Tabulka č. 3 - Výsledky rozhovoru 

Třída 
O

tá
zk

a 
č.

 
Odpověď 

3. třída 
ZŠ 

Zenklova 

1 televize, video, tabule, lavice, květiny, skříňky, pořádek 

3. třída 
ZŠ 

Zenklova 
2 

skříň na televizi, toaletní papír, topení, dveře do učebny, zastaralá výzdoba, 
neumytá tabule 

3. třída 
ZŠ 

Zenklova 
3 

moderní vybavení třídy, masážní tidle, vše nové nebo opravené, hudební 
ozvučení, domácí kino, prales 

4. třída 
ZŠ 

Zenklova 

1 televize, video, obrázky na stěnách, nástěnky, barevné mapy, tabule 

4. třída 
ZŠ 

Zenklova 

2 dveře do učebny, staré plakáty, koš s odpadky 
4. třída 

ZŠ 
Zenklova 

3 
luxusní učebna s baženém, plazmová televize, DVD přehrávač, počítač 

nebo notebook s internetem, pohovky/větší učební desky, lavice pro 
jednoho žáka, zvíře 

5. třída 
ZŠ 

Zenklova 

1 Učebna, výzdoba na stěnách, vybavení 

5. třída 
ZŠ 

Zenklova 
2 cizí obrazy, nové vymalování zářivější barvou, zvonící telefon 

5. třída 
ZŠ 

Zenklova 

3 
počítač pro každého, měkké židle, křesílka s opěradly, kožené sedačky, 

interakční tabule 

3. třída 
ZŠ 

Příšovice 

1 televize, video, obrázky, květiny, piano, výhled z okna 

3. třída 
ZŠ 

Příšovice 
2 koš, stará tabule, okna, dlaždice u umyvadla, radiátory 

3. třída 
ZŠ 

Příšovice 

3 
nová, moderně vybavená třída s drahokamy a zlatem, více herního 

prostoru, bazén 

4. třída 
ZŠ 

Příšovice 

1 
televize, DVD přehrávač, CD přehrávač, rádio, knihy, nová světla na stropě, 

stavebnice Merkur 
4. třída 

ZŠ 
Příšovice 

2 
poškrábaná tabule, staré žaluzie a skříňky, ošoupaná podlaha, poničená 

zeď 

4. třída 
ZŠ 

Příšovice 

3 
luxusní učebna, hudební ozvučení, plazmová televize, gauč, měkká 

masážní křesla, sauna, bazén, počítače, osobni obsluha 

5. třída 
ZŠ 

Příšovice 

1 
televize, rádio, prostor za lavicemi, mapy, vestavěné skříně, hezký výhled z 

okna 
5. třída 

ZŠ 
Příšovice 

2 Stará tabule, židle, lustry, podlaha 
5. třída 

ZŠ 
Příšovice 

3 
sportovně laděná učebna s běžeckou dráhou a fotbalovým hřištěm, 

vestavěné patro pro odpočinek, bazén, sauna, vesele vymalovaná třída 
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Tabulka obsahuje tyto údaje a data 

V hlavičce tabulky je vždy třída a číslo otázky, na kterou žáci odpovídají. Všechny 

odpovědi jsou zaznamenány v řádcích označených příslušným číslem otázky. Otázky 

znějí: 1) Co se Ti ve Tvé třídě nejvíce líbí? 

2) Co se Ti ve Tvé třídě vůbec nelíbí? 

3) Kdybys měl/a kouzelný prsten, jak bys třídu změnil/a, aby se tam všem 

líbilo? 

Výzkumný úkol č. 2 - tabulka č. 4 

Zjištění aktuálního stavu sociálně emočního klimatu v jednotlivých třídách 

prostřednictvím jednotlivých oblastí v dotazníku. 

Tabulka obsahuje tyto údaje a data 

Dotazník disponuje třemi oblastmi s otázkami zjišťujícími názor respondentů na 

sociálně emoční klima jejich kmenové třídy. V hlavičce tabulky jsou vždy jednotlivé 

třídy a čísla ve sloupcích u jednotlivých otázek naznačují množství zvolených 

odpovědí dotázanými. Číslo, které je vyznačeno tučně, naznačuje volbu třídní 

učitelky. V patě tabulky je hodnocení uvedených údajů. 

Průměrné hodnocení žáků je v prvním řádku. To je získáno součtem odpovědí 

„a", „b", „c" nebo „d" vydělených počtem respondentů. Odpověd' „a" je z hlediska 

ohodnocení výpovědí brána jako nejlepší, proto je v ohodnocení otázek přiřazena 

jednička pro tuto odpověď, jako nejhorší varianta je písmeno „b", opatřeno známkou 

pět a jako neutrální možnost je zde „c" či „d", mající známku tři. K výsledku otázek 

žáků, které najdeme ve třetím řádku vyhodnocovací tabulky, dojdeme tím způsobem, 

že vynásobíme hodnocení žáků s ohodnocením otázek. Slouží k výpočtu průměru 

třídy. Je to číslo odpovídající jakési známce třídy od jedné do pčti, sečtené za všech 

osm opovědí. Průměr třídy je zobrazen ve čtvrtém řádku a získáme ho součtem 

výsledků j e d n o t l i v ý c h otázek a slouží nám k určení celkového pořadí jednotlivých 

tříd ve vzájemném srovnání. Čím nižší průměr třídy vyjde, tím nižší číslo pořadí 

nalézáme. Tím hodnotíme třídu od jedné do šesti, kdy průměr jedna je nejlepší a šest 

je nejhorší ohodnocení sociálně emočního klimatu dané školní třídy. 
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On nC 

Sociálně emoční klima třídy - Dotazník 2 3. třída ZŠ 
Zenklova 

4. třída ZŠ 
Zenklova 

5. třída ZŠ 
Zenklova 

3. třída ZŠ 
Příšovice 

4. třída ZŠ 
Příšovice 

5. třída ZŠ 
Příšovice 

oblast Otázka a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 
Vztahy 1) Tví kamarádi ve třídě jsou 6 0 4 16 3 0 8 17 14 1 3 10 2 1 2 6 2 0 4 7 4 0 5 6 Vztahy 

2) T v á uč i te lka j e tvá: 8 7 11 2 9 17 6 4 18 5 0 6 1 5 7 1 3 11 

Vztahy 

3) Představ si, že máš pracovat 
ve skupince o čtyřech žácích. 
Koho si vybereš? 

4 7 15 1 2 25 2 2 24 1 1 9 3 0 10 3 2 10 

Vzájemná 
pomoc 

4) Radíš při testu svému 
sousedovi? 

2 12 12 0 15 13 1 4 23 3 2 6 2 6 5 4 5 7 Vzájemná 
pomoc 

5) Pomohl/a jsi někdy 
spolužákovi/spolužačce s látkou, 
které nerozuměli? 

13 3 10 16 6 6 9 1 18 5 2 4 4 1 8 4 2 9 

Pravidla ve 
třídě 

6) Má tvá třída stanovená 
pravidla chování? 

20 1 5 25 3 0 27 1 0 7 3 1 13 0 0 14 0 1 Pravidla ve 
třídě 

7) Kdo tato pravidla vytvořil? 4 17 5 2 24 2 6 22 0 2 7 2 0 13 0 3 12 0 

HODNOCENÍ ŽÁCI (PRŮMĚR) 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 3 0 2 1 3 1 2 2 3 1 2 2 3 0 
OHODNOCENÍ OTÁZEK 1 5 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 

VÝSLEDEK OTÁZEK 2 9 7 2 2 11 8 2 2 6 9 1 2 7 8 2 2 10 8 2 2 8 9 1 
PRŮMĚR TŘÍDY 20,23 21,71 18,86 19,36 21,00 20,00 

POŘADÍ 4 1 2 5 3 
HODNOCENÍ UČITELKY 3 3 1 1 3 3 2 0 2 3 3 0 6 1 1 0 i 3 1 3 1 3 0 4 1 

VÝSLEDEK OTÁZEK 3 15 3 3 3 15 6 0 2 15 9 0 6 5 3 0 í 3 5 9 3 3 0 12 3 
PRŮMĚR TŘÍDY 24 24 26 14 20 18 

POŘADÍ 4-5 4-5 6 1 3 2 
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Výzkumný úkol č. 3 - tabulka č. 5 

Vyhodnotit, zda materiální a architektonické prostředí školní třídy podmiňuje 

nebo nepodmiňuje kvalitní vztahy mezi žáky a naopak. Čili zda například ve třídě 

s perfektním materiálním vybavením jsou dobré vztahy nebo naopak třída nemá moc 

dobré materiální zázemí, ale vztahy jsou výborné. Tyto informace jsou dané mírou 

frekventovaných odpovědí v dané třídě z dotazníků týkajících se prostředí a sociálně 

emočního klimatu. (Cíl č. 2) 

Tabulka č. 5 - Srovnávací tabulka 

3. třída 4. třída 5. třída 3. třída 4. třída 5. třída 
ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ 

Zenklova Zenklova Zenklova Příšovice Příšovice Příšovice 

Materiální vybavení 3,5 5 6 1 3,5 2 
Prostředí třídy - žáci 4 5 6 3 2 1 
Celkem 3,75 5 6 2 2,75 1,5 
( průměr 2 a 3 ) 
Celkem prostředí 4 5 6 2 3 1 
Prostředí třídy -
učitelky 4,5 4,5 6 1 3 2 
Klima Třídy - žáci 4 6 1 2 5 3 
Klima Třídy - učitelky 4,5 4,5 6 1 3 2 

Tabulka obsahuje tyto údaje a data 

Hlavička tabulky zobrazuje jednotlivé třídy a v řádcích je ohodnocení tříd 

v pořadí od jedné do šesti v jednotlivých oblastech zkoumání. S ohledem na cíl č. 3 

nás zajímá položka „celkem prostředí" vyvozené z údajů k prostředí třídy viděné 

žáky, z údajů ohledně materiálního vybavení a z položek týkajících se sociálně 

emočního klimatu školní třídy, též z pohledu žáků. Z těchto číselných řad je 

vypočítána korelace. 

Korelace je statistickou funkcí zjišťující závislost dvou číselných řad, v našem 

případě pořadí jednotlivých tříd. Hodnoty statistické funkce "korelace" jsou v 

uzavřeném intervalu od minus jedné do jedné, kdy je závislost negativní, pokud se 

hodnoty korelace přibližují minus jedné, vysoká hodnota v první řadě odpovídá nízké 

hodnotě ve druhé řadě a naopak. Závislost je kladná tehdy, pokud se hodnoty 

korelace přibližují jedné a pokud jsou hodnoty v první řadě vysoké, jsou vysoké i ve 

druhé řadě. 
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Při zkoumání závislosti výše zmíněných oblastí jsem došla k hodnotě korelace 

0,028, proto se jedná o nezávislost. 

Graf: 

Závislost sociálně emočního klimatu a materiálního vybavení třídy 

6 

5 

4 

3 

2 

0 
f Klima Třídy - žáci 

Celkem prostředí 

Přišovice 

Výzkumný úkol č. 4 - tabulka č. 1, 2. 3. 5 

Porovnání faktického prostředí školní třídy v Praze a v Příšovicích srovnáním 

vždy dvou třetích, čtvrtých a pátých ročníků. 

Pro vyhodnocení výzkumného úkolu č. 4 vycházím nejen z tabulky č. 5, ale 

částečně i z tabulek č. 1, 2 a 3. U tabulky č. 5 se zaměřuji na srovnání ohodnocení 

tříd v řádku „celkem výsledek". U tabulky č. 1 zohledňuji počty jednotlivých 

odpovědí. Z tabulek č. 2 a 3 použiji údaje všechny. 

Výzkumný úkol č. 5 - tabulka č. 4, 5 

Porovnání sociálně emočního klimatu školní třídy v Praze a v Příšovicích 

srovnáním vždy dvou třetích, čtvrtých a pátých ročníků. (Cíl č.3) 

Pro vyhodnocení výzkumného úkolu č. 5 vycházím nejen z tabulky č. 5, ale 

částečně i z tabulky č. 4. U tabulky č. 5 se zaměřuji na srovnání ohodnocení tříd 
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v řádku „klima třídy - žáci". U tabulky č. 4 opět zohledňuji počty jednotlivých 

odpovědí. 

7.2 Vyhodnocení dat 

Na základě analýzy dat všech pěti stanovených výzkumných úkolů vyhodnocuji 

získané informace, na jejichž základě docházím k určitým závěrům, které konstatuji 

a vyhodnocuji. 

7.2.1 Výzkumný úkol č. 1 

Zjištění aktuálního stavu prostředí školní třídy pohledem do jednotlivých oblastí 

dotazníku, dále pomocí řízeného rozhovoru, který je zastoupen v oblasti aktuálního a 

preferovaného prostředí třídy a v neposlední řadě formou pozorování, zhodnotit 

materiální vybavení zkoumané třídy. Zjištěné skutečnosti z pohledu žáků jsou 

porovnávány s názory jejich třídní učitelky. 

Na základě analýzy dat prvního výzkumného úkolu jsem došla k následujícím 

závěrům vždy vzhledem k jedné třídě. 

Praha, ZŠ Zenklova - třetí třída 

V této třetí třídě jsem na základě zjištěných informací došla k závěru, že žáci 

oblast prostorového řešení podle získaných údajů považují za dobrou z hlediska 

velikosti učebního prostoru a také kladně hodnotí možnost společného posezení 

mimo lavice. V této třídě doporučuji alespoň občasnou variabilitu školních lavic, se 

kterými podle respondentů i učitelky není manipulováno nikdy. V oblasti 

prostorového řešení třídy se žáci výrazně shodují s názorem třídní učitelky 

v uspořádání lavic a prostoru mimo lavice, avšak k rozporu dochází v otázce týkající 
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se velikosti třídy, kde učitelka třídu považuje za velkou, žáci se však ve valné většině 

přiklánějí ke střední velikosti své třídy. 

V oblasti akustiky jsou žáci v této třídě spíše spokojeni, až na jednoho všichni 

slyší vše nebo takřka vše. Tento názor je ale v naprostém rozporu s učitelkou, která 

uvedla, že ji není slyšet vůbec. 

Umělé osvětlení se podle třídní učitelky zapíná v době, kdy je venku šero nebo při 

horším počasí. S ní souhlasila zhruba třetina žáků. Zbytek třídy je toho názoru, že se 

světlo zapíná velmi často anebo naopak skoro vůbec. Tyto odpovědi se pro mne 

tímto staly trochu zavádějícími, protože mi ve své podstatě o míře užívání umělého 

osvětlení nic neprozradily. 

Oblast stimulujících prostředků názorově dostala do protikladu žáky s třídní 

učitelkou. Ta se, na rozdíl od žáků, domnívá, že stěny třídy nejsou moc vyzdobeny 

plakáty nebo obrázky a chce udělat změnu. Zajímavé je, že jedno dítě souhlasí 

s ostatními spolužáky, ale nelíbí se mu to. V tomto bodě se přikláním k názoru žáků 

a hodnotím třídu v této oblasti jako velmi pěknou. 

S tím, jak vypadá tato třída je většina žáků spokojena a nic měnit nechce. Několik 

dětí spolu s učitelkou přeci jen chtějí více plakátů, obrázků nebo fotek ve své třídě. 

Tato oblast je na základě odpovědí hodnocena kladně, se spokojeností většiny dětí. 

To, jak vypadá škola děti hodnotily v zásadě dobře, menším změnám se nebrání. 

Učitelka je s nimi ve shodě, také je spokojena a možné změny neodmítá. 

Oblast materiálního vybavení hodnocená prostřednictvím pozorování vyšla v této 

třídě průměrně. Srovnávacím pohledem na základě analýzy dat materiálního 

vybavení třídy se tato třída nachází zhruba ve středu vzhledem k poměru ostatních 

tříd. Pokud chceme hodnotit číslem od jedné do šesti, kde vycházíme z počtu tříd, 

které se výzkumu zúčastnily, je tato třída na třetím až čtvrtém místě spolu se čtvrtou 

třídou v Příšovicích. 

Učebna obsahuje věci přímo využitelné ve výuce jako je televize, video, audio 

přehrávač nebo nástěnka, knihovna a květiny. Nemá k dispozici materiální vybavení, 

dalo by se říci nadstandardního typu, k němuž řadím počítač, akvárium, meotar nebo 

bílou tabuli s fixy. Třída nabízí zhruba polovinu věcí, které jsem do svého 
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pozorování zahrnula, z čehož usuzuji na průměrně, ale funkčně materiálně 

vybavenou školní třídu. 

Na základě řízeného rozhovoru jsem pomocí tří otázek týkajících se toho, co se 

dětem v jejich třídě líbí nejvíce, vůbec nelíbí a co by změnily pomocí kouzelného 

prstenu zjistila, že v této třídě si děti cení svých obrázků na stěnách, líbí se jim 

tabule, způsob uspořádání lavic, květiny, skříňky a v neposlední řadě udržovaný 

pořádek, televize a video. Na druhou stranu se dětem vůbec nelíbí skříň na televizi, 

koš, viditelný toaletní papír, topení, dveře do učebny, neměnící se výzdoba nebo se 

jim nelíbí, když je někdy špatně umytá tabule. Pokud mají děti iluzi kouzelného 

prstenu, nejvíce chtějí moderně vybavenou třídu, kde jsou masážní židle a vše je 

nové nebo opravené. Přejí si hudební ozvučení třídy, prales v pozadí učebny nebo 

domácí kino. 

Tuto třídu z hlediska prostředí na základě odpovědí respondentů, vlastního 

pozorování a provedeného rozhovoru celkově hodnotím jako průměrně zařízenou, 

celkem dobře disponovanou třídu jak z hlediska velikosti, tak akustiky, která dobře 

motivačně působí prostřednictvím fotek, plakátů a jiných stimulujících materiálů na 

stěnách třídy. Nabízí možnost společného posezení mimo lavice, což stmeluje 

kolektiv, podporuje komunikaci a přispívá ke zdravému rozvoji vztahů. Žáci sami 

jsou se svou třídou a školou spíše spokojeni, i když se v celkovém pořadí mezi šesti 

zkoumanými třídami umístila na čtvrtém místě. Postoj většiny žáků sdílí i třídní 

učitelka. 

Praha, ZŠ Zenklova - čtvrtá třída 

V této čtvrté třídě považuji prostorové řešení třídy za dobré s doporučením 

častější variability školních lavic, které se vztahuje k výuce. Třída je podle většiny 

respondentů považována za středně velikou. S místem, kde je možné provést diskusi 

anebo různé hry stmelující kolektiv to není názorově příliš vyhraněné. Mírná většina 

spolu s třídní učitelkou uvedla, že takové místo zde ve třídě není. 

Akustika třídy je z hlediska žáků i třídní učitelky vcelku kvalitní. Jen jeden žák 

má pocit, že vyučujícího slyšet není. 

Umělé osvětlení se v této třídě zapíná spíše častěji než je třeba. 
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Otázka stimulujících prostředků v podobě různých plakátů a obrázků na stěnách 

třídy je zde kladně hodnocena, žákům se většinou líbí a jsou s ní spokojeni. Stejného 

názoru je i jejich učitelka. 

Žáci jsou spíše spokojeni s tím, jak jejich třída i škola vypadá, menší změny a 

obměny vítají. Učitelka je se školou také spokojena, se svou třídou však nikoli a 

touží po změně. 

Z hlediska materiálního vybavení posuzovaného na základě pozorování, se tato 

třída umístila na pátém místě z celkově šesti zkoumaných tříd. Rozdíly v počtu věcí 

ve třídě jsou však tak nepatrné, že nemohu o této třídě říci, že nesplňuje 

požadovanou kvalitu materiálního zázemí třídy na základní škole. Základní 

materiální vybavení je zde obsaženo a kvalitní výuka je tímto určitě zajištěna. 

Na základě tří položených otázek zjišťujících věci, které se dětem ve třídě nejvíce 

a nejméně líbí a pomocí fantazii ní otázky, kdy si děti prostřednictvím kouzelného 

prstenu mohou přát takovou změnu ve své třídě, aby se tam všem líbilo, jsem došla 

k následujícím zjištění. Dětem v této třídě se nejvíce líbí to, že tam mají televizi, 

video, obrázky na stěnách, nástěnky a barevné mapy. Také se jim líbí jejich tabule a 

květiny. Naopak se jim vůbec nelíbí vstupní dveře do třídy, staré plakáty na stěnách 

nebo koš s odpadky. Pomocí kouzelného prstenu si děti přejí luxusně vybavenou 

učebnu s bazénem. U plazmové televize je DVD přehrávač a na lavici má každé 

z dětí k dispozici počítač nebo notebook se stálým připojením k internetu. Děti by 

také uvítaly možnost posezení na pohovkách, větší učební desky nebo přímo lavice 

pro jednoho žáka. Ve své třídě také chtějí nějaké menší zvíře, o které se mohou starat 

společně. 

Tato třída se na základě analýzy dat z dotazníků vyplňovanými žáky samotnými 

umístila na celkově pátém místě ze šesti tříd účastnících se výzkumu ohledně 

prostředí školní třídy. Zjištěné rozdíly, které tuto třídu dostaly na již zmíněné páté 

místo, jsou však tak nepatrné, že z výsledku nemohu usuzovat na prostředí 

nekvalitní. Doporučuji však zejména nápady ohledně variability nábytku a zamyšlení 

se nad vytvořením místa, které bude pro žáky místem setkávání a přispěje k rozvoji 

vzájemných vztahů ve třídě. Podle analyzovaných dat zjištěných na základě 

zodpovězených otázek třídní učitelkou, se tato třída dostala na místo třetí ve srovnání 

s hodnocením ostatních třídních učitelek a jejich tříd. 
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Praha, ZS Zenklova - pátá třída 

Na základě analýzy zjištěných dat se v této třídě názorově shoduje třídní uěitelka 

s většinou žáků v oblasti prostorového řešení školní třídy. Ani zde nedochází 

k variabilitě lavic jejímž prostřednictví dochází k určitému zpestření i zefektivnění 

výuky. Třída se svou velikostí neodlišuje od ostatních zkoumaných tříd, také je 

většinou respondentů považována za středně velikou. Je škoda, že žáci zde nemají 

možnost společného setkání v místě mimo lavice tak, aby si například při 

diskutovaných názorech mohli hledět do očí nebo se dotýkat rukama. Takový prostor 

doporučuji i v pátém ročníku, stmeluje kolektiv a umožňuje nápaditost i ve výuce. 

Akustické možnosti třídy jsou spíše kvalitního charakteru jak podle názoru žáků, 

tak i podle třídní učitelky. 

Umělé osvětlení se používá více než je možná nutné. 

Stěny třídy jsou podle dotazovaných hezky barevné, obsahují fotky a obrázky, 

které jsou kolektivem z velké většiny kladně hodnoceny. Menší část třídy sice 

potvrzuje barevnost třídy, ale říká, že se j í to nelíbí. 

S prostředím třídy a školy je většina respondentů spokojena, menší změny 

nevylučuje. 

Prostřednictvím vlastního pozorování hodnocené třídy jsem došla k následujícím 

závěrům ohledně materiálního vybavení této školní třídy. Je zde obsaženo základní 

vybavení potřebné k odpovídající výuce. Přestože se tato třída ve srovnání 

s ostatními šesti zkoumanými třídami umístila v oblasti materiálního vybavení na 

posledním, tedy šestém místě, učebna je stále dobře vybavena tak, že splňuje 

podmínky pro kvalitní výuku na základní škole. 

Pomocí řízeného rozhovoru a v něm položených tří otázek týkajících se toho, co 

se dětem v jejich třídě nejvíce a nejméně líbí a také toho, co by ve třídě změnily 

otočením kouzelného prstenu tak, aby se zde všem líbilo jsem zjistila, že děti 

oceňují, jak vypadá jejich učební prostor, tedy celá třída, výzdoba na stěnách a její 

vybavení. Vůbec se jim nelíbí cizí obrazy na stěnách, raději jsou, pokud jsou 

vystavené jejich práce z hodin výtvarné výchovy. Stěny třídy chtějí nové vymalování 

zářivější barvou. Žáci také nemají rádi stále zvonící telefon, který je ve třídě stálým 

vybavením. Fantazijní otázku děti přijaly s nadšením a snily o počítačích na lavici 
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pro každého, o měkkých židlích nebo křesílkách s opěradly, o kožených sedačkách 

pro posezení během přestávek nebo o interakční tabuli. 

Přestože celkové hodnocení prostředí této třídy vyšlo na základě analýzy 

zjištěných dat ve srovnání s ostatními třídami nejméně dobře, nemohu tuto třídu 

hodnotit jako nezpůsobilou pro kvalitní výuku. Základní vybavení potřebné 

k efektivní výuce zde samozřejmě je přítomné a další nadstandardní materiální 

zázemí lze vylepšit správnou motivací žáků tak, že přinesou z domova například 

polštářky, kus koberce nebo své oblíbené plakáty. Hodnocení prostředí třídy 

respondenty z řad žáků se shoduje s hodnocením třídní učitelky. 

ZŠ Příšovice - třetí třída 

V oblasti prostorového řešení třídy se většina žáků shodla na střední velikosti, kde 

jsou lavice do půlkruhu. Prostor, kde si mohou spolu sednout mimo lavice tu také je. 

V tomto bodě došlo k názorové shodě s třídní učitelkou na rozdíl od prostoru třídy, 

který učitelka považuje za veliký a uspořádání lavic, kde učitelka zvolila možnost 

uspořádání podle chuti a potřeby. Oba způsoby uspořádání jsou hodnoceny kladně 

díky přesunům nábytku podle potřeb výuky. 

Z akustického hlediska žáci třídu hodnotí jako velmi dobrou, učitelku slyší i ze 

vzdálenější části třídy. S tím souhlasí i učitelka. 

Umělé osvětlení se podle většiny respondentů zapíná velmi často. To hodnotím ne 

zcela kladně, protože lze využívat i přírodního světla, které má blahodárnější vliv na 

oči. 

Stimulující prostředky jsou jednohlasně hodnoceny všemi dotázanými jako pěkné, 

barevné a naplňující očekávání výuky a motivace. 

S tím, jak vypadá škola a třída jsou žáci i učitelka vesměs spokojeni, některé malé 

změny jsou vítány, ale nejsou považovány za bezpodmínečně nutné. 

Materiální vybavení na základě vlastního pozorování považuji za vynikající, 

z nabídnutých věcí je většina v této třídě obsažena. Na základě analýzy dat 

materiálního prostředí se tato třída umístila na prvním místě. 

Na otázky co se dětem nejvíce a nejméně líbí v jejich třídě a možnost změny 

pomocí kouzelného prstenu jsem získala následující odpovědi. Dětem se nejvíce líbí 

to, že mají ve své třídě televizi a video, také obrázky, květiny a piano. Jsou 

77 



spokojeny s velikostí třídy a její celkovou barevností. Také chválí výhled z okna, 

který je plný stromů. Na druhou stranu se jim nelíbí koš, tabule, stará okna nebo 

dlaždice u umyvadla a radiátory. To komentují jako staré, neošetřované a tudíž 

nevzhledné. Otočením kouzelného prstenu chtějí třídu novou, moderně vybavenou 

nebo posázenou drahokamy a zlatem. Chtějí si v ní více hrát a mít podzemní bazén. 

Celkově prostředí této třídy hodnotím jako vysoce kvalitní a podnětné s možností 

variability nábytku, což je velké plus. Kromě možná až přílišného využívání umělého 

světla jsou všechny zahrnuté oblasti hodnoceny respondenty ve kvalitní úrovni, 

vlastně podle jejich představ, až na některé starší kusy nábytku nebo vybavení, které 

je každodenně používáno a tudíž se rychle opotřebuje. Na základě analýzy dat se 

hodnocené prostředí této třídy ve srovnání s ostatními pěti zkoumanými třídami 

s přihlédnutím k výsledkům hodnocení materiálního vybavení, třída umístila na 

druhém místě. Na základě odpovědí třídní učitelky, je tato třída na místě prvním. 

ZŠ Příšoviee - čtvrtá třída 

Tato třída v celkovém hodnocení svého prostředí prokazuje velikou shodu jak 

v názorech žáků, tak ve srovnání názorů žáků a jejich třídní učitelky. Tato třída je 

podle respondentů v oblasti prostorového řešení střední velikosti s lavicemi 

uspořádanými do řad proti stolu učitele s místem, kde si všichni mohou dohromady 

sednout. V tomto se shodli všichni dotázaní včetně třídní učitelky. Na základě 

získaných informací hodnotím prostor této třídy dobře, jen navrhuji se nebát variací 

školních lavic. 

Akustické dispozice třídy jsou podle dotázaných velmi kvalitní. Každý z žáků 

rozumí své učitelce, i pokud na něho mluví ze vzdálenější části třídy. 

Umělé osvětlení se ve třídě využívá odpovídajícím způsobem, respondenti jsou ve 

svých odpovědích nerozhodní, pokud se jedná o zapínání světla velmi často, k čemuž 

se připojuje i učitelka nebo pokud je ho opravdu třeba. 

Podle odpovědí se zdá, že jsou žáci spokojeni s tím, jak vypadají stěny jejich třídy 

vyzdobené obrázky a dalšími motivujícími materiály. 

S prostředím své třídy jsou spokojeni všichni dotázaní, třídní učitelka se přiklání 

k obohacení o další stimulační materiály na stěnách třídy. 

Škola se líbí všem žákům i učitelce, některé menší změny jsou vítány. 
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Materiální vybavení této třídy, vyhodnocené na základě pozorování, je 

odpovídající vzhledem k potřebám základního vzdělání. Třída obsahuje, stejně tak 

jako ostatní dotazované třídy, dnes už základní materiální vybavení jako je například 

televize nebo video využívané ve výuce jako motivační prvek. Ve srovnání 

s ostatními zkoumanými třídami je tato třída sama sebou hodnocena stejně jako 

pražská třetí třída a tedy na třetím až čtvrtém místě. 

Na základě tří položených otázek jsem zjistila, co se žákům nejvíce, popřípadě 

nejméně líbí v jejich třídě a co by změnily ve své třídě pomocí kouzelného prstenu 

tak, aby se zde všem líbilo. Děti si cení veliké televize, DVD přehrávače, protože 

jsou ve své škole jedinou třídou, která ho má, líbí se jim CD přehrávač, rádio, knihy, 

nová světla na stropě a stavebnice Merkur v hracím koutku. Na druhou stranu se jim 

vůbec nelíbí poškrábaná tabule, zastaralé věci jako jsou žaluzie nebo některé skříňky 

a v neposlední řadě jc to ošoupaná podlaha nebo poničená zeď. Pokud se děti 

dostávají do světa fantazie a mohou si přát pro svou třídu opravdu cokoliv, stávají se 

velice nápaditými. Jejich třída se promění v luxusní místnost s výborným hudebním 

ozvučením, plazmovou televizí, gauči a měkkými masážními křesly namísto židlí. 

Také se dětem zamlouvá přítomnost sauny a bazénu, počítačů nebo osobní obsluhy. 

Celkově je prostředí této třídy na základě analýzy získaných dat z řad žáků 

ohodnoceno na druhé místo, s přihlédnutím k výsledkům z materiálního vybavení je 

tato třída na celkovém třetím místě. Stejné ohodnocení je i třídní učitelkou, podle 

jejíchž o d p o v ě d í se tato třída umístila ve srovnání s ostatními třídami rovněž na 

pozici třetí. Prostředí příšovické čtvrté třídy je průměrným prostředím, nabízejícím 

odpovídající učební prostor a podmínky nutné pro každodenní vzdělávání bez 

nutnosti velikých změn. 

ZŠ Příšoviee - pátá třída 

Na základě zodpovězených otázek, týkajících se prostředí školní třídy, označuji 

tuto třídu, z hlediska prostorového řešení, za středně velikou, kde existuje prostor pro 

společné posezení mimo lavice a lavice nejsou vždy fixně seřazeny do řad proti stolu 

učitelky. Podle většiny dětských respondentů je možné s nimi pohybovat podle chuti 

a potřeb výuky, učitelka se přiklání k tomu, že jsou rozestavěny do půlkruhu. 
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Akustické podmínky této třídy jsou velmi dobré, žádný z žáků nemá pocit, že 

neslyší vůbec. Valná většina dětí slyší dobře, s tím souhlasí i učitelka. 

Umělé osvětlení je podle, názoru většiny respondentů zapínáno velmi často, 

učitelka s tím nesouhlasí a říká, že se světlo zapíná pouze, pokud je ho opravdu třeba. 

Oblast stimulujících prostředků je zde takřka jednohlasně pochválena. Jak žáci, 

tak i učitelka jsou spokojeni. 

S tím, jak vypadá jejich třída a škola jsou všichni spíše spokojeni, určitým 

menším změnám se samozřejmě nebrání. 

Na základě pozorování jsem vyhodnotila úroveň materiálního vybavení této třídy. 

Srovnáním s ostatními zohledněnými třídami je tato třída velmi dobře vybavena. 

Nabízí adekvátní materiální vybavení potřebné k výuce na základní škole s dalšími 

věcmi spíše nadstandardního typu. 

Další zajímavé informace ohledně této třídy jsem se dozvěděla položením tří 

otázek týkajících se toho, co se žákům ve třídě nejvíce a nejméně líbí a zároveň, co 

by změnily pomocí kouzelného prstenu tak, aby se zde všem líbilo. Nejvíce se dětem 

líbí televize, mapy, prostor za lavicemi, vestavěné skříně, rádio a hezký výhled 

z okna. Vůbec se jim nelíbí stará tabule, židle, lustry a podlaha. S kouzelným 

prstenem mění vše ve sportovně laděné prostředí, kde nechybí fotbalové hřiště ani 

běžecká dráha. Vítají vestavěné patro pro odpočinek, bazén a saunu. V neposlední 

řadě chtějí vymalovat třídu veselými barvami. 

Celkově prostředí této třídy vychází jako nejlepší ze všech šesti srovnávaných 

tříd. Je hodnoceno jedničkou z hlediska vyhodnocených odpovědí žáků i 

s přihlédnutím k výsledkům pozorování materiálního vybavení a dvojkou podle 

učitelky. Osobně toto prostředí hodnotím jako podnětné s variabilitou školního 

nábytku a velikostními dispozicemi odpovídajícími potřebám výuky na základní 

škole. 

7 .2 .2 V ý z k u m n ý úkol č. 2 

Zjištění aktuálního stavu sociálně emočního klimatu ve stanovených třídách 

prostřednictvím jednotlivých oblastí v dotazníku. 
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Na základě analýzy dat druhého výzkumného úkolu jsem došla k následujícím 

závěrům vždy vzhledem k jedné třídě. 

Praha, ZŠ Zenklova - třetí třída 

V této třídě je z oblasti vztahů zvolena skupinka nejbližšíeh kamarádů. Ta jako 

jediná je pak též volena pro možnou skupinovou spolupráci. Preferenční vztahy též 

potvrzuje třídní učitelka. Třída zřejmě není stmelená úplně a vytvořily se skupinky. 

Takový vyhraněný přístup zabraňuje případné spolupráci celého kolektivu, která je 

tolik nezbytná v rozvoji komunikace a fungování vztahů, i když je v tomto období 

vývoje dítěte typická, děti více preferují jen určitý okruh svých kamarádů, dívky se 

spíše přátelí s dívkami. Totéž platí na druhé straně u chlapců. 

Přístup k učitelce má většina dětí kladný nebo neutrální, ale varovné je možná 

číslo, které vzniklo označením učitelky za nepřítelkyni. Takový názor totiž sdílí 

necelá čtvrtina dotázaných. 

Oblast vzájemné pomoci funguje z poloviny recipročně a z poloviny je naprosto 

nefunkční, kdy děti vyloženě odmítají poradit sousedovi, když něco neumí. Pokud se 

ale jedná o dovysvětlení látky, jsou ochotnější. Někdy je k tomu vede i učitelka. 

Rozdílného názoru je ale v tom, že si žáci neradí, ona se domnívá, že ano. 

Pravidla chování ve třídě jsou podle většiny všech dotázaných respondentů, 

včetně učitelky, stanovena. Názorově se setkávají také v tom, že byla vytvořena paní 

učitelkou. 

Na základě analýzy dat z dotazníků zjišťujících kvalitu sociálně emočního 

klimatu školní třídy jsem vyhodnotila oblast vztahů za průměrově horší, která uvítá 

možné menší změny směřující k vylepšení aktuálního stavu. V celkovém pořadí na 

základě srovnání všech šesti zkoumaných tříd se tato třída nachází na čtvrtém místě. 

To se víceméně shoduje i s názorem třídní učitelky. 

Praha, ZŠ Zenklova - čtvrtá třída 

Oblast vztahů v této třídě je opět spíše preferenčního charakteru, kdy se utváří 

menší skupinky upřednostňovaných kamarádů, se kterými je chuť spolupracovat i 

v případě vytvořených pracovních skupin během výuky. Vztah k učitelce je 

neutrální, není považována za nepřítelkyni ani za kamarádku, což ovšem není nutné. 
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Pokud se jedná o vzájemnou pomoc při hodnocené práci učitelem, je většina dětí 

zdrženlivější v případné nápomoci spolužákovi. Pokud jde ale o pomoc při 

doučování anebo vysvětlení látky, jsou si více nakloněni. 

Pravidla v této třídě existují a jsou podle většiny respondentů stanovena paní 

učitelkou. Zajímavé je, že přibližně jedna devítina dotázaných se domnívá, že 

pravidla vůbec nepotřebují. 

Sociálně emoční klima této třídy je na základě analýzy dat dětských respondentů 

z dotazníků týkajících se tohoto tématu hodnoceno nejhůře ve srovnání s ostatními 

zkoumanými třídami. Podobně ale jako u prostředí, jsou rozdíly, které ukáží na 

nejhorší třídu, tak malé, že sociálně emoční klima této třídy nemůžeme považovat za 

nekvalitní. Je spíše průměrného charakteru s tím, že doporučuji zauvažovat nad 

vylepšením vztahů prostřednictvím stmelení kolektivu formou různých her, 

společných výletů a podobně. Pořadí této třídy podle hodnocení třídní učitelky je 

stejné jako u předchozí třídy, tedy nabývá průměrných hodnot ve srovnání 

s ostatními dotazovanými třídami. 

Praha, ZŠ Zenklova - pátá třída 

Vztahy v této třídě považuji na základě analýzy dat za dobré. Děti tvoří 

preferenční skupinky svých nejbližších kamarádů, ale hodně jich kamarádí se všemi 

přibližně stejně. Upřednostnění blízkých přátel z třídního kruhu se ale také ukazuje 

v otázce, kdy dítě volí blízké spolupracovníky pro skupinovou práci. 

Při rozhodnutí, zda poradit či neporadit při zkoušení anebo testu, zde funguje 

reciproční očekávání. Takové chování potvrzuje i třídní učitelka. Pomoc při 

vysvětlení látky je zde také přítomna, ale již v menší míře. 

Pravidla chování jsou podle valné většiny respondentů stanovena. Většina se 

domnívá, že třídní učitelkou, t a j e ale sjistou menšinou žáků přesvědčena o tom, že 

na vytvoření pravidel žáky spolupracovala. 

Na základě zjištěných informací od respondentů hodnotím tuto třídu jako nejlepší 

ve srovnání s ostatními dotazovanými třídami. Získala první místo podle většinového 

názoru žáků. To se však diametrálně odlišuje od výsledku zodpovědí, které zapsala 

jejich třídní učitelka. Podle ní je tato třída na základě srovnání s ostatními 

hodnocenými na šestém místě. 
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v 

ZS Příšovice - třetí třída 

V oblasti vztahů se tato třída vymezuje spíše do preference určitého blízkého 

okruhu vybraných kamarádů. To je ale typickým znakem tohoto stadia dětského 

vývoje. Zde se názorově nepotkávají se svou učitelkou, která si myslí, že se všichni 

kamarádí stejně. Na tomto základě děti také volí nejbližší přátele pro případnou 

skupinovou spolupráci. S tím souhlasí i učitelka. Tu děti vnímají buď neutrálně nebo 

spíše jako kamarádku, pozitivní zjištění je, že ani jeden z žáků ji nebere jako 

nepřítelkyni. 

Při vzájemné pomoci jsou si děti nakloněny, což je učitelkou podporováno. 

Ostražitější jsou při nápovědě během testu nebo zkoušení. 

Tato třída má stanovena pravidla chování, do rozporu se dostávají žáci s učitelkou 

tehdy, kdy odpovídaly na to, kdo pravidla vytvořil. Ony se domnívají, že paní 

učitelka, ta zase že ona a žáci společně. 

Celkově klima této třídy vyhodnocuji jako kvalitní, s možností zaměření se na 

větší stmelení kolektivu prostřednictvím různých interakčních her, skupinové práce a 

podobně. Ve srovnání s ostatními zkoumanými šesti třídami je tato třída na základě 

analyzovaných dat získaných z žákovských odpovědí na druhém místě, podle třídní 

učitelky na místě prvním. 

ZŠ Příšovice - čtvrtá třída 

Většina třídy preferuje blízký okruh několika vyvolených přátel, kteří také 

vzájemně rádi spolupracují při případné skupinové práci. Svou třídní učitelku většina 

vnímá neutrálně. S tím sama souhlasí. Opět je zde ale varovné poměrové číslo dětí, 

které uvedly, že ji rádi nemají a považují ji za nepřítelkyni. Z celkového množství je 

jich skoro jedna třetina. 

V otázce vzájemné pomoci se zřejmě spoléhají tito žáci spíše na sebe, protože si 

nejsou ochotni tolik poradit. Preferují přístup, ať se každý naučí sám. Učitelka se ale 

domnívá, že si radí téměř vždy. Pokud se jedná o pomoc při vysvětlení nepochopené 

látky, jsou více ochotní, přesto většina tomu není nakloněna vždy. 
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Pravidla třídy jsou podle všech respondentů ve třídě stanovena, a to paní 

učitelkou. 

Na základě zjištěných informací je tato třída umístěna podle názorů žáků na 

pátém místě ve srovnání s ostatními dotazovanými třídami. Podle vyhodnocení 

odpovědí učitelky, na místě třetím. Tato třída má spíše horší sociálně emoční klima, 

ale lze ho vylepšovat pomocí her soustřeďujících se na prohloubení kvalitních vztahů 

v kolektivu tak, aby si děti chtěly více pomáhat a myslet na druhé. 

v 

ZS Příšoviee - pátá třída 

Oblast vztahů v této třídě je spíše dobrá, děti také tíhnou ke svým bližším 

kamarádům, které preferují i při spolupráci ve skupinách. Učitelku většina vnímá 

neutrálně, není ani jejich kamarádka, ani nepřítelkyně. Pouze dva žáci ji považují za 

nepřítelkyni. 

Vzájemná pomoc je z hlediska respondentů vyrovnaná na všechny strany, není 

zde vyhraněný názor, jen učitelka se přiklání k tomu, že si děti radí téměř vždy. 

Reciproční očekávání je i v pomoci s látkou, které případně nerozumí, třetina dětí 

spolu s učitelkou však pomáhá zcela nezištně. 

Otázka pravidel chování je zřetelně podpořena o stejný názor učitelky. Pravidla 

zde existují, učitelka se s menšinou žáků domnívá, že je vytvořila spolu s ostatními, 

avšak většina třídy je toho názoru, že pravidla existují jen přičiněním jejich třídní 

učitelky. 

Celkově je toto sociálně emoční klima na základě odpovědí dětských respondentů 

hodnoceno jako průměrné, tedy na pozici třetí ve srovnání s ostatními tázanými 

třídami. Z hlediska třídní učitelky se její třída umístila na místě druhém. Sama tuto 

třídu hodnotím jako průměrně kvalitní sociálně emoční zázemí klimatu s možnostmi 

postupného vylepšování pomocí her, které stmelují kolektiv. 

7.2.3 Výzkumný úkol č. 3 

Vyhodnotit, zda materiální a architektonické prostředí školní třídy podmiňuje 

nebo nepodmiňuje kvalitní vztahy mezi žáky a naopak. Čili zda například ve třídě 
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s perfektním materiálním vybavením jsou dobré vztahy nebo naopak třída nemá moc 

dobré materiální zázemí, ale vztahy jsou výborné. Tyto informace jsou dané mírou 

frekventovaných odpovědí v dané třídě z dotazníků týkajících se prostředí a sociálně 

emočního klimatu. (Cíl č. 2) 

Třetí třída v ZS Zenklově, v Praze, splňuje kritéria průměrně materiálně 

vybavené školní třídy. Přestože disponuje odpovídajícími stimulujícími prostředky, 

akustickými preferencemi i velikostními dispozicemi, v celkovém srovnání 

s ostatními pěti zkoumanými třídami se nachází na čtvrtém místě. Sociálně emoční 

klima této třídy má také průměrné hodnoty, tíhnoucí spíše k horšímu. V pořadí se 

tato oblast shoduje s třídním prostředím. 

Čtvrtá třída ve stejné škole také splňuje kritéria základně vybavené školní třídy 

zajišťující odpovídající výuku na prvním stupni. V celkovém hodnocení prostředí se 

umístila ve srovnání s ostatními na pátém místě, v hodnocení sociálně emočním 

klimatu na místě šestém, tedy posledním z možných. 

Pátá třída v pražské škole má nejhorší výsledky v prostředí třídy, avšak je 

naprostým vítězem v oblasti sociálně emočního klimatu. Tato třída, ač má podle 

svého názoru horší prostředí a materiální zázemí, se těší vynikajícím vzájemným 

vztahům ve srovnání s dalšími dotázanými třídami. 

Třetí třída v Příšovicích je jednou z nejlépe ohodnocenou zkoumanou třídou. 

Výsledná druhá pozice jak v prostředí, tak v oblasti sociálně emočního klimatu dává 

tušit spokojenost respondentů i třídní učitelky. 

Čtvrtá třída v té samé škole je z hlediska prostředí na třetím místě ve srovnání 

s odpověďmi respondentů zbývajících tříd, nalézá se však na pátém místě v oblasti 

sociálně emočního klimatu. 

Pátá třída stejné školy je výborná v oblasti hodnocení prostředí respondenty, ale 

na druhou stranu průměrná co se týče sociálně emočního klimatu dané třídy. 

Prostřednictvím sebraných a analyzovaných dat z oblasti prostředí a sociálně 

emočního klimatu školní třídy zjišťuji vzájemnou podmíněnost těchto dvou aspektů. 

Avšak pro objektivitu zkoumaného jevu je nutné pracovat s údaji vyhodnocenými 

z odpovědí všech tříd jako celku, tedy jako dvou číselných řad, z nichž je vypočítána 

korelace. 
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Korelace je statistickou funkcí zjišťující závislost dvou číselných řad, v našem 

případě pořadí jednotlivých tříd. Hodnoty statistické funkce "korelace" jsou v 

uzavřeném intervalu od minus jedné do jedné, kdy je závislost negativní, pokud se 

hodnoty korelace přibližují minus jedné, vysoká hodnota v první řadě odpovídá nízké 

hodnotě ve druhé řadě a naopak. Závislost je kladná tehdy, pokud se hodnoty 

korelace přibližují jedné a pokud jsou hodnoty v první řadě vysoké, jsou vysoké i ve 

druhé řadě. 

Na základě analýzy dat třetího výzkumného úkolu týkajícího se podmíněnosti 

prostředí školní třídy a sociálně emočního klimatu a naopak, je nutné konstatovat 

následující. Podle údajů zjištěných pomocí statistické funkce „korelace", která 

zjišťuje závislost dvou číselných řad - v našem případě pořadí tříd - jsem zjistila, že 

ke vzájemné závislosti těchto dvou oblastí nedochází. Při zkoumání závislosti výše 

zmíněných oblastí jsem došla k hodnotě korelace 0,028, proto se jedná o nezávislost. 

7.2.4 Výzkumný úkol č. 4 

Porovnání faktického prostředí školní třídy v Praze a v Příšovicích srovnáním 

vždy dvou třetích, čtvrtých a pátých ročníků. 

Na základě zjištěných informací pomocí analýzy dat z dotazníků, rozhovoru a 

pozorování je srovnána vždy třetí, čtvrtá a pátá třída v Praze se stejným ročníkem 

v Příšovicích v oblasti prostředí školní třídy. 

Praha, ZŠ Zenklova - třetí třída ZS Příšoviee - třetí třída 

Celkově jsou žáci obou tříd spíše spokojeni s tím, jak vypadá jejich třída i škola. 

V obou u č e b n á c h je prostor, kde je možné, aby si spolužáci sedli společně. Podle 

názoru dotázaných jsou v obou případech odpovídající akustické podmínky. Vítají 

stimulační a motivující materiály na stěnách v podobě obrázků a plakátů. V čem se 

tyto dvě třídy liší je způsob uspořádání školních lavic, kdy třída v Příšovicích 

přemísťuje nábytek podle potřeb výuky, kdežto v Praze se toho nevyužívá. Zato je 

třída v Praze větší, ale také disponuje vyšším počtem žáků. Pestřejším materiálním 
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vybavením disponuje třída v Příšovieíeh. Oběma třídám se líbí obrazy na stěnách 

nebo květiny a také přítomnost televize a videa ve třídě. Na druhou stranu se jim 

vůbec nelíbí koš, topení nebo. starý nábytek. Pomocí kouzelného prstenu obě třídy 

chtějí moderní a nové vybavení nebo různé nadstandardní a fantazijní věci. 

V oblasti materiálního vybavení a architektonických dispozic je na základě 

zodpovězených otázek lépe hodnocena třída v Příšovcicích, která celkově obsadila 

druhé místo ve srovnání s dalšími hodnocenými třídami. V té samé oblasti je pražská 

třetí třída na místě čtvrtém. 

Praha, ZŠ Zcnklova - čtvrtá třída ZŠ Příšovice - čtvrtá třída 

Ani v těchto dvou třídách nenalézáme žáky výrazně nespokojené se svým 

materiálním zázemím a architektonickými dispozicemi jejich kmenové třídy. Obě 

učebny nabízejí svým žákům odpovídající prostor pro výuku a v obou třídách se 

zřejmě nepovažuje za přínosné přizpůsobovat uspořádání lavic výuce tak, aby způsob 

seřazení lavic umožňoval například komunikaci mezi žáky s přímým pohledem do 

očí. Názory na užívání umělého osvětlení se takřka neliší. S tím, jak jejich škola 

vypadá jsou obě zmiňované srovnávané třídy spíše spokojeny. Také oblast 

akustických dispozic těchto dvou tříd je přiměřeně stejně hodnocena. Liší se v otázce 

týkající se toho, jak se jim líbí jejich třída, kdy děti v Praze sice ve většině spokojeny 

jsou, ale třetina z nich spokojená není a touží po změně. Zato příšovická třída je 

jednohlasně se svou třídou spokojena. Ta též kladně ohodnotila stimulující materiály 

v podobě obrázků a plakátů na stěnách své třídy, zatímco třída v Praze je sice 

z většiny spokojena, ale čtvrtina z dotázaných ne a opět touží po změně. 

Žáci v obou třídách si pochvalují přítomnost televize, videa, květin a výzdobu 

stěn své třídy. Na druhou stranu se obě třídy shodují v tom, že se jim nelíbí zastaralé 

školní vybavení. Pokud by se v rukou těchto dětí ocitl kouzelný prsten, který 

umožňuje změnu jejich třídy jakéhokoli charakteru, pak je fantazijní třída luxusně 

vybaveným prostorem nabízejícím práci s počítačem, posezení v pohodlných 

křeslech, kde nechybí bazén a sauna. 
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Celkově je na základě získaných informací od žákovských respondentů pražská 

třída ohodnocena číslem pět a příšovická třída číslem tři, čili průměrnou hodnotou ve 

srovnání s ostatními, celkem šesti zkoumanými třídami. 

Praha, ZŠ Zenklova - pátá třída ZŠ Příšoviee - pátá třída 

Tyto dvě třídy se odlišují v prostředí, ve kterém tráví nejvíce učebního času. Na 

základě zjištěných informací jsem došla k závěru, že obě třídy sice mají adekvátně 

velkou třídu, která splňuje podmínky pro výuku na základní škole, ale už se liší 

například v tom, že ve třídě v Příšovicích se uplatňuje možnost variability lavic podle 

potřeb výuky, zatímco ve třídě v Praze se s lavicemi nepohybuje, a ty zůstávají stále 

ve třech řadách proti stolu učitele. Otázka týkající se prostoru, který nabízí společné 

posezení žáků mimo lavice, je kladně zodpovězena pouze ve škole v Příšovicích, 

kdežto pražská třída takovou možnost zřejmě nepokládá za důležitou. Ke shodě 

dochází víceméně v oblastech akustických dispozic třídy, kde obě třídy slyší spíše 

dobře i ze vzdálenějšího místa ve třídě. Také jsou obě třídy spokojeny s tím, jak 

vypadají stěny učebny, které vybízejí k pohledu na různé motivační materiály, jako 

jsou obrázky nebo plakáty. I když na základě vyhodnocených odpovědí je na tom 

z hlediska prostředí třídy lépe škola v Příšovicích, oba kolektivy jsou se vzhledem 

jejich tříd spíše spokojeny a totéž platí i co se jejich školy týká. 

V otázce, která zjišťuje, co se dětem v jejich třídě nejvíce a nejméně líbí, je shoda 

v tom, že se jim líbí učební prostor a výzdoba učebny. Naopak co se jim společně 

nelíbí, je tabule. Pak už se v názorech odlišují podle preferencí a aktuálního prostředí 

dané třídy. Pokud si mohou přát cokoliv díky kouzelnému prstenu, pak se tyto dvě 

třídy názorově neshodují. Děti v pražské třídě touží po počítačích, pohodlných 

sedačkách nebo interaktivní tabuli, zatímco děti v příšovické třídě chtějí mít ve své 

třídě vedle nové podlahy, oken a barvy stěn také bazén, tělocvičnu, saunu, běžeckou 

dráhu nebo fotbalové hřiště. Nezapomínají ani na místo pro odpočinek, které chtějí 

umísit do vestavěného patra, což pokládám za zajímavý nápad. 

Celkově z analýzy získaných dat od respondentů těchto dvou pátých tříd vyšly dva 

zcela opačné výsledky hodnocení zmíněných dvou učeben. Třída v Praze se nalézá 

na šestém místě a třída v Příšovicích získala první místo ve srovnání se všemi 
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hodnocenými třídami v oblasti jejich materiálního vybavení a celkového prostředí 

školní třídy. 

7.2.5 Výzkumný úkol č. 5 

Porovnání sociálně emočního klimatu školní třídy v Praze a v Příšovicích 

srovnáním vždy dvou třetích, čtvrtých a pátých ročníků. (Cíl č.3) 

Na základě zjištěných informací z dotazníků, týkajících se sociálně emočního 

klimatu, porovnávám výsledky vždy dvou stejných ročníků. 

Praha, ZŠ Zenklova - třetí třída ZŠ Příšovicc - třetí třída 

Žáci v obou zmíněných třídách dávají přednost užší skupince svých nejbližších 

kamarádů, se kterou jsou nejvíce ochotni pracovat při skupinové práci. Stejně tak 

většina dětí z obou tříd vnímá svou učitelku neutrálně, ale varovné je číslo sedmi 

žáků v Praze, kteří svou třídní učitelku nesnáší, zatímco v Příšovicích podobný názor 

nemá ani jeden žák. Zřejmě více si navzájem pomáhají děti ve třídě v Praze, ale 

pokud se to týká porady při testu, jsou spíše v očekávání jisté reciprocity. Obě třídy 

mají stanovena pravidla chování a podle většiny respondentů je jejich autorkou paní 

učitelka. 

Oblast sociálně emočního klimatu třídy vyšla opět lépe třídě v Příšovicích, která 

je z celkového pořadí druhá. Třetí třída v Praze v tomto hodnocení dosáhla čtvrté 

příčky v porovnání se zbylými dotazovanými. 

Praha, ZŠ Zenklova - čtvrtá třída ZŠ Příšoviee - čtvrtá třída 

I v těchto třídách stále ještě žáci dávají přednost pár blízkým kamarádům, které 

vyhledávají i pro úzkou spolupráci. Většina dětí z obou dotázaných tříd vnímá svou 

učitelku neutrálně, avšak v každé ze tříd je veliké procento děti, které svou učitelku 

považují za nepřítelkyni. Při testu svému sousedovi buď vůbec neporadí anebo 

z tohoto gesta očekávají nějaký osobní prospěch. Pokud se jedná o pomoc 
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s doučením látky, je vstřícnější pražská třída. Obě třídy se shodují v tom, že pravidla 

chování jsou stanovena, a to paní učitelkou. 

Tyto třídy obsadily v žebříčku hodnocení sociálně emočního klimatu na základě 

zjištěných informací z dotazníku týkajícího se této oblasti přibližně stejnou pozici. 

Třída v Praze je na šesté, příšovická třída na páté příčce ve srovnání s ostatními 

dotazovanými třídami. 

Praha, ZŠ Zenklova - pátá třída ZŠ Příšovice - pátá třída 

Třída v Příšovicích stále ještě tíhne k utváření skupinek a preferuje spíše nejbližší 

kamarády, ale přažská třída většinou považuje za kamarády celý kolektiv. Zhruba 

stejně žáci nahlížejí na svou třídní učitelku, kterou nevnímají ani jako nepřítelkyni, 

ani jako kamarádku. Při testu si vzájemně poradí, ale očekávají z toho nějaký osobní 

prospěch. S učební látkou rádi pomohou. Pravidla chování jsou podle respondentů 

stanovena v obou třídách. Většina názorů se kloní k tomu, že je vytvořila paní 

učitelka, i když menší část je toho názoru, že se na jejich tvorbě podíleli společně. 

Na základě srovnání vyhodnocených odpovědí z dotazníků týkajících se sociálně 

emočního prostředí školní třídy, je nejlepší kolektiv v páté třídě v Praze. Třída 

v Příšovicích je ohodnocena středovou, třetí pozicí. 
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Shrnuli 

Hlavním předmětem praktické části bylo na základě teoretických poznatků 

vystihnout a pojmenovat vztah a oboustrannou vazbu mezi architektonickými 

dispozicemi, materiálním vybavením a sociálně emočním klimatem dané třídy. 

Prvním krokem bylo zjistit aktuální stav těchto dvou oblastí z pohledu žáků i učitelů. 

To přineslo podklady i pro následné porovnání tříd základních škol v Praze a 

Příšovicích na úrovni věkově odpovídajících tříd. 

Šetření proběhlo na základě empirického výzkumu pomocí dotazníků, řízeného 

rozhovoru a pozorování. 

Na základě zjištěných informací z oblasti prostředí a sociálně emočního klimatu 

školní třídy jsem data vycházející z jednotlivých výzkumných úkolů souvisejících 

s čilý diplomové práce analyzovala. Výsledky analýzy dat sloužily jako podklad pro 

slovní vyhodnocení v následující kapitole. 

Zde jsem vyhodnotila hlavní cíl diplomové práce, tedy vzájemnou podmíněnost 

architektonických dispozic, materiálního prostředí a sociálně emočního klimatu. 

Na základě sebraných dat se nepodařilo prokázat jednoznačnou vazbu kvality 

prostředí a sociálně emočního klimatu. Poukazují na to například data sebraná v páté 

třídě v Praze, kde třída srovnáním získala nej nižší ohodnocení v oblasti prostředí, 

avšak tvořila nej lepší kolektiv. Odlišnosti všech tříd jsou však menšího charakteru a 

nelze v tomto výzkumu usuzovat na třídu s naprosto nevyhovujícím prostředím nebo 

s vyloženě špatnými vztahy. 

Žáci i jejich učitelky prokázali zájem o případné zlepšení toho, jak třída vypadá a 

přinesli řadu zajímavých nápadů směřujících k tomuto cíli. Mezi ně patří například 

barevně vymalovaná učebna, novější nábytek, pořádek, častěji obměňovaná výzdoba 

nebo počítač vc třídě. Při troše fantazie si děti ve většině případů přejí moderně až 

luxusně zařízenou učebnu nabízející větší pohodlí se stálým využitím informačních 

technologií a snem většiny je spojení školní budovy s volno časovým a sportovním 

vyžitím v podobě bazénu, sauny a místem odpočinku ve třídě. 

V závěrečném následném srovnání vždy dvou stejných ročníků v Praze a 

Příšovicích hovoří výsledky lépe pro školu na venkově, avšak rozdíly, které posunují 

danou třídu na horší nebo lepší úroveň jsou ve většině případů menšího charakteru. 
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Závěr 

V závěru chci odpovědět na otázku, co přineslo sledování jednotlivých cílů v 

diplomové práci. Jako podklad sloužilo pět stanovených výzkumných úkolů, které 

vedly k celkovému zhodnocení výsledků výzkumu, vycházejících z poznatků 

v teoretické části. 

Prvním cílem této diplomové práce bylo zjistit aktuální stav materiálního a 

architektonického vybavení a sociálně emočního klimatu v jednotlivých třídách 

z pohledu žáků ve třetí, čtvrté a páté třídě základních škol v Praze a Příšovicích vždy 

s přihlédnutím k doplňujícímu názoru učitele na velmi podobné otázky. 

Na základě prvního ze stanovených cílů jsem získala data potřebná pro 

vyhodnocení prostředí a sociálně emočního klimatu jednotlivých tříd. Získané 

výsledky byly potřebné k pokročení k druhému stanovenému cíli, a tedy k porovnání 

prostředí a sociálně emočního klimatu školní třídy ve vzájemném vztahu 

podmíněnosti. Čili, zda příznivé materiální a architektonické podmínky třídy mají či 

nemají vliv na sociálně emoční vazby mezi dětmi a naopak. Na základě teoretických 

poznatků jsem došla k závěru, že materiální prostředí spolu s architektonickými 

podmínkami a sociálně emoční klima třídy se navzájem ovlivňují, v praktické části 

prostřednictvím výzkumu provedeného na základě empirického výzkumu 

dotazníkem, rozhovorem a pozorováním se ale nepodařilo prokázat vzájemnou 

podmíněnost. Neprokázala se jednoznačná vazba - čím lepší prostředí, tím lepší 

klima, protože s porovnáním vlivů interpersonálních vztahů má architektonické a 

materiální vybavení třídy menší důležitost. Dokladem je pátá třída v ZS Zenkovy, 

která má ve srovnání s ostatními zkoumanými třídami nejhorší prostředí, avšak 

sociálně emoční klima je výborné. Vycházíme-li z poznatků jistého zpochybnění 

vzájemné závislosti prostředí a sociálně emočního klimatu školní třídy vycházející 

z výzkumu, který je hlavním předmětem této diplomové práce, navrhuji další 

výzkumy založené na výše zmíněném podkladě směřovat na vnímání 

architektonického a materiálního vybavení a sociálně emočního klimatu z pohledu 

žáků a učitelů. Diskutabilní je například potenciální vazba těchto aspektů na učební 

styl učitele a výuky celkově. 
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Posledním a třetím cílem této diplomové práce bylo porovnání tříd základních 

škol v Praze a Příšovicích na.úrovni srovnání prostředí a sociálně emočního klimatu 

školní třídy vždy ve věkově odpovídajících třídách. Čili, zda jsou tyto aspekty 

v Praze a na venkově odlišné anebo stejné. V tomto případě na základě provedeného 

výzkumu vyšlo lépe prostředí ve třídách v Příšovicích, stejně tomu tak je i v oblasti 

sociálně emočního klimatu. Rozdíly, které danou třídu posunují na horší nebo lepší 

pozici, jsou však malé. S ohledem na oblast prostředí musíme mít na paměti 

například to, že škola v Praze disponuje poslechovým sálem, kde je klavír umístěn a 

třídy se zde na hodiny hudební výchovy střídají. V tomto případě není klavír v každé 

třídě nutností. 

Velmi zajímavý pohled se však díky této diplomové práci nabízí jak v oblasti 

zjištění aktuálního stavu materiálního a architektonického vybavení, tak i sociálně 

emočního naladění školní třídy. Pohled ze strany žáků i učitele nabízí možnost 

spolupráce na případném vylepšení a přispění k celkové příjemné atmosféře. Dalším 

zajímavým aspektem tohoto výzkumu je následné sledování prolínání a ovlivňování 

těchto dvou oblastí, které byly výsledky z praktické části výzkumu zpochybněny. 

Neméně přínosný je i pohled na srovnání stejných ročníků ve velké pražské škole a 

prvostupňové na venkově, kdy příznivější data vyšla v obou oblastech, jak 

v materiálních a architektonických dispozicích učeben, tak i sociálně emočních 

vztazích ve třídě pro školu v Příšovicích. 
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Přílohy 

1) dotazníky: AI Dotazník č. 1 - žáci - Prostředí třídy (nevyplněný) 

A2 Dotazník č.-2 - žáci - Sociálně emoční klima třídy (nevyplněný) 

A3 Dotazník č. 1 - učitelka - Prostředí třídy (nevyplněný) 

A4 Dotazník č. 2 - učitelka - Sociálně emoční klima třídy 

(nevyplněný) 

A5 Dotazník č. 1 - žáci - Prostředí třídy (vyplněný) 

A6 Dotazník č. 2 - žáci - Sociálně emoční klima třídy (vyplněný) 

2) fotodokumentace: B1 ZŠ Zenklova 

B2 ZŠ Příšovice 

3) nákresy učeben: C 1 - 3. třída ZŠ Zenklova 

C2 - 4. třída ZŠ Zenklova 

C 3 - 5. třída ZŠ Zenklova 

C4 - 3. třída ZŠ Příšovice 

C5 - 4. třída ZŠ Příšovice 

C6 - 5. třída ZŠ Příšovice 

4) vyhodnocovací tabulky - prázdné formuláře: Dl Tabulka č. 1 (viz. s. 65) 

D2 Tabulka č. 2 (viz. s. 66) 

D3 Tabulka č. 3 (viz. s. 67) 

D4 Tabulka č. 4 (viz. s. 69) 



Příloha AI Dotazník:! žáci Prostředí třídy 

Prostorové řešení třídy 

1) Třída, ve které trávím nejvíce času j e podle mého názoru: 
a. velká 
b. malá 
c. středně velká 

2) Lavice jsou uspořádány: 
a. můžeme s nimi pohybovat a přesouvat j e podle chuti a potřeby 
b. do 2 - 3 řad, všechny proti stolu učitele 

c. j inak, na příklad do půlkruhu, všichni na učitele dobře vidíme 

3) Je ve tvé třídč prostor, kde j e možné si všichni dohromady sednout mimo lavice? 
a. ano 
b. ne 

c. ne, ale vždy si ho vytvoříme přesunem lavic, skříněk atp. 

Akustika 

4) Pokud na tebe učitel mluví ze vzdálené části třídy, rozumíš mu: 
a. velmi dobře, jakoby stál u mne 
b. skoro vůbec mu nerozumím 
c. dobře, jen něco nezaslechnu 

Osvětlení 
5) Umělé světlo se ve třídě zapíná: 

a. jen, když j e ve třídě šero (zimní období, odpoledne, bouřka apod.) 
b. velmi často 
c. skoro vůbec, světlo j d e zvenku 

Stimulující prostředky 

6) Na stěnách mé třídy j e hodně plakátů,obrázků, fotek, zkrátka jsou docela barevné 
a. ano, souhlasím 
b. ne, nesouhlasím a nevadí mi to 
c. ne, nesouhlasím, ale chtěl/a bych to změnit 
d. ano, souhlasím, ale nelíbí se mi to 

Aktuální x preferované prostředí třídy 

7) S tím, jak vypadá moje třída jsem: 
a. spokojen/a, nic bych neměnil/a 
b. nespokojen/a, ale sám/sama nic měnit nechci 
c. nespokojen/a, ale rád/a bych to změnil/a 
d. spokojen/a, ale chtěl/a bych více plakátů, fotek atp. 

Škola 
8) Líbí se ti, j ak Tvá škola vypadá? 

a. ano, nic bych neměnil/a 
b. ne, chtěl/a bych úplně j inou 
c. ano, ale něco bych změnil/a 
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Příloha A2 Dotazník:2 žáci Klima třídy 

Vztahy 

1) Tví kamarádi ve třídě jsou: 
a. kamarádím se všemi přibližně stejně 
b. mám kamarády jen mimo třídu 
c. většinou holky/kluci 
d. mám 1 - 3 nejlepší kamarády/ky 

2) Tvá učitelka je tvá: 
a. kamarádka, mám ji rád/a 
b. nepřítelkyně, nemám j i rád/a 
c. ani kamarádka, ani nepřítelkyně, jak kdy 

3) Představ si, že máš pracovat ve skupince o čtyřech žácích. Koho si vybereš? 
a. rád/a budu pracovat s kýmkoliv ze třídy 
b. počkám, jestli si mne někdo vybere 
c. moje nejbližší tři kamarády/ky 

Vzájemná poinoc 

4) Radíš při testu svému sousedovi? 
a. ano, téměř vždy 
b. ne, nikdy, měl/a se to naučit 
c. ano, když mi on/ona také poradí 

5) Pomohl/a jsi někdy spolužákovi/spolužačce s látkou, které nerozuměli? 
a. ano, rád/a pomohu, když mohu 
b. ne, mám své práce dost 
c. někdy ano, někdy ne 

Pravidla ve třídě 

6) Má tvá třída stanovená pravidla chování? 
a. ano 
b. ne, nepotřebujeme j e 
c. ne 

7) Kdo tato pravidla vytvořil? 
a. my a paní učitelka 
b. paní učitelka 
c. my žáci 
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Příloha A3 Dotazník: 1 třídní učitcl/ka Prostředí třídy 

Prostorové řešení třídy 

1) Podle Vašeho názoru j e třída, ve které učíte: 
a. velká 
b. malá 
c. středně velká 

2) Lavice jsou uspořádány: 
a. můžeme s nimi pohybovat a přesouvat j e podle chuti a potřeby 
b. do 2 - 3 řad, všechny proti stolu učitele 

c. j inak, na příklad do půlkruhu, všichni na učitele dobře vidíme 

3) Je Vaší třídě prostor, kde j e možné, aby si všichni dohromady sedli mimo lavice? 
a. ano 
b. ne 
c. ne, ale vždy si ho vytvoříme přesunem lavic, skříněk atp. 

Akustika 

4) Pokud mluvíte na žáka ze vzdálenější části třídy, máte pocit, že Vám rozumí: 
a. velmi dobře, j ako bych stál/a u něj/ní 
b. moc mne slyšet není 
c. dobře, může se ale stát, že něco nezaslechne 

Osvětlení 

5) Umělé světlo se ve třídě zapíná: 
a. jen, když j e ve třídě šero (zimní období, odpoledne, bouřka apod.) 
b. velmi často 
c. skoro vůbec, světlo j d e zvenku 

Stimulující prostředky 

6) Na stěnách Vaší třídy j e hodně plakátů,obrázků, fotek, zkrátka jsou docela barevné 
a. ano, souhlasím 
b. ne, nesouhlasím a nevadí mi to 
c. ne, nesouhlasím, ale chci bych to změnit 
d. ano, souhlasím, ale nelíbí se mi to 

Aktuální x preferované prostředí třídy 

7) S tím, jak vypadá Vaše třída jste: 
a. spokojen/a, nic bych neměnil/a 
b. nespokojen/a, ale sám/sama nic měnit nechci 
c. nespokojen/a, ale změním to 
d. spokojen/a, ale chtěl/a bych více plakátů, fotek atp. 

Škola 
8) Líbí se Vám, j ak škola vypadá? 

a. ano, nic bych neměnil/a 
b. ne, chtěl/a bych úplně j inou 
c. ano, ale něco bych změnil/a 
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Příloha A3 l)otazník:2 třídní učítcl/ka Klima třídy 

Vztahy 

1) Podle Vašeho názoru děti ve třídě: 
a. kamarádí se všemi přibližně stejně 
b. maj í kamarády jen mimo třídu 
c. kamarádí vždy jen s určitým okruhem dětí 
d. mají vždy I 3 nejlepší kamarády/ky, které preferují 

2) Myslíte si, že Vás považují za: 
a. kamarádku 
b. nepřítelkyni 
c. ani kamarádku, ani nepřítelkyni, jak kdy 

3) Pokud budete chtít učit ve skupinách myslíte si, že žáci budou chtít: 
a. spíše pracovat s kýmkoliv ze třídy 
b. spíše počkají, jestli si j e někdo vybere 
c. spíše své nejbližší tři kamarády/ky 

Vzájemná pomoc 

4) Jaký máte názor na „razení" žáků mezi sebou při testu? 
a. z pedagogického hlediska s t í m nesouhlasím, ale považuji to za normální sociální 

chování 
b. ne, nikdy, téměř okamžitě trestám 
c. po upozornění test seberu 

5) Vedete své žáky ke vzájemné pomoci na příklad s učební látkou? 
a. Ano, podporuji spolupráci 
b. ne, výklad mají ode mne a zbytek doženou doma 
c. někdy ano, někdy ne 

Pravidla ve třídě 

6) Má Vaše třída stanovená pravidla týkající se chování? 
a. ano 
b. ne, nepotřebujeme j e 
c. ne 

7) Kdo tato pravidla vytvořil? 
a. Vy a žáci 
b. Vy 
c. žáci 
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A5 Dotazník č. 1 - žáci - Prostředí třídy (vyplněný) 

Vyber pouze jednu odpověď. Třída: 3 « Křestní jméno: ^ ^ ^ 

1) Třída, ve které trávím nejvíce času je podle mého názoru: 
a. velká 
b. malá 

^ středně velká 

2) Lavice jsou uspořádány: 
a. můžeme s nimi pohybovat a přesouvat je podle potřeby 
b. do 2 - 3 řad, všechny proti stolu učitele 

( Q jinak, na příklad do půlkruhu, všichni na učitele dobře vidíme 

3) Je ve tvé třídě prostor, kde je možné si všichni dohromady sednout mimo lavice? 
© ano 
b. ne 
c. ne, ale vždy si ho vytvoříme přesunem lavic, skříněk atp. 

4) Pokud na tebe učitel mluví ze vzdálené části třídy, rozumíš mu: 
a. velmi dobře, jakoby stál u mne 
b. skoro vůbec mu nerozumím 

^ dobře, jen něco nezaslechnu 

5) Umělé světlo se ve třídě zapíná: 
a. jen, když je ve třídč šero (zimní období, odpoledne, bouřka apod.) 

rfx\ velmi často 
V: skoro vůbec, světlo jde zvenku 

6) Na stěnách mé třídy je hodně plakátů,obrázků, fotek, zkrátka jsou docela 
barevné 

řa) ano, souhlasím 
b. ne, nesouhlasím a nevadí mi to 
c. ne, nesouhlasím, ale chtěl/a bych to změnit 
d. ano, souhlasím, ale nelíbí se mi to 

7) S tím, jak vypadá moje třída jsem: 
a. spokojen/a, nic bych neměnil/a 
b. nespokojen/a, ale sám/sama nic měnit nechci 
c. nespokojen/a, ale rád/a bych to změnil/a 

spokojen/a, ale chtěl/a bych více plakátů, fotek atp. 

8) Líbí se Ti, jak Tvá škola vypadá? 
(a) ano, nic bych neměnil/a 
b. ne, chtčl/a bych úplně jinou 
c. ano, ale něco bych zmčnil/a 
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A6 Dotazník č. 2 - žáci - Sociálně emoční klima třídy (vyplněný) 

Vyber pouze jednu odpověď. 

1) Tví kamarádi ve třídě jsou: 
a. kamarádím se všemi přibližně stejně 
b. mám kamarády jen mimo třídu 
c. kamarádím jen s holkama/ldukama 

(2) mám 1 - 3 nej lepší kamarády/ky 

2) Tvá učitelka je tvá: 
a. kamarádka, mám ji rád/a 
b. nepřítelkyně, nemám ji rád/a 

k \ ani kamarádka, ani nepřítelkyně, jak kdy 0 
3) Představ si, že máš pracovat ve skupince o čtyřech žácích. Koho si vybereš? 

a. rád/a budu pracovat s kýmkoliv zc třídy 
b. počkám, jestli si mne někdo vybere 

j Q moje nejbližší tři kamarády/ky 

4) Radíš při testu svému sousedovi? 
a. ano, téměř vždy 
b. ne, nikdy, měl/a se to naučit 
^ ano, když mi on/ona také poradí 

5) Pomohl/a jsi někdy spolužákovi/spolužačce s látkou, které nerozuměli? 
(S) ano, rád/a pomohu, když mohu 
b. ne, mám své práce dost 
c. někdy ano, někdy ne 

6) Má tvá třída stanovená pravidla chování? 
a. ano 

(b) ne, nepotřebujeme je 
c. ne 

7) Kdo tato pravidla vytvořil? 
a. my a paní učitelka 

(b) paní učitelka 
c. my žáci 
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В1 ZŠ Zenklova fotodokumentace 



B2 ZŠ Příšovice fotodokumentace 
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C2 - 4. třída ZŠ Zenklova - nákres 
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C2 - 4. třída ZŠ Zenklova - nákres 
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C2 - 4. třída ZŠ Zenklova - nákres 
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3. třída ZŠ Příšovice - nákres 
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3. třída ZŠ Příšovice - nákres 
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C6 - 5. třída ZŠ Příšovice - nákres 
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Prostředí třídy - Dotazník 1 3. třída ZŠ 
Zenklova 

4. třída ZŠ 
Zenklova 

5. třída ZŠ 
Zenklova 

3. třída ZŠ 
Příšovice 

4. třída ZŠ 
Příšovice 

5. třída ZŠ 
Příšovice 

oblast Otázka a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

Prostorové 
řešení třídy 

1)Třída, ve které trávím 
nejvíce času je podle mého 
názoru: 

Prostorové 
řešení třídy 

2) Lavice jsou uspořádány: 

Prostorové 
řešení třídy 

3) Je ve tvé třídě prostor, kde 
je možné si všichni 
dohromady sednout mimo 

Akustika 4) Pokud na tebe učitel mluví 
ze vzdálené části třídy, 
rozumíš mu: 

Osvětlení 5) Umělé světlo se ve třídě 
zapíná: 

Stimulující 
prostředky 

6) Na stěnách mé třídy je 
hodně plakátů,obrázků, fotek, 
zkrátka jsou docela barevné. 

Aktuální x 
preferované 

prostředí třídy 

7) S tím, jak vypadá moje 
třída jsem: 

Škola 8) Líbí se Ti, jak Tvá škola 
vypadá? 

c 
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D2 Tabulka č. 2 

Materiální vybavení ti idy 
3. třída 

ZŠ 
Zenklova 

4. třída 
ZŠ 

Zenklova 

5. třída 
ZŠ 

Zenklova 

3. třída 
ZŠ 

Příšovice 

4. třída 
ZŠ 

Příšovice 

5. třída 
ZŠ 

Příšovice 

1 televize 

2 video 

3 DVD 

4 audio přehrávač 

5 meotar 

6 piano, keyboard 

7 kytara 

8 flétna 

9 
jiný hudební 
nástroj 

10 nástěnka 

11 
černá tabule 
křídová 

12 bílá tabule, fixy 

13 
počítač s 
internetem 

14 
počítač bez 
internetu 

15 knihovna 

16 koberec 

17 jDolštáře 

18 jDbrazy_ 

19 plakáty 

20 fotoqrafie 

21 

?2 květiny 

?3 akvárium 

?4 encyklopedie^ 

25 

názorné 
pomůcky 

112 



D3 Tabulka č. 3 

Z Š : třída: 

1) Co se Ti ve Tvé třídě nejvíce líbí? (co se týká uspořádání) 
2) Co se Ti ve Tvé třídě vůbec nelíbí? 
3) Kdybys měl/a kouzelný prsten, jak bys třídu změnil/a, aby se tam všem 

líbilo? 

1) 

2) 

3) 

1 13 



-fc. 

Sociálně en íoční klima třídy - Dotazník 2 3 tříc 
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Vztahy 
Otázka 
1) Tví kamarádi ve třídě jsou 

a D oblast 
Vztahy 

2) Tvá učitelka je tvá: 

oblast 
Vztahy 

3) Představ si, že máš pracovat 
ve skupince o čtyřech žácích. 
Koho si vvbereš? 

Vzájemná 
pomoc 

4) Radíš při testu svému 
sousedovi? 

Vzájemná 
pomoc 

5) Pomohl/a jsi někdy 
spolužákovi/spolužačce s látkou, 
které nerozuměli? 

Pravidla ve 
třídě 

6) Má tvá třída stanovená 
pravidla chování? 

Pravidla ve 
třídě 

7) Kdo tato pravidla vytvořil? 
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