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Téma klima školní třídy je již tradičním tématem pedagogického výzkumu. Klima školní třídy je 

chápáno jako neodmyslitelný faktor kvality fungování školy, dokladován je jeho vliv na vzdělávací 

výsledky žáků. Vybrané faktory třídního klimatu bývají zahrnovány do sledování v rámci 

mezinárodních výzkumů vzdělávání. Již méně se ví o tom, jak autorka dobře ukazuje v teoretické části 

práce, jak se mění třídní klima na základě odchodů či příchodů nových žáků. Právě na toto téma se 

Markéta Holubová úžeji výzkumně zaměřuje. Specificky ji zajímá změna třídního klimatu mezi 5. a 6. 

ročníkem základní školy, kdy někteří žáci odcházejí na osmiletá gymnázia, případně do jiných 

základních škol, někdy bývají třídy v 6. ročníku sloučeny a mohou přijít i žáci noví. V tomto smyslu je 

zaměření její práce originální a výzkumné nálezy velmi cenné a obohacující naše poznání. 

Disertační práce o celkovém rozsahu 202 stran je přehledně a logicky strukturována do třech hlavních 

kapitol. První kapitola je teoreticko-přehledová (43 s.). Autorka se v ní věnuje tématům klima školní 

třídy, diferenciace ve vzdělávání a klima školní třídy v diferencovaném prostředí. Shromáždila 

informace o vybraných výzkumech u nás a ve světě, zejména v USA. Ve druhé kapitole (27 s.) je 

formulován výzkumný problém a hypotézy, popsán a zdůvodněn projekt výzkumu včetně použitých 

výzkumných metod, jejich pilotáž a odladění pro statisticko-analytické účely. Ve třetí nejobsáhlejší 

kapitole (63 s.) jsou shrnuty a diskutovány výsledky výzkumu. Práci doplňuje celkem sedm příloh 

dokladujících kvalitu a rozsah empiricko-výzkumné a statisticko-analytické práce autorky. 

Nyní se vyjádřím k jednotlivým částem samostatně. Nejprve obecně a následně detailními méně 

podstatnými poznámkami, komentáři či otázkami. 

Předností teoretické části je systematické uchopení tématu autorkou a do kvality této části se 

nepochybně promítá i pobyt autorky v USA, kdy mohla některé své nálezy z publikačních zdrojů 

konzultovat přímo s odborníky z tamního prostředí. Z teoretické části je potřeba zvláště vyzdvihnout i 

to, že autorka prostřednictvím veřejně dostupných informací zmapovala přijímací kritéria na všechna 

osmiletá gymnázia v České republice v roce 2017. Musela takto projít a analyzovat informace na 

webových stránkách 266 gymnázií. To samo o sobě je významný výzkumný počin. 

Diskusní poznámku mám k uchopení tématu diferenciace. Autorka se opírá o publikace vybraných 

autorů, kteří podle mého soudu téma diferenciace žáků vidí školsko-politicky, kde je dominantní 

pohled sociologický. Škoda, že autorka kapitolu o vnitřní diferenciaci končí slovy (s. 16) „…, kdy jsou 

žáci děleni uvnitř třídy a uvnitř daného předmětu pro určitou vyučovací hodinu či daný úkol.“, a dále 

nepokračuje. Nyní by mohl navázat pohled didaktický. Viz např. Kasíková, H. & Valenta, J. (1994). 

Reformu dělá učitel aneb Diferenciace, individualizace, kooperace ve vyučování. Praha: STD, kde 

autoři vedou hranici mezi vnitřní a vnější diferenciací podle toho, zda je za jednotku volena škola či 

třída. Při tomto třídění se nabízí rozehrát téma možných podob diferenciace z hlediska didaktiky do 

větší šíře. A právě podoby diferenciace uvnitř školy a způsoby diferenciace učitelem v rámci jeho 

výuky mohou mít podstatný vliv na to, jak se buduje či proměňuje klima tříd. 

Autorka velmi podrobně a pečlivě mapuje realizované výzkumy v České republice, kdy výzkumníci 

použili pro sledování třídního klimatu dotazník. Škoda, že jí unikl výzkum porovnávající výuku na 



druhém stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií pomocí pozorování, kde jedna z položek 

pozorovacího archu zahrnovala i atmosféru ve výuce (publikováno např. Chvál, M., Kasíková, H., & 

Valenta, J. (2012). Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce. Praha: Karolinum.; Chvál, M. & 

Kasíková, H. (2011). Příležitosti k rozvíjení kompetence k učení ve výuce: srovnání základních škol a 

víceletých gymnázií. Pedagogika, 61(2), 144-162; Chvál, M., Kasíková, H. &. Valenta, J. (2011). Rozvoj 

kompetence k učení na základních školách a víceletých gymnáziích. In H. Kasíková & J. Straková 

(Eds.), Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání (pp. 134-172). Praha: Karolinum.). Přitom 

výzkumy realizované v USA metodou pozorování autorce neunikly. 

 

Ve výzkumné části je potřeba ocenit několik skutečností, které svědčí o mimořádném nasazení 

autorky. Byla realizována kvalitní pilotáž dotazníku (popis na s. 62). Mimořádné je, že sama autorka 

zadávala dotazníky celkem v 59 třídách (30x v 5. ročníku a 29x v 6. ročníku)! Autorka vypracovala po 

každém šetření individualizovanou zprávu pro školu (viz příloha 1 a 2). Tato individualizovaná zpráva 

je v rozsahu cca 6 stran. Zprávy jsou kvalitní zpětnou vazbou pro školy a i tento přístup zajistil autorce 

možnost sběru dat v 6. ročnících a byl tedy klíčovým faktorem k zajištění kvality výzkumu. 

 

Vysoké výzkumné nasazení autorka prokázala i ve výsledkové části. Podrobný analytický přístup 

k datům znamenal podle mého soudu vytěžení „maxima z možného“. Autorka používala správně 

faktorovou analýzu pro hledání optimální skladby položek pro indexy třídního klimatu. Správně 

uvažovala a použila několik možností kategorizace tříd a žáků pro analytické účely. Uvědomila si 

problematičnost mezi individuálním vnímáním klimatu třídy a proměnnými charakterizujícími třídní 

klima v dané sociální skupině. Toto uvědomění ji vedlo k analýzám dvojího typu, kdy porovnávala 

proměnné na úrovni třídy zvlášť pro žáky aktuálně tvořící třídní kolektiv a pro žáky, kteří jsou shodní 

v dané sociální skupině v 5. i 6. ročníku. Právě porovnání těchto výsledků přináší nejzajímavější 

zjištění a obohacují naše poznání. Autorka dokáže při interpretacích výsledků vhodně propojovat 

informace zjištěné postupem kvalitativním (např. těží z osobní přítomnosti při zadávání dotazníků, 

z rozhovorů s učiteli, z otevřené položky z dotazníku SORAD) i kvantitativním. 

 

Poznámky, komentáře či otázky dílčího charakteru: 

 

V anotaci práce by mělo být uváženo každé použité slovo, výstižnost a přesnost vyjadřování by měla 

být samozřejmostí. V tomto smyslu shledávám v anotaci jisté nedostatky. Cíl práce by neměl 

předjímat výsledek, cituji: „Cílem naší práce je přispět k výzkumům, které poukazují na problém, že 

odchodem žáků na osmiletá gymnázia se jednoznačně zhorší psychosociální klima v přebraných 

třídách 2. stupně.“ Navíc slovo „přebraná třída“ nepatří mezi odborné termíny, takto formulovaný cíl 

může vzbuzovat otázky o předpojatosti výzkumníka k tématu. Dále „empirická část se zabývá 

podrobnou analýzou kvantitativního výzkumu“, asi lépe „ …analýzou dat získaných kvantitativním 

výzkumem …“. 

Bylo by vhodné obezřetnější zacházení s pojmy, např. v Úvodu ztotožnění „homogenní“ 

s „nevýběrovou“ třídou nemusí být vždy platné. Definice homogennosti záleží na sledovaném 

aspektu, „nevýběrovost“ je definována organizačně. 

Na s. 22. by bylo vhodné aktualizovat již dle výsledků CLOSE. 



Jak se myslí tvrzení podle myšlenky J. Oakes na s. 33 na adresu testování: „Takový druh testování 

podle J. Oakes zapříčiňuje předvídatelnost výsledků, neboť jsou v něm pouze položky, jež byly 

vybrány z pilotního výzkumu.“ 

Jak se myslí: „Kvalita výuky se dále měří zadáváním instrukcí samotnými učiteli.“ (s. 36) 

Na s. 43 jsou citovány dvě publikace, které jsou uvedeny slovy: „… nemůžeme v českém výzkumu 

opomenout …“. Pro téma disertační práce relevantní zjištění však nejsou uvedena. 

Jak se myslí na s. 44 větná vazba: „Jedna z dotazovaných učitelek …. Její spolužáci z osmiletého 

gymnázia …..“  

Některé teze by bylo žádoucí doložit příslušnými odkazy, např. „V ojedinělých případech výzkumníci 

diagnostikovali změnu klimatu při přechodu dětí na vyšší stupeň škol.“ (s. 39) „V českém prostředí 

jsme nezaznamenali téměř žádné výzkumy, …“ (s. 47) 

Disertační práce by neměla obsahovat nepodložené teze typu: „Většina z nás souhlasí s tím, ….“ (s. 

34), „Většina lidí souhlasí s názorem ….“ (s. 35). 

Intervaly podílu žáků, kteří odešli na osmiletá gymnázia, jsou patrně chybně uvedeny (s. 59), např. 

„od 0,32 do 0,17 %“. Správně má asi být buď od 0,32 do 0,17 nebo od 32 % do 17 %.Ještě lepší by 

bylo intervaly natočit i vzestupně, tj. od 17 % do 32 %.  

s. 63: „Za sběr dat a vyhodnocení …… byla zodpovědná jedna osoba.“ Tuto osobu je třeba blíže 

představit, protože na ní je závislá kvalita dat a tedy i výsledků. Pokud jí byla autorka disertační práce, 

mělo by to být řečeno explicitně. 

Na několika místech (s. 58, ale i jinde) by bylo vhodnější místo „třída“ používat „ročník“. 

s. 67:. faktorová analýza „neredukuje data“, ale počet proměnných. Jaká byla používána metoda 

extrakce faktorů? Uvedení metody by mělo být při použití faktorové analýzy standardní. 

K bodovým grafům – příloha 3. Grafy jsou vhodné a přehledné, nicméně by bylo žádoucí, aby legenda 

ke grafům byla uvedena přímo u nich a ne v textu na s. 76. Kromě barevného rozlišení není snadno 

patrné ani z textu, zda vyšší hodnoty na svislých osách grafů znamenají klima lepší, či horší. 

Interpretace na s. 76 a dále jsou rozporuplné. Např. na obr. 2 pro Červenou školu u „kázně ve třídě“ 

došlo „ke zhoršení“, přičemž spojnice mezi body stoupá. Oproti tomu na obr. 6 pro Zelenou školu 

jsou změny v proměnných např. „dobré vztahy se spolužáky“ interpretovány jako „zhoršení“, přičemž 

spojnice mezi body klesá. Jak je tedy natočena osa grafů v příloze 3? Jaké interpretace grafů jsou 

odpovídající? 

S. 87: Jednovýběrový t-test nelze jen tak „synonymicky“ ztotožnit s párovým t-testem, byť problém 

párového t-testu lze výpočtově převést na řešení jednovýběrového t-testu. 

Výsledek na s. 89 se neukázal jako statisticky významný patrně z toho důvodu, že ve skupině 4 je jen 

22 žáků. Věcně se hodnota aritmetického průměru liší více od skupiny 3, než tomu je u skupin 1 a 2. 

Vzorec pro výpočet velikosti účinku stačí uvést jednou (s. 88), není třeba ho opakovat několikrát (s. 

94, 104, 114) včetně demonstrace výpočtu dosazováním hodnot do vzorce (dělá se spíše u textů 

učebnicového typu než u vědecké práce). 

Vztah pro funkci z SPSS na s. 99 je nesrozumitelný, protože není jasné, jaké proměnné jsou v něm 

obsažené. 



Co znamená sdělení na s. 119 „… inspirovali jsme se analýzou hlavních komponent, o které blíže 

pohovoříme v následující kapitole.“? V následující kapitole jsem takové informace nenalezl. 

Hypotézy se týkají populací, proto jsou neadekvátní formulace v hypotézách „většina žáků z našeho 

vzorku …“ (s. 119). 

Pokládal bych za vhodné tabulky popisovat v češtině, obzvláště v kapitole 4.1.3 a dále jsou anglické 

termíny v tabulkách neadekvátní (např. cases, total, percent, …..). Navíc tabulky v těchto kapitolách 

graficky vypadají jinak než v předešlých kapitolách. 

Pro tabulku 47 je neadekvátní použití chí-kvadrát testu, jak si sama autorka uvědomuje dle textu nad 

tabulkou. Proč tedy nebyla tabulka upravena tak, aby šlo chí-kvadrát test použít (např. sloučením 

některých kategorií nebo jejich vynecháním pro danou analýzu)? 

Pokládal bych za vhodnější název kapitoly 4.2 formulovat věcně, aby to odpovídalo i logice názvu 

kapitoly 4.1.  

Grafy 6 a 7 pokládám za málo přehledné. Interpretace, které jsou z nich vyvozovány, jsou málo 

zřetelné. Možná by pro interpretace pomohla spíše tabulka s četnostmi a s vhodně zvolenými 

relativními četnostmi. Navíc chybí zřetelná operacionalizace kategorií podle výsledků SORADu. Její 

absence znesnadňuje porozumění výsledkům. Z výsledků SORADu vycházejí u každého žáka zvlášť 

index obliby a vlivu. Autorka pracuje s jednou proměnnou „obliby a vlivu“. Jak byla tato proměnná 

vytvořena? Proč není pracováno s oběma proměnnými zvlášť. Operacionalizace na jednu proměnnou 

byla nalezena v příloze 7, odkaz na tuto přílohu v dané kapitole 4.3 chybí. 

Tato nejasnost v operacionalizaci proměnných SORADu pak vzbuzuje otázku nad výsledky v závěru 

„Počet efektivních vůdců se zvýšil o 5 %“ (s. 132 a s. 141). Tento výsledek nemusí být věcně 

relevantní pokud by s proměnnými ze SORADu bylo pracováno např. tak, že by se kategorie 

efektivních vůdců určila stejným způsobem a zvlášť na datech z 5. ročníku a ze 6. ročníku a porovnaly 

by se na individuální úrovni změny statusů žáků mezi 5. a 6. ročníkem. Protože „efektivní vůdci“ 

odešli na osmileté gymnázium, nutně tuto pozici musí obsadit čistě statisticky někdo, kdo ji v 5. 

ročníku neměl. Tato operacionalizace kategorií je v příloze 7 pojata jen kvalitativně. 

Hypotézy byly testovány na dvou datových souborech – s jednotkou žák a s jednotkou třída. Bylo by 

vhodné toto explicitně uvést, aby na to nemusel čtenář přicházet sám podle tabulek s testovými 

výsledky podle velikosti datového souboru. Bylo by vhodné, aby podle toho byly formulovány i 

hypotézy, tedy zda se týkají změn ve vnímání žáků, či změn proměnných třídního klimatu. Tabulkám 

(např. 14) pak chybí popis, aby bylo zřejmé, co znamenají ony porovnávané skupiny (např. 5. ročník 

(žáci 1)). Kde se vzala v textu hodnota SE 0,035, když v tabulce je uvedena 0,043? Proč u vyjádření 

k hypotéze H1 chybí reflexe výsledku pro porovnání pro „žáky 1“? 

Myslím, že by se neměly v odborné práci používat pojmy typu „kvalitní žáci“ (s. 131) 

Co znamená tvrzení v závěru „… Tento jev byl zjištěn u 20 z 99 případů.“, když v předcházející větě se 

mluví o „zhoršení klimatu školní třídy“. 99 tříd ve vzorku nebylo. Podobně na s. 134 „Této situaci 

odpovídalo jen 15 ze 76 případů.“ 

V textu zůstalo „(odkaz na tabulku)“ (s. 135 a 136). 

 

Závěr 



Množství kritických poznámek nesmí zastřít vědecký přínos disertační práce a mimořádnou 

výzkumnou práci autorky v teoretické rovině, při realizaci vlastního výzkumu i při zpracování 

výsledků. Kritické poznámky dílčího charakteru by byly snadno odstranitelné a nezpochybňují kvalitu 

výzkumu a dosažených výsledků. Týkají se spíše formálního zpracování textu. 

Za klíčové zjištění disertační práce pokládám následující: „Zpočátku jsme předpokládali, že ve 

sloučených třídách dojde ke zhoršení většiny proměnných psychosociálního klimatu školní třídy, a to 

převážně z toho důvodu, neboť slučování paralelních tříd na 2. stupni základní školy je vnímáno jako 

problémový fenomén. Po analýze dat našeho výzkumu však nemůžeme jednoznačně říci, že tomu tak 

je ve všech sloučených třídách, jež se zúčastnily našeho šetření.“ Cenné jsou též komentáře autorky 

v závěru práce na s. 142, že změny v proměnných třídního klimatu mezi 5. a 6. ročníkem mohou být 

jen zdánlivé, protože když se porovnává vnímání klimatu třídy u stejných žáků mezi 5. a 6. ročníkem, 

„proměnné psychosociálního klimatu školních tříd (jsou) většinou stálé“. 

Disertační práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací a doporučuji ji k obhajobě. Vědecký 

přínos je nezpochybnitelný a jsem přesvědčen o tom, že by jej ocenila i odborná komunita 

v zahraničí. 

 

V Praze dne 16.4.2018 

 

PhDr. Martin Chvál, Ph.D. 

 


