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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá problematikou vlivu uèitelovy osobnosti na klima �kolní tøídy. Jejím 

hlavním úkolem je nastínit, jak osobnostní charakteristiky uèitele ovlivòují podmínky, ve 

kterých probíhá výuka. Opírá se o výzkum provedený v reálném �kolním prostøedí a zahrnu-

je pohled jak studentù, tak také uèitelù. Pøedmìtem zájmu je osobnost uèitele obecnì, ale 

zabývá se také osobností tøídního uèitele. 
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ABSTRACT 

This Thesis engages in the teacher´s personality and the influence of the teacher´s personali-

ty to the climate of the school class. The main target is to show the personality qualities or 

skills of the teacher, which can positive or negative influence conditions of the teaching. 

This Thesis is based on the research in the real school conditions and includes the perspecti-

ve of students and teachers, too. This Thesis interests in the personality of the teacher gene-

rally, but it engages in the personality of the class master, too. 
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ÚVOD 

Období �kolní docházky a studií je nebo bylo pravdìpodobnì pro ka�dého z nás velmi své-

ráznou etapou �ivota. Je s ním spojena øada radostí, ale také mnohá trápení, která je potøeba 

nìjakým zpùsobem vyøe�it. Øada tìchto trápení a problémù je zpùsobena prostøedím a 

podmínkami, ve kterých se vzdìlávací proces odehrává a probíhá. Je bezesporu zajímavé 

sledovat toto prostøedí a jeho vliv na nejen �kolní, ale také osobní �ivot studentù. To bylo 

také jedním z dùvodù, proè jsem se rozhodla zpracovat v bakaláøské práci právì téma kli-

matu �kolní tøídy. 

Klima �kolní tøídy je ovlivòováno celou øadou èinitelù, z nich� jedním z nejdùle�itìj�ích je 

uèitel a jeho osobnost, proto�e proces vzdìlávání se a uèení je ve velké míøe pøedev�ím o 

kontaktu a vzájemném pùsobení mezi uèitelem a �áky, resp. studenty. Tì�i�tìm této práce je 

proto pøedev�ím vliv uèitelovy osobnosti na klima �kolní tøídy. 

Cílem této práce je na základì teoretických poznatkù analyzovat klima vybrané reálné �kolní 

tøídy na støední �kole. Pøedev�ím se zamìøuje na vliv, který na toto klima má osobnost uèite-

le a její jednotlivé slo�ky. Úkolem je získat pøehled o rùzných prvcích uèitelovy osobnosti, 

které mohou mít pozitivní, ale také negativní dopad na kvalitu tøídního klimatu.  

Východiskem pro mou práci byl výzkum, který jsem provádìla zhruba pøed rokem na Ob-

chodní akademii a VO� v Uherském Hradi�ti. V té dobì jsem pro svou závìreènou práci 

zpracovávala téma Klima �kolní tøídy a jeho vliv na výskyt sociálnì-patologických jevù. 

V rámci této práce jsem provádìla prùzkum ve vybrané tøídì vý�e zmiòované �koly, který se 

týkal pøímo jednotlivých prvkù klimatu �kolní tøídy a vlivu, jaký mají tyto prvky na studenty, 

na jejich �kolní i mimo�kolní �ivot. Ji� z výsledkù tohoto prùzkumu se dalo jasnì sledovat, 

�e uèitel a jeho osobnost je jedním z nejvýraznìji pùsobících prvkù klimatu �kolní tøídy. To 

bylo také hlavním podnìtem, proè jsem se ve své bakaláøské práci rozhodla zpracovat téma 

vlivu uèitelovy osobnosti na klima �kolní tøídy. 

Bìhem své praxe, pøedev�ím pak bìhem náslechových hodin, jsem mìla mo�nost sledovat 

pøi práci celou øadu pedagogù. Bylo pro mì velmi zajímavé sledovat, jak jednotliví uèitelé 

pøistupují ke své práci více èi ménì odli�nými zpùsoby, jak rùznì pøistupují a chovají se ke 

studentùm. Na tyto rùzné pøístupy pedagogù samozøejmì navazovaly také rùzné zpùsoby 

chování a jednání samotných studentù, jejich pøístup k uèiteli, k vlastnímu uèení a celkovì 



UTB ve Zlínì, Univerzitní institut 8 

 

ke �kole. To v�e mìlo samozøejmì výrazný vliv na kvalitu prostøedí, ve kterém pak probíha-

la výuka. 
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I.  TEORETICKÁ ÈÁST 
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1 KLIMA �KOLNÍ TØÍDY 

Pravdìpodobnì ka�dého z nás ovlivòuje prostøedí a podmínky, ve kterých vyrùstáme, �ije-

me, bydlíme, pracujeme, ale také studujeme a vzdìláváme se. Toto prostøedí zahrnuje celou 

øadu faktorù, které mají vliv na ná� �ivot a na jeho kvalitu. Stejnì tak má i �kolní prostøedí a 

klima vliv na kvalitu �kolského �ivota a èasu tráveného ve �kolním prostøedí. 

I kdy� se øada odborníkù nemù�e dost dobøe shodnout na jednoznaèné definici �kolního 

klimatu, Grecmanová (Grecmanová, 2000, s. 34) uvádí, �e �kolní klima se dá vymezit jako 

specifický projev �kolního �ivota, který obsahuje celkovou kvalitu prostøedí uvnitø �koly 

s ekologickými, spoleèenskými, sociálními a kulturními dimenzemi. Urèitý podsystém �kol-

ního klimatu tvoøí klima jednotlivých �kolních tøíd. Klima �kolní tøídy lze charakterizovat 

jako konkrétní podmínky, ve kterých probíhá výchovnì-vzdìlávací proces, podmínky, ve 

kterých studenti pro�ívají velkou èást dne a které mohou mít velký vliv nejen na jejich pro-

spìch ve �kole, ale také na jejich osobní �ivot mimo �kolu, pøièem� existuje celá øada fakto-

rù, které toto klima ovlivòují. Z. Helus a P. Pi�ha (in Grecmanová, 2000) pøedstavují klima 

�kolní tøídy jako celkové rozpolo�ení � pøevá�nì pocitové a postojové � které �kolní tøída 

navozuje. Oproti �kolnímu klimatu, které je z velké èásti vymezeno pøedev�ím na základì 

soustavy formálních pravidel a je urèitým souhrnem projevù tøídních kolektivù, uèitelského 

sboru, obecnì daných podmínek a pravidel výuky, je klima �kolní tøídy mnohem více ovliv-

òováno napø. konkrétními projevy a chováním jednotlivých studentù, uèitelù, jejich vzájem-

nými vztahy, konkrétními podmínkami výuky atd. 

1.1 Prvky tvoøící klima �kolní tøídy 

Tøída je prostøedím, v nìm� dítì mù�e uspokojovat rùzné psychické a sociální potøeby, nebo 

naopak mù�e být zdrojem øady frustrací (Vágnerová, 2002). �kolní tøída a její prostøedí se 

skládají z nejrùznìj�ích prvkù, které ve svém souhrnu vytváøejí klima �kolní tøídy a jeho 

kvalitu. Na charakteru a vlastnostech tìchto jednotlivých prvkù následnì závisí zmiòovaná 

kvalita a úroveò klimatu �kolní tøídy. Mezi nejdùle�itìj�í prvky tøídního klimatu zahrnují Èáp 

s Mare�em (Èáp, Mare�, 2001): 

 ekologické prvky, 

 studenty a jejich vlastnosti, 

 vzájemné vztahy mezi studenty navzájem, 
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 kulturu tøídy, 

 uèitele a jejich vlastnosti, 

 vzájemné vztahy mezi studenty a uèiteli. 

 

Mezi ekologické prvky klimatu �kolní tøídy lze zahrnout vìcné charakteristiky a materiální 

podmínky, ve kterých se odehrává výuka a ve kterých studenti tráví èas, který vìnují vzdì-

lávání. Proto tyto prvky také tvoøí dùle�itou souèást tøídního klimatu. Patøí sem mimo jiné 

samotné hmotné zabezpeèení výuky, tedy vlastní prostøedí tøídy, její vybavení, zaøízení, ba-

revné ladìní tøídy, které mù�e také výrazným zpùsobem mít vliv na náladu studentù, ale i 

pedagogù. Na klima tøídy èasto pùsobí také prostorové uspoøádání tøídy, tedy jestli pøevládá 

klasické uspoøádání lavic a �idlí nebo je upøednostòován nìjaký ménì tradièní zpùsob, napø. 

uspoøádání do kruhu, které více podporuje bli��í kontakt pedagoga se studenty a také akti-

vizuje studenty k èastìj�í komunikaci nejen s uèitelem, ale i mezi sebou, podporuje navíc 

také výchovu k týmové spolupráci, která je pro úspìch výchovy a vzdìlání velmi dùle�itá. 

Samozøejmì asi nejdùle�itìj�ím prvkem, který udává charakter, kvalitu a úroveò klimatu 

�kolní tøídy, jsou ti, kvùli kterým se vùbec proces vzdìlávání uskuteèòuje, tedy samotní stu-

denti, resp. �áci. Na nich v podstatì závisí, jak toto klima bude ve výsledku pùsobit a vypa-

dat a jaké budou jeho charakteristické rysy. Klima tøídy bezesporu utváøí vìk studentù, resp. 

�ákù, proto�e ka�dému vìku a vývojovému období èlovìka odpovídá více èi ménì jiný zpù-

sob chování a jednání, jiný okruh zájmù, jiný pøístup k problémùm èi zátì�ovým situacím, 

jiný zpùsob chování k dospìlým osobám, v tomto pøípadì k pedagogùm. Klima tøídy také 

ovlivòuje pomìr, v jakém jsou zastoupena dìvèata a v jakém chlapci. Pro chlapce i dìvèata 

jsou charakteristické nìkteré vlastnosti a zpùsoby jednání, tak�e napø. tøída, ve které jsou 

samá dìvèata, bude vnitønì fungovat i pùsobit navenek jinak, ne� tøída, kde jsou zastoupeni 

i chlapci. Mám-li mluvit ze své vlastní zku�enosti, mìla jsem mo�nost takovou tøídu samých 

dìvèat nav�tìvovat a mù�u øíct, �e se o poznání více objevovalo napø. rozdìlení na men�í 

skupinky, které spolu více èi ménì soutì�ily, pøièem� mu�ské, resp. chlapecké charakterové 

vlastnosti ve tøídì opravdu chybìly.  

Tyto a mnohé dal�í charakteristiky studentù mají následnì vliv na utváøení a rozvoj vzájem-

ných vztahù mezi studenty ve tøídì. Povaha klimatu ve tøídì je dána tím, jak se k sobì stu-

denti chovají v bì�ných, ale pøedev�ím problémových situacích, zda tøída funguje jako celek 

nebo je rozdìlena na malé skupinky, které spolu vzájemnì soupeøí. Vzájemné vztahy mezi 
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spolu�áky, tedy mezi vrstevníky, toti� mohou výrazným zpùsobem ovlivnit nejen �kolní, ale 

i osobní �ivot jednotlivých studentù. Role spolu�áka je dùle�itou rolí �kolního vìku, která 

má objektivní i subjektivní význam. Je zdrojem nezbytné sociální zku�enosti, která bude 

studentùm u�iteèná i v budoucnosti. Spolu�áci mohou být zdrojem citové jistoty a bezpeèí a 

poskytují také urèitou zku�enost (Vágnerová, 2002). Kontakt s vrstevníky studentùm 

umo�ní získat celou øadu dovedností, které by si jinak osvojovali jen velmi obtí�nì, napø. 

schopnost bezproblémovì komunikovat s lidmi svého vìku, øe�it rùzné problémové situace, 

utváøet si vlastní identitu na pozadí tøídního prostøedí, seznámit se s novými vìcmi a zájmy. 

Pro kolektiv �kolní tøídy jsou také charakteristické nejrùznìj�í zpùsoby chování, jako je 

soudr�nost, pomoc a týmová spolupráce, ale také napodobování spolu�ákù, vytahování se, 

soupeøení a rivalita, �alování, podlézání nebo dokonce agresivní chování (Vágnerová, 

2002). 

S charakterem vybudovaných vzájemných vztahù souvisí podle Èápa a Mare�e (Èáp, Mare�, 

2001) i tzv. kultura tøídy. Jsou jí mínìny hodnoty, hodnotové systémy, pravidla chování, 

popø. symboly, které jsou tøídou brány jako samozøejmé a v�eobecnì závazné a které jsou 

významnou mìrou schopny pøispìt ke zlep�ení, popø. ale také ke zhor�ení klimatu �kolní 

tøídy. Kulturu tøídy je mo�né pøirovnat napø. k podnikové kultuøe, která je v podstatì její 

obmìnou v jiných podmínkách. 

Výchovnì-vzdìlávací proces je v podstatì mimo jiné o vztahu mezi pedagogem a studen-

tem, vyuèujícím a vyuèovaným. Proto dùle�itým prvkem, který také má vliv na klima tøídy, 

jsou vyuèující, tedy uèitelé, jejich vlastnosti, schopnosti, dovednosti. Klima pøi vyuèování 

mù�e nejrùznìj�ím zpùsobem ovlivòovat celá øada charakterových i profesních vlastností 

uèitele. Jako pøíklad lze uvést délku praxe uèitele (Èáp, Mare�, 2001), která mù�e umo�nit 

uèiteli lépe èi hùøe reagovat v nejrùznìj�ích situacích, a� u� v bì�ných èi problémových, a 

budovat si tak pozitivní nebo naopak negativní kontakt se studenty. Tomuto prvku klimatu 

�kolní tøídy jsou podrobnìji vìnovány následující kapitoly této práce. 

Z vlastností a charakterových znakù uèitelù lze následnì odvodit také dal�í prvek tvoøící 

charakter klimatu �kolní tøídy, a to vztah studentù k uèitelùm a naopak. Povaha tohoto 

vztahu je velmi èasto závislá na oblíbenosti èi neoblíbenosti toho kterého uèitele u studentù, 

co� mù�e hodnì zkreslovat, nìkdy i kazit povahu vzájemných vztahù. Oblíbenost uèitele je 

èasto dána mírností èi pøísností pøi hodnocení výkonù studentù, jeho schopností se otevøít 

studentùm a jejich problémùm, schopností stát se spí�e jejich partnerem ne� �velitelem�, ale 
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také vyuèovaným pøedmìtem. Napø. u pøedmìtu, který je obsa�nìj�í a nároènìj�í, se èasto 

stane, �e pøes ve�kerou snahu pedagoga ho studenti odsoudí a zavrhnou jen pro vy��í náro-

ky, které na nì tento pedagog s ohledem na vyuèovaný pøedmìt klade. Pøitom oblíbenost 

uèitelù u studentù je velmi køehkou zále�itostí, která závisí na celé øadì, èasto i malicher-

ných faktorù, které mù�ou výslednì dosti negativnì ovlivnit vztah uèitele k dané tøídì a tím 

i její celkové klima. 

1.2 Výzkum klimatu �kolní tøídy 

Poèátky výzkumu vyuèovacího klimatu lze najít pøedev�ím v USA v první polovinì  

20. století, kde jej realizovali napø. D. Thomas, K. Lewin a dal�í. Na tyto výzkumy navázaly 

v 70. a 80. letech minulého století pøedev�ím nìmeètí odborníci, napø. R. Bessoth. V Èeské 

republice se vìt�í zájem pedagogické veøejnosti o výzkum klimatu �kolní tøídy zaèal proje-

vovat teprve po roce 1990. Této problematice se vìnovali napø. J. Mare�, M. Klusák a dal�í 

(Grecmanová, 2002). 

Èáp s Mare�em (Èáp, Mare�, 2001) uvádìjí rùzné pøístupy zkoumání klimatu �kolní tøídy, 

které se li�í pohledem na tøídní klima èi pøedmìtem zájmu, z nich� uvádím alespoò nìkteré: 

 sociometrický pøístup � �kolní tøída je zkoumána jako sociální skupina, 

 organizaènì-sociologický pøístup � �kolní tøída je zkoumána jako organizaèní jed-

notka, 

 interakèní pøístup � pøedmìtem zájmu jsou interakce mezi uèitelem a �áky, 

 pedagogicko-psychologický pøístup � pøedmìtem zájmu je spolupráce �ákù ve tøídì, 

 �kolnì-etnografický pøístup � pøedmìtem zájmu je, jak klima hodnotí jeho hlavní ak-

téøi, 

 vývojovì-psychologický pøístup � pøedmìtem zájmu je �ák jako osobnost a tøída ja-

ko sociální prostøedí, 

 sociálnì-psychologický a environmentalistický pøístup � pøedmìtem zájmu je tøída 

jako prostøedí k uèení. 

 

Z vý�e uvedených pøístupù je jasnì vidìt, nakolik rozmanitá je problematika klimatu �kolní 

tøídy, kolik rùzných aspektù u nìho lze zkoumat a pozorovat. Grecmanová (Grecmanová, 

2002) uvádí dvì mo�nosti �etøení vyuèovacího klimatu: 
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 standardizované pozorování vnìj�ím nezávislým pozorovatelem, 

 dotazníky a posuzovací �kály. 

 

Výsledky takovýchto výzkumù mù�e uèitel vyu�ít pøedev�ím pro srovnání svého vlastního 

pohledu na klima konkrétní �kolní tøídy s názory studentù a aby odtud mohl odvodit pøípad-

né podnìty pro jeho zlep�ení a zkvalitnìní. Mù�ou ale také být prostøedkem proto, aby se 

samotní studenti, kteøí jsou ústøedním bodem zájmu, zamysleli nad tím, jak prostøedí a at-

mosféru ve tøídì zlep�ovat a mìnit. 
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2 UÈITELSKÁ PROFESE 

Uèitelské povolání je profesí velmi rozmanitou, bohatou na nejrùznìj�í veselé i vá�né situace 

a zá�itky, ale na druhou stranu také profesí velmi nároènou. Grecmanová (Grecmanová, 

1999) uèitele obecnì charakterizuje jako osobu, která soustavnì odbornì vzdìlává a vycho-

vává dìti, mláde� nebo dospìlé. Uèitel je rozhodující slo�kou ve výchovném procesu. Jeho 

úkolem je pøedev�ím rozvíjet tìlesné, rozumové, citové a volní schopnosti vychovávaných 

(Grecmanová, 1999). Je tedy èlovìkem, jeho� posláním je pøedávání znalostí, poznatkù, 

dovedností, informací, podnìtù a zku�eností v procesu vzdìlávání se a uèení. Jeho úkolem 

je ale také výchova, tedy snaha o formování chování a osobnostních charakteristik svých 

svìøencù. Jeho úkolem není jen prosté pøedávání znalostí a dovedností, ale musí také odpo-

vídajícím zpùsobem umìt podnítit své svìøence, studenty a �áky, aby na základì jeho pùso-

bení mìnily své chování a jednání správným smìrem. Vìt�inou se jedná o soustavné pùso-

bení. Uèitel tak èasto ve spoleènosti �ákù stráví velkou èást dne a právì to je jedním 

z hlavních dùvodù, proè patøí k nejdùle�itìj�ím prvkùm pùsobícím na formování osobnosti 

�ákù, také na jejich postoje, názory, na jejich �kolní, ale také osobní �ivot. 

Postupem let se také mìní postavení uèitele ve spoleènosti a dá se øíct i jeho úloha. Uèitel-

ská profese byla v rùzných obdobích historie vnímána rùzným zpùsobem. V døívìj�ích do-

bách byl uèitel - pøedev�ím na vesnicích - vnímán za jednu z nejdùle�itìj�ích osob, hned po 

starostovi a faráøi. Uèitel byl èasto jediným nositelem informací, vzdìlání i kultury vùbec. 

Proto byl lidmi velmi ctìn, oznaèován jako �Pan uèitel�. Zámìrnì uèitele oznaèuji 

v mu�ském rodì, proto�e v té dobì byla �ena v uèitelské profesi urèitì výjimkou u� jen 

z toho dùvodu, �e �eny dlouhou dobu vùbec nesmìly studovat. Naopak po umo�nìní studia 

�enám byla uèitelská profese asi �enami nejvyhledávanìj�í. 

Proto, aby uèitel mohl svou profesi vykonávat úspì�nì a aby jeho pùsobení mìlo po�adova-

né vlastnosti a efekt, jsou pro nìj nutné následující slo�ky uèitelské kvalifikace. Jedná se o 

(Grecmanová, 1999): 

 v�eobecné vzdìlání a �iroký filozofický, vìdecký a kulturní rozhled � nestaèí, aby 

uèitel byl odborníkem pouze v pøedmìtu nebo oblasti, kterou vyuèuje, je tøeba, aby 

svou hlavní oblast zájmu byl schopen zaèlenit do �ir�ích souvislostí bì�ného �ivota, 

politiky, kultury, dokázal formovat ve studentech vlastní názory, postoje, hodnoto-

vé systémy, 
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 teoretické a praktické odborné vzdìlání � uèitel musí výbornì zvládat vyuèovaný 

pøedmìt, musí mít dobré teoretické znalosti a poznatky, ale také zku�enosti z praxe, 

aby mohl studentùm lépe zprostøedkovat podnìty k vyu�ití poznatkù v praxi a pøi-

pravit je tak lépe pro �ivot. Odborné vzdìlání je velmi dùle�ité pøedev�ím pro uèite-

le napø. ekonomických pøedmìtù, proto�e tato disciplína je jednou z tìch nejrychleji 

se rozvíjejících a tudí� i podléhá nejèastìj�ím a nejvìt�ím zmìnám, které uèitel musí 

v ka�dém pøípadì sledovat, 

 pedagogické a psychologické vzdìlání � to uèiteli umo�ní lépe pøedávat své znalos-

ti, dovednosti a zku�enosti �ákùm, resp. studentùm, umo�ní mu vyu�ívat rùzných 

metod, prostøedkù a zásad, které mají za úkol výchovnì-vzdìlávací proces zkvalit-

òovat, popø. také zpøíjemòovat a usnadòovat vzájemný vztah mezi uèitelem a �áky. 

 

K tomu v�emu musí uèitel pøipojit nesmírnì dùle�itou slo�ku a tou je jeho osobnost. 
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3 OSOBNOST UÈITELE A JEJÍ VLIV NA KLIMA �KOLNÍ TØÍDY 

3.1 Osobnost uèitele 

Jak u� bylo nìkolikrát uvedeno, uèitel je jedním z nejdùle�itìj�ích prvkù výchovnì-

vzdìlávacího procesu a také klimatu �kolní tøídy. Je osobou, která nejen�e pøedává znalosti 

a dovednosti svým svìøencùm, ale je také vzorem pro jejich chování a jednání. Podle Chlupa 

s Kopeckým (Chlup, Kopecký, 1965) podstata uèitelského povolání není ve znalostech, 

nýbr� v osobnosti. Pøedev�ím pro mlad�í �áky je vzorem dospìlého èlovìka, vzorem, jak se 

má vlastnì dospìlý èlovìk chovat a jak má jednat. Vý�e uvedené slo�ky pedagogovy kvali-

fikace jsou sice pro vyuèovací a výchovnou práci velmi dùle�ité a nezbytné, pokud ov�em 

pedagogovi chybí nìkteré dùle�ité osobnostní prvky, schopnosti a charakteristiky, je velmi 

pravdìpodobné, �e jeho pedagogické pùsobení nebude mít po�adované ani oèekávané efek-

ty a úspìchy. Podle Bako�e (Bako�, 1977) je uèitelova osobnost organický souhrn jeho vì-

domostí a dovedností, osobních vlastností a zpùsobù chování. Osobností uèitele se zabývá 

vìda nazývaná pedeutologie (Kohoutek, 2006).  

Jak cituje Grecmanová K. D. U�inského (in Grecmanová, 1999, s. 167): �Ve výchovì se 

v�echno musí zakládat na uèitelovì osobnosti, proto�e výchovná síla pramení jen ze �ivého 

zdroje lidské osobnosti. �ádný rozvrh a �ádné osnovy, �ádný umìle zavedený re�im, i kdyby 

byl co nejdùmyslnìj�í, nemù�e ve výchovì nahradit osobnost. Vliv uèitelovy osobnosti na 

mladou du�i je onou výchovnou silou, kterou nenahradí ani uèebnice, ani mravní pouèování, 

ani systém trestù a povzbuzování.� 

3.2 Slo�ky uèitelovy osobnosti a jejich vliv na klima �kolní tøídy 

V rámci své pedagogické práce pùsobí uèitel na své �áky nejen tím, �e jim zprostøedkovává 

a pøedává informace, tedy uèivo, znalosti, dovednosti, ale ovlivòuje je také svou osobností. 

Vlivem své osobnosti uèitel utváøí osobnost samotných �ákù. Osobnost uèitele, stejnì tak 

jako osobnost èlovìka obecnì, je velice rozmanitá. Zahrnuje celou øadu osobnostních cha-

rakteristik, osobnostních vlastností, osobnostních dovedností a schopností. Jednotlivé slo�-

ky osobnosti uèitele je mo�né dle Mikulá�tíka (Mikulá�tík, 2001) rozdìlit do tøí, resp. ètyø 

skupin: 

 schopnosti, 



UTB ve Zlínì, Univerzitní institut 18 

 

 motivy, 

 temperament a charakter. 

3.2.1 Schopnosti uèitele 

Schopnosti jsou reálné pøedpoklady pro vykonávání nìjaké èinnosti (Mikulá�tík, 2001). Mi-

kulá�tík (Mikulá�tík, 2001) je dìlí na schopnosti teoretické � znalosti, a praktické � doved-

nosti. Mezi schopnosti a dovednosti uèitele, které mohou mít vliv na klima �kolní tøídy, øadí 

Grecmanová  (Grecmanová, 1999) pøedev�ím následující trojici: 

 pedagogický talent � pøedstavuje potenciální pøedpoklady pro výkon uèitelské pro-

fese, 

 pedagogické mistrovství � pøedstavuje takový výkon, resp. pedagogickou práci, 

která má výborné výsledky pøi vyu�ití nejnovìj�ích poznatkù v oblasti pedagogické 

práce, mù�e se k nìmu dopracovat prakticky ka�dý uèitel, pokud na sobì bude neu-

stále pracovat, 

 pedagogický takt � znamená schopnost uèitele, v�dy, v ka�dé situaci, za v�ech 

okolností pøijímat v rámci své pedagogické práce adekvátní rozhodnutí a chovat se 

pøimìøenì dané nastalé situaci. 

 

Osobnost uèitele tvoøí celá øada dal�ích osobnostních schopností a dovedností, které rùzný-

mi zpùsoby ovlivòují klima �kolní tøídy. Mezi nì patøí napø. komunikaèní schopnosti (Smé-

kal, 2002). Vzdìlávací a výchovná práce uèitele je pøedev�ím o komunikaci, a� u� je tato 

komunikace jednostranná ve formì výkladu nebo vícestranná pøi vzájemném kontaktu � 

dialogu èi diskusi se studenty, resp. �áky. Dobré komunikaèní schopnosti jsou dùle�itým 

pøedpokladem pro navázání vztahu se studenty a pro zlep�ování kvality tøídního klimatu. 

Tzn. uèitel je schopen slovnì pøedlo�it uèební látku studentùm, je s nimi schopen vést dis-

kusi, je schopen rozvést jednotlivé pojmy uèební látky. Smékal (Smékal, 2002) uvádí, �e 

komunikace je základní slo�ka interpersonálního styku, v nìm� se uskuteèòují informaèní, 

afektivní a regulaèní cíle. Tyto cíle podle nìj plní pøedev�ím øeè a výrazové projevy, ov�em 

pro dobrou a bezproblémovou komunikaci je velmi dùle�ité také naslouchání. Tyto schop-

nosti mají bezesporu vliv na atraktivnost, resp. zajímavost výkladu èi pøedná�ky pro studen-

ty. Pokud uèitel vede výklad formou barvitého vyprávìní prolo�eného pøíklady z jejich �ivo-
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ta a otázkami k tématu, je to pro nì urèitì zajímavìj�í ne� pouhé strohé uvádìní dùle�itých 

pojmù.  

Zajímavost vyuèovací hodiny je bezesporu dána také úrovní tvoøivosti (Grecmanová, 1999) 

uèitele. Tvoøivost je taková psychická èinnost, v ní� se vyskytuje netradièní pøístup 

k pøedmìtu, originalita, vynalézavost èi iniciativa (Smékal, 2002). Tvoøivý uèitel má snahu 

obohacovat uèivo i zpùsob vyuèování stále o nové prvky, které studentùm nezev�ední a 

které jim usnadní pochopení a porozumìní uèivu a uèební látce, co� také bezesporu uvolòu-

je atmosféru pøi vyuèování a mù�e být oporou pro dobré klima �kolní tøídy. 

Dal�ím dùle�itým prvkem uèitelovy osobnosti, který mù�e mít vliv na kvalitu tøídního klima-

tu, jsou jeho organizaèní schopnosti (Grecmanová, 1999). Uèitel musí být schopen organi-

zovat si svùj vlastní èas mezi pøípravu, vlastní vyuèování i odpoèinek, aby pøedcházel zby-

teènému vyèerpání. Organizaèní schopnosti musí uplatnit i v rozvr�ení èinností pro jednotli-

vé vyuèovací hodiny, tzn. kolik èasu je tøeba vìnovat napø. opakování, vlastnímu výkladu, 

zkou�ení atd., èím� mù�e efektivnì zabraòovat vzniku napjatých situací ve výuce i vlastní 

�patné náladì. Grecmanová (Grecmanová, 1999) uvádí mezi dal�ími prvky uèitelovy osob-

nosti schopnost empatie, tedy vcítìní se do pocitù �ákù, resp. studentù. Musí být schopen 

jim naslouchat, jejich problémùm, starostem, ale i radostem. Tím si k nim dovede vytvoøit 

bli��í vztah a lépe je poznat, èím� se lépe zaèlení do jejich kolektivu a doká�e pùsobit jako 

jejich partner a nikoliv jejich nadøízený. S tím úzce souvisí také diagnostické schopnosti 

(Grecmanová, 1999) uèitele, které mu umo�ní odhadnout schopnosti jednotlivých �ákù, 

oblasti jejich zájmu, jejich slabé i silné stránky, co� následnì mù�e pou�ít k tomu, aby je lépe 

pochopil, jejich potøeby, jejich nesnáze, a tím se jim opìt více pøiblí�il. Tím je zase je�tì více 

mo�né utváøet a utu�ovat dobré klima ve tøídì. 

Mikulá�tík (Mikulá�tík, 2001) uvádí dále schopnosti pamì�ové, pøedstavové, schopnosti 

týkající se pozornosti, my�lení èi manuální zruènosti, které také mohou ovlivòovat kvalitu 

uèitelské práce. Jako dal�í uvádí Grecmanová (Grecmanová, 1999) didaktické schopnosti, 

schopnost neustále roz�iøovat obzor svých vìdomostí, pedagogickou expresívnost, tj. 

schopnost tlumoèit �ákùm své vlastní postoje a názory, dále také konstruktivní schopnosti, 

kdy uèitel vybírá a uspoøádává uèivo podle schopností nebo napø. vìku �ákù. V�echny tyto 

vlastnosti smìøují opìt k tomu, aby uèitel vycházel maximálnì vstøíc studentùm a tím pro-

hluboval bezproblémovou vzájemnou komunikaci, která je tolik dùle�itá nejen pro dobré 

výsledky a výkony studentù, ale také pro budování pøíjemné atmosféry bìhem vyuèování. 
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3.2.2 Motivace 

Mikulá�tík (Mikulá�tík, 2001) charakterizuje motivaci jako pohnutku, popud, který nás ak-

tivizuje a na�i aktivitu také usmìròuje. Formou motivaèních dispozic mohou být pudy, po-

tøeby, zájmy, hodnoty, postoje, ideje èi ideály (Mikulá�tík, 2001). Mezi potøeby uèitele, kte-

ré mohou mít pozitivní vliv na klima �kolní tøídy, lze zaøadit pøedev�ím jeho potøebu sociál-

ního kontaktu, proto�e náplní výchovnì-vzdìlávací práce je pøedev�ím kontakt se studenty, 

komunikace a vztah s nimi, ale také kontakt se svými kolegy � pedagogy. Dále to mohou 

být potøeby aktivity, kulturní potøeby, potøeby seberealizace atd. (Mikulá�tík, 2001). 

Mezi zájmy, jako�to výbìrovou pozitivní zamìøenost na urèité aktivity èi objekty (Miku-

lá�tík, 2001), lze v uèitelské profesi zaøadit pøedev�ím zájem o problematiku vyuèovaného 

pøedmìtu (Grecmanová, 1999). Studenti velmi lehce vycítí, pokud uèitel k vyuèované látce 

nemá bli��í vztah a pouze plní svou povinnost bez výrazného zájmu. Odrá�í se to na aktivitì 

studentù, atmosféøe a prùbìhu vyuèování, tedy i na klimatu �kolní tøídy. Jako dal�í uvádí 

Grecmanová (Grecmanová, 1999) zájem o studenty, který je dùle�itý pro dobrý pocit stu-

dentù ve �kolním prostøedí bìhem výuky a pro snadnìj�í navázání bli��ího kontaktu uèitele 

se studenty a bezproblémovou vzájemnou komunikaci. 

Velmi dùle�itou slo�kou osobnosti uèitele, která mù�e následnì ovlivòovat i osobnost stu-

dentù, jejich vzájemné vztahy, a tím i klima �kolní tøídy, jsou jeho hodnoty a postoje. Pro 

�áky pøedstavuje uèitel vzor dospìlého èlovìka, který se v mnohém, tøeba i nevìdomky, 

sna�í napodobovat. �áci od nìj mohou pøebírat nìkteré postoje, názory, zpùsoby chování, 

jednání, reakcí v urèitých, napø. vypjatých situacích atd. Uèitel by mìl svou osobností �áky 

vést správným smìrem také zámìrnì, ne pouze svými osobnostními vlastnostmi, které �áci 

vypozorují, ale také napø. orientací a stylem výuky. Podle Bako�e (Bako�, 1977) by uèitel 

mìl pùsobením své osobnosti poskytnout �ákùm také hlub�í a �ir�í souvislosti mezi nabytý-

mi poznatky a lep�í pochopení uèiva. Mìl by v �ácích pìstovat lásku a zájem o vìdomosti a 

radost ze získávání nových poznatkù a dovedností. 

Dùle�itý je také postoj uèitele k vlastnímu povolání, tedy ke své pedagogické práci. I �áci 

vycítí, jestli uèitel svou práci dìlá s radostí nebo z povinnosti, proto�e se to odrá�í v jeho 

pøístupu k práci, k vyuèování, k výchovì i k samotným studentùm. Uèitel také nepùsobí jen 

na �áky samotné, ale svou prací, chováním a postupy spoluvytváøí prostøedí k výchovné a 

vzdìlávací práci, prostøedí pro vlastní práci i práci �ákù, sociální prostøedí tøídy a �koly, 
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proto�e má vliv i na vzájemné vztahy mezi �áky. Svým postojem k �ákùm a ke �kole obecnì 

udává tón èi kvalitu atmosféry a klimatu ve tøídì, které mù�e být vlivem jeho chování napja-

té a nepøíjemné, ale také radostné a plné nad�ení z práce. 

Motivaèní slo�ky osobnosti, pøedev�ím hodnoty a postoje, mohou být ovlivnìny pohlavím èi 

vìkem uèitele (Mikulá�tík, 2001). Na základì vlastní zku�enosti mohu øíci, �e je velký roz-

díl, jak se ke studentùm chová �ena v roli uèitele a mu� v roli uèitele, resp. i mimo tyto role. 

�áci, resp. studenti mají mo�nost si v rámci �koly vyzkou�et a nauèit se, jak se chovat 

k �enám nebo naopak k mu�ùm, jak se chovat k �enské autoritì, resp. mu�ské autoritì. To 

je velmi dùle�ité i pro jejich budoucí zamìstnání, proto�e se tak budou lépe orientovat 

v rùzných typech vztahù, jak se �enami tak s mu�i. Budou vìdìt, jak se chovat a co si dovo-

lit k nadøízenému jako �enì a nadøízenému jako mu�i. Navíc v souèasné dobì je velmi ob-

tí�né sjednat si respekt pøedev�ím u chlapcù. Proto je právì uèitel jako mu� mnohem vhod-

nìj�í. Pøi souèasné rostoucí feminizaci �kolství tak dochází vlastnì k postrádání èi ztrátì 

mu�ského vzoru chování, jednání. Pøedev�ím pro chlapce je velmi dùle�ité ji� v rámci vzdì-

lávání sledovat chování a vystupování nìkoho, jako je uèitel, který je dobrým vzorem pøi 

formování osobnosti studenta, resp. �áka. 

3.2.3 Temperament a charakter 

Podle Bako�e (Bako�, 1977) jsou u uèitelù pro úspì�nou pedagogickou práci nutné pøede-

v�ím následující skupiny vlastností, z nich� vìt�ina mù�e v men�í èi vìt�í míøe ovlivòovat 

také kvalitu �kolního, resp. tøídního klimatu: 

 vlastnosti charakteru a vùle, jako je èestnost, upøímnost, spravedlnost, rozhodnost, 

vytrvalost, cílevìdomost, 

 citovì temperamentní vlastnosti, napø. sebeovládání, trpìlivost, optimismus, 

 spoleèensko-charakterové vlastnosti, napø. laskavost, vlídnost, porozumìní, ohledu-

plnost atd. 

 

Mikulá�tík (Mikulá�tík, 2001) definuje temperament jako vlastnosti osobnosti, které urèují 

formu a prùbìh du�evních jevù jako doprovod chování, ale také jako formu a prùbìh cho-

vání samotného. U uèitelské profese je napø. zajímavé sledovat povahu reakcí uèitele na 

rùzné situace, a� u� pozitivnì, nebo negativnì ladìné, a jak je schopen tyto situace øe�it. Na 

klimatu �kolní tøídy se jinak odrá�í uèitelovy �ivé, aktivní, veselé reakce plné optimismu, 
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jinak reakce sice aktivní, ale vznìtlivé, zcela opaèným smìrem pak reakce vá�né, smutné, 

úzkostlivé nebo naopak ukvapené. 

Stejný autor (Mikulá�tík, 2001) uvádí, �e charakter pøedstavuje vyjádøení vztahu ke skuteè-

nosti, a tento vztah dìlí do ètyø oblastí, kam lze zaøadit i charakterové vlastnosti pozitivnì 

pùsobící na klima �kolní tøídy: 

 vztah k sobì samému � napø. sebejistota uèitele, která znaènì mìní vzájemný vztah 

studentù k uèiteli; rozhodnost, 

 vztah k lidem � napø. pøátelství, dru�nost, které dovolují uèiteli navázat bli��í kon-

takt se studenty; upøímnost, která usnadòuje vzájemnou komunikaci, 

 vztah k práci � napø. svìdomitost, smysl pro povinnost atd., 

 celková svìtonázorová orientace � napø. smysl pro pravdu, pro spravedlnost atd. 

 

Podle prùzkumu provedeného mezi uèiteli (Svoboda, 2006) si samotní souèasní uèitelé na 

svých bývalých kantorech cenili, resp. cení vlastností, jako je charisma, energiènost, extra-

vertnost, aktivnost, tedy vlastnosti, které mají �áky, resp. studenty povzbuzovat k èinnosti, 

k dobrým výkonùm, k zájmu o studium. Kladnì hodnotili také spravedlnost, která je, pøede-

v�ím z pohledu studentù, u pedagoga velmi dùle�itou vlastností. Pokud �áci cítí, �e jejich 

èinnost nebo výkon je spravedlivì hodnocen a posuzován, pìstuje si �ák i kladný vztah ke 

�kole a k uèení samotnému. Pozitivnì jsou podle prùzkumu vnímáni i kantoøi, kteøí se usmí-

vají, mají pøíjemné vystupování, vyzaøuje z nich klid, pohoda, optimismus a vyrovnanost. 

Na tìchto vlastnostech uèitele je pak ve velké míøe zalo�eno i jeho chování vùèi studentùm, 

jeho vztah ke studentùm, který je jedním ze základních prvkù klimatu �kolní tøídy. Základní 

po�adavek na chování uèitele vùèi �ákùm struènì vyjadøuje Bako� (Bako�, 1977) následují-

cím zpùsobem: mít �áka rád � projevovat úctu k �ákovì osobnosti � být k �ákùm nároèný. 

Kladný vztah uèitele k dìtem a k mláde�i urèitì usnadní vzájemnou komunikaci a má beze-

sporu vliv i na pøístup �ákù ke �kole, k uèiteli i vlastnímu uèení. Uèitel musí respektovat 

jedineènost osobnosti ka�dého �áka, její klady i zápory, mìl by se co nejvíce sna�it poznat 

osobnost ka�dého �áka a na základì tohoto poznání pøizpùsobit své chování a jednání i styl 

výuky. S takovým pøístupem má uèitel vìt�í pravdìpodobnost, �e si získá i dùvìru studentù. 

Dùle�itá je také pøimìøená pøísnost ke studentùm. Pøimìøená z toho dùvodu, aby studenty 



UTB ve Zlínì, Univerzitní institut 23 

 

vedla správným smìrem, ale na druhou stranu je zbyteènì nesvazovala v jejich projevu, 

chování a jednání. 

Výzkum osobnosti uèitele provedený v roce 1960 Ryansem v USA (in Fontana, 2003) zjis-

til, �e úspì�ný uèitel bývá vøelý, chápavý, pøátelský, odpovìdný, soustavný, vynalézavý a 

nad�ený. Výzkumy také ukazují, �e úspì�ní uèitelé se dùkladnìji pøipravují na vyuèovací 

hodiny, tráví více èasu mimo�kolními aktivitami a projevují vìt�í zájem o jednotlivé �áky. 

Uèitelova osobnost se utváøí v prùbìhu jeho studia a následovnì pak pøedev�ím bìhem jeho 

pedagogické práce. Osobnost uèitele je tedy jednak utváøena a jednak je výsledkem sebevý-

chovy uèitele (Bako�, 1977). Je tøeba, aby se ka�dý uèitel soustøedil na to, jak jako osobnost 

pùsobí na své �áky a na prostøedí, v kterém probíhá výchovnì-vzdìlávací proces, a podle 

toho své vlastnosti a zpùsoby jednání a chování pøizpùsoboval správným smìrem. 
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4 SHRNUTÍ TEORETICKÉ ÈÁSTI PRÁCE 

V této èásti bakaláøské práce jsem popsala základní teoretické poznatky o klimatu �kolní 

tøídy, o uèiteli a jeho osobnosti a jejím vlivu na klima �kolní tøídy a �áky. Na závìr teoretic-

ké èásti práce bych ráda uvedla hlavní znaky a vlastnosti, které by mìl mít globální uèitel a 

které formulovali Pike a Selby (Pike, Selby, 1994) ve své knize Globální výchova. Souèasný 

svìt je toti� neustále zmítán fenoménem globalizace a nevyhýbá se mu ani uèitelská profese. 

Uvádím je ve své práci pøedev�ím proto, �e podle mého názoru nejsou jen receptem, jak 

lépe a úspì�nìji pøedávat znalosti, dovednosti a informace studentùm, ale také cestou, jak 

mù�e uèitel v rámci své vyuèovací a výchovné práce efektivnì pùsobit na zlep�ování kvality 

tøídního klimatu: 

 Globální uèitel pøistupuje k øe�ení problémù z globálního, celosvìtového hledis-

ka, a nikoli z hledisek národnostních nebo etnických. 

 Globální uèitel umo�òuje studentùm seznámit se s rozmanitostí a bohatstvím 

nejrùznìj�ích kultur. 

 Globální uèitel je zamìøen pøedev�ím na budoucnost. 

 Globální uèitel vidí svou úlohu pøedev�ím v tom, �e studentùm umo�òuje, aby 

samostatnì dospìli ke znalostem a osobním postojùm. 

 Globální uèitel dává svým �ákùm najevo víru v lidské mo�nosti. 

 Globální uèitel klade dùraz na rovnomìrný rozvoj v�ech slo�ek osobnosti stu-

dentù � ne pouze na získávání vìdomostí, ale i na rozvoj slo�ky citové a sociál-

ní. 

 Globální uèitel vyu�ívá ve tøídì rùzné formy a metody výuky. 

 Globální uèitel chápe uèení jako celo�ivotní proces. 

 Globální uèitel se sna�í, aby informace, kterou studentùm pøedává, byla 

v souladu s pou�itou formou a s celkovou atmosférou. 

 Globální uèitel respektuje práva druhých a sna�í se ve tøídì rozlo�it moc a od-

povìdnost za rozhodování a pøijatá rozhodnutí. 

 Globální uèitel se sna�í svým studentùm ukázat vzájemné souvislosti mezi jed-

notlivými pøedmìty. 

 Globální uèitel se sna�í zaèlenit �ivot tøídy do �ivota místní komunity. 
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Téma osobnosti uèitele je velmi rozmanité, ale velmi výsti�nì jej shrnuje následující my�len-

ka èínského filozofa Lao C´ (in Pike, Selby, 1994): 

�Existují vùdci, jich� se lidé bojí, 

existují vùdci, je� lidé nenávidí, 

existují vùdci, je� lidé milují, 

ale nejlep�í vùdci jsou ti, 

kteøí dokonèili své dílo a lidé si øekli, 

dokázali jsme to sami.� 
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II. PRAKTICKÁ ÈÁST 
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5 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VÝZKUMNÉ ÈÁSTI PRÁCE 

5.1 Cíle výzkumné èásti práce 

Cílem praktické èásti práce je aplikovat získané teoretické poznatky v reálném �kolním pro-

støedí. Tato práce má za úkol odhalit vlivy, které má osobnost uèitele a její jednotlivé slo�ky 

na klima reálné �kolní tøídy. Má urèit, které z osobnostních i profesních vlastností a doved-

ností uèitele ovlivòují prostøedí, ve kterém probíhá výchovnì-vzdìlávací proces a ve kterém 

studenti, resp. �áci tráví vìt�inu svého v�edního dne. Kromì prvkù osobnosti, které nìjakým 

zpùsobem ovlivòují klima ve �kolní tøídì, se zamìøuje také na zpùsob pùsobení tìchto vlivù. 

Za úkol si klade také získání informací o tom, jak jsou jednotlivé slo�ky osobnosti uèitele 

vnímány ze strany studentù a jak se mohou odrá�et v jejich chování a jednání. Opírá o vý-

zkum zmiòovaný v úvodu této práce provádìný pøed rokem. Cílem není potvrzení èi vyvrá-

cení urèitých hypotéz, ale získání pøehledu o vlivu osobnosti uèitele na klima reálné �kolní 

tøídy. Výsledkem této èásti práce má být získání podkladù o tom, na které slo�ky osobnosti 

je tøeba se zamìøit a upravit je smìrem ke zlep�ení a zkvalitnìní tøídního klimatu. Cílem je 

spí�e získání kvalitativních výsledkù, ne� výsledkù kvantitativních èi statistických. 

5.2 Výzkumný soubor 

Pro sledování a analýzu vlivu jednotlivých slo�ek osobnosti uèitele na klima �kolní tøídy 

jsem si vybrala tøetí roèník Obchodní akademie a VO� v Uherském Hradi�ti. Mùj výbìr 

smìøoval do této støední �koly pøedev�ím proto, �e jsem tuto �kolu sama asi pøed �esti lety 

absolvovala, tak�e její prostøedí je mi pomìrnì blízké a známé. Navíc jedna z tøíd tøetího 

roèního této støední �koly byla pøedmìtem mého zájmu v rámci ji� døíve zmiòovaného prù-

zkumu, provádìného pøed rokem. Tato tøída mi byla pøidìlena v rámci absolvované peda-

gogické praxe, tak�e jsem mìla nìjaký èas, abych ji alespoò èásteènì poznala, a to jak z role 

nezúèastnìného pozorovatele pøi násle�ích, tak velmi zúèastnìnì bìhem hodin, kdy jsem 

v této tøídì sama vyuèovala. Navíc bylo velmi zajímavé zji��ovat, zda se klima této tøídy 

nìjakým zpùsobem vyvíjí, jestli se nìjakým zpùsobem mìní pøístup studentù ke svým uèite-

lùm, nebo naopak pøístup uèitelù ke studentùm. 

Vzorek dvaceti studentù vý�e zmiòované tøídy jsem roz�íøila o dal�ích dvacet studentù dal�í 

tøídy tøetího roèníku, abych odhalila nakolik rùzné vztahy mohou mít dva rùzné kolektivy 
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studentù stejného vìku prakticky ke stejným uèitelùm. V rámci výzkumu jsem nebrala 

v úvahu pohlaví studentù, proto�e se mi pro øe�ení výzkumného úkolu tento prvek nezdál 

dùle�itý. Na druhou stranu byl v rámci výzkumu zohlednìn jejich vìk, proto jsem také vy-

brala �kolní tøídy ze stejného roèníku. Rùzné vìkové kategorie, tedy rùzné roèníky, by bylo 

mnohem obtí�nìj�í srovnat, vzhledem k odli�né vyspìlosti. Hlavním kritériem výbìru vzorku 

studentù tedy byl pøedev�ím vìk, proto�e tøetí roèník je ji� dostateènì s�itý s prostøedím 

�koly, dostateènì zná své kantory a podmínky výuky. Studenti tøetího roèníku tak mají ji� 

pomìrnì ustálený postoj a názor na povahu klimatu �kolní tøídy a vlivy na nìj pùsobící. 

Svùj prùzkum jsem také zamìøila na skupinu deseti uèitelù, kteøí v obou tìchto tøídách pù-

sobí, abych mìla k dispozici také pohled �z druhé strany�. Rùzné aspekty a charakteristiky 

tøídního klimatu mohou být vnímány ze strany studentù a ze strany pedagogù odli�nì, co� 

mù�e zkreslovat pohled pedagoga na pùsobení své osobnosti na studenty. U pedagogù bylo 

hlavním kritériem výbìru tedy pùsobení v obou zkoumaných �kolních tøídách, proto�e jinak 

by se kantor mohl jen obtí�nì ke klimatu �kolní tøídy vyjadøovat a hodnotit ho. U kantorù 

nebylo pøi výbìru výzkumného souboru zohlednìno �ádné jiné kritérium napø. typu vìku, 

pohlaví, délky praxe, poètu hodin vyuèovaných ve zkoumaných tøídách atd. 

5.3 Pou�ité metody 

5.3.1 Metody sbìru dat 

Pro získávání informací o vlivu osobnosti uèitele na klima �kolní tøídy jsem pou�ila dotazní-

kové �etøení. Pøipravila jsem tøi skupiny dotazníkù (viz. pøíloha P III, IV, V). Tyto dotazní-

ky vycházejí a navazují na dotazníky pou�ité v rámci ji� døíve zmiòovaného výzkumu klima-

tu �kolní tøídy, jeliko� ji� v rámci tohoto výzkumu byly odhaleny dùle�ité poznatky týkající 

se vlivu uèitelovy osobnosti na klima �kolní tøídy. Pro srovnatelnost urèitých èástí byly do-

tazníky konstruovány podobnì jako pøed rokem, kdy mé znalosti metodologie sestavování a 

strukturování výzkumných dotazníkù bohu�el nebyly dostateèné, proto dotazníky nejsou 

sestaveny zcela v souladu s ní. V pøílohách (viz. pøíloha è. I, II) uvádím pro srovnání dvì 

varianty pùvodního dotazníku � variantu pro studenty a variantu pro uèitele. Dotazníky byly 

pøipraveny pro studenty i uèitele proto, �e je urèitì zajímavé porovnat, jak klima tøídy hod-

notí ka�dý ze svého vlastního pohledu. 
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Stejné rozdìlení variant dotazníkù jsem ponechala i pro aktuální výzkum s tím rozdílem, �e 

jsem doplnila jednu variantu pro tøídu, která pøed rokem je�tì nebyla pøedmìtem výzkumu. 

Varianta pro tøídu ji� døíve zkoumanou byla v nìkterých otázkách modifikována smìrem 

k zji�tìní, jak se klima tøídy v prùbìhu roku vyvíjelo. U tøídy dosud nezkoumané byly nao-

pak v úvodu dotazníku zaøazeny dotazy, které mìly studenty uvést do problematiky klimatu 

�kolní tøídy. V dal�ích otázkách se dotazníky urèené pro studenty ji� neli�ily. 

Byly rozdìleny do dvou èástí. První èást se týkala vlivu uèitelovy osobnosti na klima �kolní 

tøídy obecnì a studenti se v ní mohli vyjádøit k tomu, jaké vlastnosti uèitelù obecnì jsou pro 

kvalitu tøídního klimatu dùle�ité, a jakým zpùsobem jej mohou ovlivòovat. V dotaznících 

byly zámìrnì zaøazeny i vlastnosti, u kterých bylo sice na první pohled jasné, �e budou hod-

noceny negativnì, ale v dotaznících byly zaøazeny pøedev�ím z toho dùvodu, abych zjistila, 

jaké pocity tyto vlastnosti vyvolávají u studentù. Druhá èást se pak týkala konkrétnì osob-

nosti tøídního uèitele. Bylo to z toho dùvodu, �e v tomto pøípadì byla zachována urèitá 

anonymita uèitele, proto�e �ádný nebyl jmenován, pøesto v�ichni studenti jasnì vìdìli, ke 

komu se vyjadøují, èím� jsem získala informace o konkrétních a skuteèných, nikoli jen po-

tenciálních, prvcích uèitelovy osobnosti, které mohou, a� u� kladným nebo záporným smì-

rem, ovlivòovat klima �kolní tøídy. Dotazníky urèené uèitelùm byly konstruovány podobnì, 

byla u nich vynechána èást týkající se tøídního uèitele.  

V dotaznících byly pou�ity jednak otázky uzavøené s výbìrem odpovìdí, jejich� úkolem 

bylo pøedev�ím získat informace o tom, k jakému z nabízených postojù èi názorù se tøídní 

kolektivy èi uèitelé pøiklánìjí. Stejnému úèelu slou�ily úlohy se �kálovým hodnocením, kde 

mìli respondenti jednotlivé nabízené polo�ky hodnotit na základì hodnotící �kály. Dále byly 

zaøazeny i úlohy, které vy�adovaly od respondentù vytvoøení urèitého poøadí nabízených 

pojmù. Pro vysvìtlení tìchto jejich postojù byly doplnìny také otázky otevøené urèené 

k objasnìní odpovìdí v rámci otázek uzavøených. 

Dotazníky byly ke studentùm distribuovány prostøednictvím jedné z jejich uèitelek, která 

byla o v�ech potøebách bezproblémového doplnìní dotazníkù podrobnì informována. Pova-

�ovala jsem to za vhodnìj�í oproti vlastní distribuci v tom smyslu, �e tato pedago�ka má ke 

studentùm bli��í vztah a studenti od ní mnohem lépe pøijali informace týkající se vyplnìní 

dotazníkù. Stejný zpùsob distribuce byl pou�it i v pøípadì pedagogù, kde zmínìná uèitelka 

vyu�ila svých dobrých kontaktù s kolegy. Dotazníky byly vyplòovány pøedev�ím z dùvodu 

nedostatku èasu mimo výuku, kdy bylo respondentùm k dispozici libovolné mno�ství èasu 
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na promy�lení odpovìdí. Výhodou tìchto podmínek vyplnìní bylo pravdìpodobnì to, �e 

sami respondenti mohli urèit, které prostøedí a podmínky a doba se jim zdají pro vyplnìní 

dotazníkù nejvhodnìj�í. Naopak nevýhodou bylo bezesporu velké riziko, �e se dotazníky 

nevrátí zpìt od respondentù. 

Tato obava se èásteènì naplnila pøedev�ím v øadách studentù, kdy èást z nich dotazník buï 

vùbec neodevzdala nebo jej odevzdala vyplnìný jen èásteènì. Z celkového poètu 27 studen-

tù prvního kolektivu se mi vrátilo 22 dotazníkù, z 28 studentù druhého kolektivu pak ode-

vzdalo pouze 21 studentù. Výslednì bylo zkoumáno a vyhodnocováno pouze 20 studentù 

z ka�dé jmenované tøídy, jeliko� byly je�tì vyøazeny dotazníky nesprávnì nebo neúplnì vy-

plnìné. U uèitelù byla návratnost dotazníkù stoprocentní. 

5.3.2 Metody zpracování dat 

Zpùsob zpracování dat získaných na základì dotazníkù se li�il podle typù otázek pou�itých 

v dotaznících. U otázek uzavøených s výbìrem odpovìdí se jednalo o kvantifikaci èetností 

volby jednotlivých nabízených odpovìdí. Otázky, resp. úlohy, které vy�adovaly �kálové 

hodnocení jednotlivých nabízených polo�ek, byly zpracovávány pøiøazováním stupòù �kály 

jednotlivým hodnoceným polo�kám a následnì kvantifikací jednotlivých stupòù u ka�dé 

polo�ky, pøièem� výsledkem bylo poøadí jednotlivých nabízených polo�ek. U úloh vy�adují-

cích sestavení poøadí nabízených polo�ek bylo k tìmto jednotlivým polo�kám pøiøazováno 

poøadí, které jim urèili respondenti. Jeliko� respondenti vybírali z vìt�ího poètu polo�ek, 

ne� nabízely stupnì poøadí, výsledné poøadí polo�ek bylo výsledkem nejèastìji oznaèova-

ných polo�ek, kdy matematický prùmìr pøiøazených poøadí dosahoval nejvy��ích hodnot 

vzhledem k poøadí. 

Odpovìdi na otevøené otázky mìly poskytnout pøedev�ím objasnìní a vysvìtlení postojù 

vyjádøených v odpovìdích na uzavøené otázky. V rámci zpracování informací z nich vyplý-

vajících byly sledovány èastìji se opakující tvrzení a vysvìtlení, které byly následnì vyu�ity 

pøi interpretaci výsledkù výzkumu. 
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6 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

Popis i následná interpretace výsledkù je rozdìlena do tøí èástí. V první èásti jsem se zamìøi-

la na slo�ky osobnosti pozitivnì pùsobící na klima �kolní tøídy. Druhá èást odhaluje slo�ky 

uèitelovy osobnosti negativnì pùsobící na klima �kolní tøídy. V dotaznících jsem se sna�ila 

nabídnout studentùm celou øadu slo�ek osobnosti uèitele, které by nìjakým zpùsobem moh-

ly ovlivòovat klima jejich tøídy. Studenti mìli urèit, jestli tyto slo�ky osobnosti pùsobí na 

klima jejich tøídy pozitivnì nebo naopak negativnì nebo nemají na tøídní klima �ádný vliv. 

Následnì mìli mo�nost objasnit dùvody, proè ta která vlastnost ovlivòuje klima �kolní tøídy 

daným zpùsobem. 

Ve svém výzkumu jsem se zamìøila mimo jiné také na to, jaký vliv na klima ve �kolní tøídì 

mù�e mít tøídní uèitel. Na osobu tøídního uèitele jsem se zamìøila mimo jiné také proto, �e 

ji� v pùvodním dotazníku, který jsem u� døíve vzpomínala, se ukázalo, nakolik mù�e být 

problémový vztah s tøídním uèitelem a nakolik to mù�e znamenat problém pro studenty a 

jejich dobrý pocit ve �kole a vùbec pro pøístup studentù ke �kole a uèitelùm. Právì i na 

vztahu k tøídnímu uèiteli se ukázalo, které vlastnosti a dovednosti uèitele jsou pro kvalitu 

vzájemných vtahù a tøídního klimatu dùle�ité. 

6.1 Popis výsledkù výzkumu 

Aèkoliv cílem výzkumu byla spí�e formulace kvalitativních výsledkù, uvádím i nejdùle�itìj�í 

výsledky èíselné.  

Osobnost uèitele je jedním ze základních slo�ek tvoøících klima �kolní tøídy. Dotazníky od-

halily, které její aspekty pùsobí na kvalitu tøídního klimatu nejvíce a také to, co pova�ují 

samotní studenti z oblasti osobnosti uèitele za nejdùle�itìj�í z rùzných pohledù. Ji� z úvodu 

dotazníkù jasnì vyplynulo, �e pro 90 % v�ech studentù je v souvislosti s klimatem �kolní 

tøídy dùle�itìj�í osobnost uèitele, zpùsob chování uèitele, jeho, resp. její jednání, pøístup ke 

studentùm a také k uèení ne� jeho znalosti, dovednosti èi profesní zamìøení.  

6.1.1 Slo�ky osobnosti uèitele pozitivnì pùsobící na klima �kolní tøídy 

V pøípadì hodnocení pozitivnì pùsobících vlastností uèitele do�lo takøka ke vzácné shodì 

názorù. U obou tøíd, ale také u pedagogù, se mezi vlastnostmi, které nejpozitivnìji pùsobí 

na kvalitu tøídního klimatu, u v�ech opakovaly prakticky toto�né vlastnosti uèitelù.  
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U 83 % v�ech studentù a dokonce u v�ech 10 dotazovaných uèitelù se jako jednoznaènì 

pozitivnì pùsobící vlastnost objevovala spravedlnost uèitele. Se spravedlivostí úzce souvisí 

dal�í vlastnost, která byla uvádìna jako jednoznaènì kladnì pùsobící u 73 % v�ech studentù 

a u v�ech deseti uèitelù, a tou je objektivita uèitele v hodnocení. Výsledné poøadí kladnì 

pùsobících vlastností z pohledu uèitelù i studentù je uvedeno v tabulce: 

Tab. 1 Poøadí pozitivnì vnímaných vlastností uèitele 

Dal�í nejèastìji uvádìnou vlastností, která pozitivnì pùsobí na klima �kolní tøídy, byla podle 

studentù úcta k studentovì osobnosti. Za pozitivnì pùsobící ji oznaèilo 15 z 20 studentù 

jedné sledované tøídy a 17 z 20 studentù druhé �kolní tøídy. 8 uèitelù tuto vlastnost oznaèilo 

za jednoznaènì pozitivnì pùsobící, zbývající 2 uèitelé pak jako spí�e pozitivnì pùsobící. 

Mládí studentù se také projevilo v tom, �e jako jednu z nejdùle�itìj�ích vlastností uèitele, 

která má pozitivní vliv na atmosféru ve tøídì, jich 83 % uvádìlo také smysl pro humor. 

S tím pak úzce souvisí dal�í, u 80 % studentù uvádìná pozitivnì pùsobící vlastnost a tou je 

optimismus uèitele. S vý�e uvedenými vlastnostmi jde, podle názoru studentù, ruku v ruce 

také blízký vztah k studentovi. V jedné z tøíd ji jako jednoznaènì pùsobící vlastnost na klima 

�kolní tøídy oznaèilo 19 studentù z 20. Pøes 50 % studentù v odpovìdích dále uvádìlo jako 

jednoznaènì pozitivnì pùsobící na klima �kolní tøídy tolerantnost uèitele, schopnost spolu-

pracovat, laskavost, ohleduplnost, inteligenci, schopnost plnit sliby. Studenti i uèitelé také 

dostali mo�nost sami uvést dal�í vlastnosti uèitele, které mohou pozitivnì ovlivòovat klima 

�kolní tøídy. Nejèastìji � u 3 pedagogù a 9 studentù � se objevila pozitivní motivace, která 

se úzce pojí s optimismem a smyslem pro humor. 

Tøída A Tøída B
1 spravedlivost objektivita pøi hodnocení spravedlivost
2 úcta k studentovì osobnosti spravedlivost objektivita pøi hodnocení
3 optimismus úcta k studentovì osobnosti plnìní slibù
4 smysl pro humor smysl pro humor schopnost naslouchat

5 objektivita pøi hodnocení blízký vztah ke studentùm úcta k studentovì osobnosti 
smysl pro humor

6 plnìní slibù tolerantnost takt
7 blízký vztah ke studentùm optimismus slu�né chování
8 trpìlivost schopnost spolupráce upøímnost

StudentiPoøadí Uèitelé
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Tab. 2 Poøadí pozitivnì vnímaných schopností uèitele 

Kvalitu vzájemných vztahù mezi studenty a uèiteli, a tím i kvalitu �kolního klimatu, neovliv-

òuje jen zpùsob chování a jednání uèitele, jeho osobnost se projevuje také v schopnostech 

a dovednostech, díky kterým uèitel doká�e �ákùm efektivním zpùsobem zprostøedkovat 

uèební látku, poznatky, dovednosti i dal�í informace. Studenti obou tøíd se shodli na zcela 

toto�ném poøadí ètyø prvních osobnostních schopností uèitele, které jsou dùle�ité pro kvali-

tu �kolního klimatu. Zcela v popøedí u 85 % v�ech studentù byla pøedev�ím schopnost uèite-

le srozumitelnì vysvìtlit uèivo. Pøes 55 % studentù pøiznalo a uèitelé s tím plnì souhlasili, 

�e pro nì není dùle�ité si ve �kole vyslechnout uèební látku a teprve doma se ji sna�it nauèit, 

ale cílem uèitele by mìlo být dosáhnout pochopení uèiva ze strany studentù ji� v prùbìhu 

vyuèovací hodiny.  

Schopnost uèitele srozumitelnì vysvìtlit uèivo je èasto podmiòována a podporována dal�í 

potøebnou osobnostní schopností, kterou ocenili pøedev�ím studenti, ale její� potøebu si 

uvìdomovali také uèitelé, a tou jsou dobré komunikaèní schopnosti uèitele. Za jednoznaènì 

pozitivnì pùsobící ji oznaèilo 53 % v�ech studentù a 7 z 10 uèitelù. Mezi vý�e uvedené 

schopnosti uèitele, které mají podle názoru studentù i uèitelù pozitivní vliv na klima �kolní 

tøídy, se vklínilo také pøíjemné vystupování uèitele. Z pohledu témìø 50 % studentù je pro 

pohodu a kvalitu výuky a tím i tøídního prostøedí dùle�itý také v�eobecný pøehled uèitele.  

V upøednostòování dal�ích dovedností uèitelù u� se názory jednotlivých tøídních kolektivù i 

samotných uèitelù rozcházely, ov�em u 45 % studentù se u nich objevovaly jako jednoznaè-

nì dùle�ité také organizaèní schopnosti uèitele. Uèitelé podle svých vlastních zku�eností 

vyzdvihovali i dal�í dovednosti, u kterých vidí �anci, �e by mohly pozitivním zpùsobem 

ovlivnit klima ve �kolní tøídì. Patøí mezi nì pøedev�ím schopnost uèitele vytváøet a podpo-

rovat ducha vzájemné spolupráce a pomoci mezi studenty, umìní poskytovat povzbuzení èi 

odmìny v pravý èas nebo schopnost vhodným zpùsobem provìøovat znalosti studentù. 

Tøída A Tøída B

1
schopnost srozumitelnì 

vysvìtlit uèivo
schopnost srozumitelnì 

vysvìtlit uèivo
dobré komunikaèní 

schopnosti

2
pøíjemné vystupování pøíjemné vystupování schopnost srozumitelnì 

vysvìtlit uèivo

3
dobré komunikaèní 

schopnosti
dobré komunikaèní 

schopnosti
v�eobecný pøehled

4 v�eobecný pøehled v�eobecný pøehled odborné znalosti

5 vná�ení novinek organizaèní schopnosti pøíjemné vystupování 
organizaèní schopnosti

StudentiPoøadí Uèitelé
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Velmi zajímavé bylo sledovat, jak se názory nebo pohled na urèité vlastnosti, resp. doved-

nosti li�í nejen mezi studenty a uèiteli, ale také mezi obìma tøídními kolektivy. Tato skuteè-

nost naznaèuje, �e popularitu urèité vlastnosti èi dovednosti nelze jednoznaènì urèit, proto-

�e závisí na podmínkách, charakteru a povaze jednotlivých tøídních kolektivù. 

Takováto rozdílná stanoviska zastávali studenti i uèitelé napø. v pøípadì dovednosti èi 

schopnosti uèitele vná�et do výuky neustálé novinky. 6 uèitelùm z dotazovaných 10 pøipa-

dala tato dovednost jako efektivní zpùsob, jak podpoøit aktivní pøístup studentù v hodinách, 

naopak zbývající 4 uèitelé se spí�e pøiklánìli k tomu, �e tím uèitel zbyteènì výuku kompli-

kuje, proto�e ne ka�dý student je dostateènì pøizpùsobivý neustálým zmìnám. Rùznily se i 

názory tøídních kolektivù. Zatímco v jedné ze sledovaných tøíd 75 % studentù potvrdilo 

pozitivní èi negativní vliv na klima �kolní tøídy, u témìø poloviny dotázaných studentù z 

druhého kolektivu studentù se objevil názor, �e takováto dovednost sice mù�e mít pozitivní 

vliv na jejich aktivitu, ale tato skuteènost nemá v podstatì �ádný výrazný vliv na kvalitu 

prostøedí a podmínek, ve kterých probíhá výuka. 

Stejnì tak se odli�ují názory týkající se dovednosti uèitele uèit studenty samostatnosti.  

7 z 10 uèitelù má za to, �e to tøídu jako kolektiv spojuje, proto�e to vyvolává diskuse a 

podporuje týmovou spolupráci. Jak ov�em vyplynulo z výpovìdí studentù, toto se dìje jen 

v pøípadì bezproblémových vztahù mezi spolu�áky. 9 studentù jednoho kolektivu a dokon-

ce 15 studentù z druhého tøídního kolektivu ov�em hned v úvodu dotazníkù pøiznalo, �e 

jejich kolektiv není pøíli� kamarádský a �e klima jejich tøídy nemohou jednoznaènì oznaèit 

jako pozitivní a bezproblémové. Proto i v pøípadì dovednosti uèitele uèit studenty samo-

statnosti se 63 % studentù stavila k této dovednosti spí�e negativnì, proto�e údajnì tøídu 

jako kolektiv rozdìluje tím zpùsobem a proto, �e tøída není schopna samostatnì èi týmovì 

spolupracovat a diskuse vyvolávají konflikty. V tomto momentu je mo�né sledovat, jak se 

nìkdy mohou li�it pøedpoklady uèitelù o tom, jak kterou vlastnost èi dovednost studenti 

pøijmou a jak na ni budou reagovat, co� jenom dále ukazuje, jak je uèitelská profese nesmír-

nì nároèná a v�estranná. 

6.1.2 Slo�ky osobnosti uèitele negativnì pùsobící na klima �kolní tøídy 

Své dotazy na studenty i uèitele jsem samozøejmì zamìøila i na osobnostní slo�ky uèitele, 

které pùsobí na klima �kolní tøídy negativnì. Studenti i uèitelé se tak mìli mimo jiné mo�-

nost vyjádøit k nìkolika vlastnostem, které mohou být u pedagoga obecnì pova�ovány za 
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záporné. Z tìchto záporných vlastností pova�ovalo 83 % studentù za nejzáva�nìj�í problém 

pøedev�ím nezájem uèitele o studenty. Dal�í jednoznaènì negativnì vnímanou vlastností u 

60 % v�ech studentù, co se týèe vlivu na klima tøídy, byla výbu�nost uèitele. S výbu�ností 

úzce souvisí také dal�í, negativnì pùsobící vlastnost, a tou je náladovost uèitele, resp. nesta-

bilita nálad, nevyrovnanost uèitele. Velmi negativnì byly u v�ech studentù vnímány také 

povahové rysy uèitele podobné �kodolibosti èi posmìvaèství.  

O co lépe studenti i uèitelé vnímali optimismus uèitele a jeho smysl pro humor, tím hùøe pak 

podle 60 % z nich pùsobí na podmínky výuky pesimismus spojený se zatrpklostí. Mezi ne-

gativnì pùsobící vlastnosti uèitele, které respondenti sami uvádìli, se témìø u poloviny stu-

dentù dostaly urèité pøedsudky uèitele, mínìno v tom smyslu, kdy� si uèitel vytváøí názor na 

urèitou �kolní tøídu a její studenty na základì informací tzv. �z druhé ruky�.  

Jako dal�í vlastnost uèitele negativnì pùsobící na klima tøídy bylo témìø u 40 % studentù a 

témìø poloviny uèitelù pøipomínáno také pøíli�né vyu�ívání trestù a postihù. Studenti témìø 

v 85 % pøípadù uvádìli, �e pokud jsou v prùbìhu výuky povzbuzováni a chváleni, pracuje a 

uèí se jim lépe. To samé pova�ují za dùle�ité i samotní uèitelé. Zajímavé bylo srovnání, jak 

je to ve skuteènosti s chválením a povzbuzováním v pøípadì tìchto dvou tøíd. Zatímco uèi-

telé mají, a� na jednu výjimku, pocit, �e studenty èasto chválí a tím je povzbuzují k lep�ím 

výkonùm, 65 % studentù má pocit pøesnì opaèný, a to, �e je uèitelé takto povzbuzují pøíli� 

málo. Jako jednu z dal�ích pøeká�ek pro kvalitní tøídní klima studenti uvádìli vná�ení osob-

ních problémù uèitele do výuky. Dále studenti pøipomínali také vybíjení si zlosti na studen-

tech, neochotu vyslechnout jejich názory a podnìty, ale také napø. pøeceòování schopností 

studentù. 

6.1.3 Vliv osobnosti tøídního uèitele 

Mezi otázky dotazníku týkajícího se klimatu �kolní tøídy obecnì jsem ji� pøed rokem na radu 

jedné z vyuèujících zaøadila dotazy, které se týkaly tøídního uèitele a dá se øíct, �e jsem se 

právì v tomto ohledu trefila do èerného. Témìø 95 % v�ech studentù oznaèilo ji� 

v pùvodním dotazníku svùj vztah k tøídní uèitelce za velmi napjatý s problémy pøedev�ím 

v komunikaci, pøièem� pro nì tøídní uèitelka znamenala hlavnì neustálý problém.  

Po roce jsem se k tomuto problému vrátila právì v rámci zkoumání osobnosti uèitele a 

otázky týkající se tøídního uèitele jsem do dotazníkù opìt zaøadila, s tím �e u pùvodnì 



UTB ve Zlínì, Univerzitní institut 36 

 

zkoumané tøídy jsem se zamìøila na to, zda se vztah se tøídní uèitelkou nìjakým zpùsobem 

v prùbìhu roku vyvíjel èi mìnil. To byl také jeden z dùvodù, proè jsem se podobu dotazníkù 

sna�ila ponechat velmi podobnou té pùvodní a sna�ila se na ni navázat. Bohu�el po vyhod-

nocení dotazníkù jsem musela dospìt k poznání, �e podle názoru 80 % studentù pùvodnì 

sledované tøídy je jejich vztah k tøídní uèitelce stále problémový a plný napìtí navíc polovina 

studentù zastává názor, �e se vzájemný vztah buï vùbec nezmìnil nebo se naopak zmìnil 

jednoznaènì k hor�ímu.  

Velmi pøekvapivé ov�em bylo, �e i ve tøídì, která pøed rokem je�tì nebyla pøedmìtem 

zkoumání, byl odhalen u 85 % studentù také dosti problematický vztah k tøídnímu uèiteli, 

který studenti velmi citelnì vnímali. Studenti vidìli podle dotazníkù problémy pøedev�ím 

v komunikaci s tøídním uèitelem. Pøitom studenti obou tøíd pova�ují dle vý�e uvedených 

výsledkù bli��í vztah k tøídnímu uèiteli i ke v�em uèitelùm obecnì za jednoznaènì pozitivnì 

pùsobící na klima jejich tøídy, proto�e uèitel je lépe zná, ví o jejich potøebách, zájmech a 

zálibách, má snahu se studentùm co nejvíce pøiblí�it zpùsobem svého chování a jednání, 

stylem výuky.  

I v závìreèné èásti svého výzkumu jsem mohla sledovat, co v�echno uèitel pøi výkonu své 

profese musí brát v potaz ohlednì svého chování, jednání, vystupování, zpùsobu výuky a na 

co v�e se studenti mohou u uèitele zamìøit, co v�e jim mù�e nìjakým zpùsobem vadit a pøe-

ká�et a co v�echno jim pro profesi pedagoga mù�e pøipadat dùle�ité z hlediska jejich výko-

nù, jejich pøístupu ke �kole i z hlediska toho, jak se cítí bìhem procesu výuky. 

6.2 Interpretace a diskuse výsledkù výzkumu 

V této èásti jsem se sna�ila pøiblí�it a urèitým zpùsobem objasnit výsledky výzkumu, uvede-

né v pøedchozí èásti práce. Vodítkem a inspirací pro následující interpretaci a diskusi vý-

sledkù výzkumu mi byly pøedev�ím odpovìdi na otevøené otázky z dotazníkù, ve kterých 

mìli studenti i uèitelé objasòovat svou volbu v rámci uzavøených odpovìdí. Na úvod této 

interpretaèní èásti práce jsem se rozhodla zaøadit diskusi výsledkù výzkumu klimatu tøídního 

prostøedí, který jsem provádìla pøed rokem, abych ukázala, z jakých poznatkù celý tento 

výzkum osobnosti uèitele a jejího vlivu na klima �kolní tøídy vycházel.  
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6.2.1 Vzájemné vztahy mezi studenty a uèiteli 

Ji� z prùzkumu provedeného pøed rokem bylo jasnì patrné, nakolik silnì studenti vnímají 

kvalitu prostøedí, ve kterém probíhá jejich výuka. Podle prùzkumu vìt�ina z nich za tímto 

pojmem vidìla mimo jiné prostøedí, ve kterém tráví vìt�inu dne, vztahy s uèiteli, náladu a 

atmosféru ve tøídì, jestli se ve tøídì mezi spolu�áky cítí dobøe nebo ne. Nìkteøí klima tøídy 

také ztoto�òovali s její soudr�ností nebo se v�ím, co se ve tøídì bìhem celého �kolního dne 

dìje. 

V rámci tohoto výzkumu na základì dotazníku (viz. pøíloha P I, II), týkajícího se klimatu 

�kolní tøídy obecnì, jasnì vyplynuly nìkteré skuteènosti týkající se vztahu osobnosti uèitele 

a klimatu �kolní tøídy. V èásti dotazníku vìnované vztahùm mezi uèiteli a studenty mì zají-

malo pøedev�ím chování uèitelù ke studentùm, kvalita komunikace a povaha vzájemných 

vztahù. V rámci klimatu �kolní tøídy jsou toti� tyto vztahy vedle vzájemných vztahù mezi 

studenty druhým nejdùle�itìj�ím aspektem jeho kvality. Hodnì na nich závisí, jak se studenti 

budou cítit ve vyuèovacích hodinách, proto�e urèitì nestaèí se cítit dobøe jen mezi svými 

vrstevníky, tedy spolu�áky. Pro úspìch vyuèování je nezbytnì nutná také urèitá harmonie ve 

vztazích mezi uèiteli a studenty, bez napìtí, strachu a konfliktù. 

Pro navození harmonie ve vzájemných vztazích mezi studenty a uèiteli je bezesporu pro-

spì�ná bezproblémová spolupráce bìhem vyuèování. K tomu mohou rovným dílem pøispìt 

jak uèitelé svým pøístupem k výuce, tak i samotní studenti, a to pøedev�ím budováním ne-

formálních, pøátelských vztahù, které studenti v dotaznících velmi oceòovali a v reálu èasto 

postrádali. U� v rámci tohoto dotazníkového �etøení vyvstal problém rozdílného pohledu 

studentù a uèitelù na nìkteré aspekty vzájemného vztahu. Napø. studenti ve sledované tøídì 

mìli pøevá�nì pocit, �e by u uèitelù na�li porozumìní a pochopení svých osobních problémù 

jen v opravdu vá�ných situacích, pøièem� jen vá�né osobní problémy by braly uèitelé 

v úvahu v prùbìhu vyuèování. Samotní uèitelé se cítili více citliví a ohleduplní k problémùm 

studentù, ne� jak je vidí studenti.  

Velmi køehkou zále�itostí v oblasti vztahù mezi uèiteli a studenty se ukázala ji� pøed rokem 

obliba uèitele. Není lehké ji získat a je je�tì tì��í si ji udr�et. Obliba uèitele navíc velmi èasto 

urèuje úroveò vzájemných vztahù. Ji� v tìchto dotaznících studenti sledované tøídy uvádìli, 

�e na vzájemné vztahy s uèitelem, a tedy i na celkové klima ve tøídì, nejvíce pùsobí osob-
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nost uèitele a zpùsob uèení, porozumìní a zájem o studenty, pochopení jejich názorù, pøá-

telský pøístup, ale také velmi ocení pohodu a vyuèování bez stresu.  

Toto shrnutí z prùzkumu o klimatu �kolní tøídy obecnì jsem uvedla pøedev�ím proto, �e ji� 

z obecného pohledu na klima �kolní tøídy je patrné, nakolik výrazným jeho prvkem je právì 

osobnost uèitele a její jednotlivé slo�ky. Ji� v rámci tohoto prùzkumu se ukázala øada vlast-

ností a charakteristik, které mohou vý�e uvedenými zpùsoby ovlivòovat kvalitu výukového 

prostøedí. 

6.2.2 Slo�ky uèitelovy osobnosti pozitivnì pùsobící na klima �kolní tøídy 

Nejèastìji se u studentù i u uèitelù objevovala jako jednoznaènì pozitivnì pùsobící vlastnost 

spravedlnost uèitele. Pokud je uèitel spravedlivý, studenti si jsou jisti, �e budou spravedlivì 

ohodnoceni a v�em bude mìøeno stejnì. U studentù to vzbuzuje dùvìru v uèitele, nebo� 

studenti jsou velmi citliví na nespravedlivé hodnocení, a má to tedy i vliv na vzájemné vzta-

hy mezi uèitelem a studenty. Studenti necítí rozdíly, tudí� nemají dùvod pro rozepøe, co� má 

zase pozitivní vliv na jejich vzájemné vztahy.  

Se spravedlivostí úzce souvisí dal�í vlastnost, která byla stejnì èasto uvádìna jako jedno-

znaènì kladnì pùsobící, a tou je objektivita uèitele v hodnocení. Uèitel by tedy podle stu-

dentù mìl hodnotit jejich výkony, nikoliv jejich vzhled èi cokoliv jiného. Nemìl by nikomu 

nadr�ovat, proto�e to pak zpùsobuje rozbroje mezi samotnými studenty, èasto je pak kolek-

tiv naru�ován nenávistí, resp. závistí a nesná�enlivostí. Studenti dokonce pøímo uvádìli, �e 

nadr�ování èi nespravedlivé hodnocení doslova znepøíjemòují klima v jejich tøídì a zpùsobují 

napjatost vztahù. 

Dal�í nejèastìji uvádìnou vlastností, která pozitivnì pùsobí na klima �kolní tøídy, byla podle 

studentù úcta k studentovì osobnosti. Studenti se pak cítí jako rovnocenní partneøi, nejsou 

tolik patrné vztahy nadøízenosti èi moci a podøízenosti a studenti se cítí stejnì dùle�ití jako 

samotný pedagog. Byla vyjádøena dokonce obava, �e pokud by byl nìkterý ze studentù ze 

strany uèitele zesmì�òován èi poni�ován, mohli by si z nìho ostatní studenti vzít pøíklad 

v takovémto jednání se svými spolu�áky. Naopak pokud si uèitel vá�í studenta a jeho osob-

nosti, vá�í si pak samotní studenti uèitele, co� vede k budování dobrých vzájemných vztahù 

a tedy i ke zkvalitnìní tøídního klimatu. 
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Studenti také velmi ocenili smysl pro humor. Uèitel tak pøi vyuèování je schopen rozesmát 

tøídu a uvolnit atmosféru a napìtí pøedev�ím v rùzných zátì�ových situacích. Navíc tako-

výmto zpestøením hodiny doká�e, aby se studenti do hodin tì�ili a výuka jim pøipadala zá-

bavná. S tím pak úzce souvisí dal�í uvádìná vlastnost a tou je optimismus uèitele. Prostøed-

nictvím nìj mù�e uèitel povzbudit studenty k lep�ím výkonùm, k lep�í náladì. Díky smyslu 

pro humor je pak schopen pøená�et optimismus na samotné studenty a výuka se stává poho-

dovìj�í. Studenti toti� uvádìli, �e je milé se dívat na pøíjemnì naladìnou tváø. Budí to u nich 

dojem, �e se na nì uèitel tì�í a má radost z jejich spoleènosti. Studenti se tak cítí pøi výuce 

pøíjemnì a nenucenì. 

S vý�e uvedenými vlastnostmi jde, podle názoru studentù, ruku v ruce také blízký vztah 

k studentovi. Studenti tak cítí v hodinách pøíjemnou atmosféru bez jakéhokoliv napìtí. Ne-

mají tak problém si popovídat s uèitelem o �kolních, ale i mimo�kolních zále�itostech, a 

nedìlá jim potí�e ani vyjádøit svùj vlastní názor. Studenti jsou rádi, pokud uèitele blí�e zají-

mají, proto�e uèitelé tak o nich mají lep�í pøehled, o jejich vlastnostech, dovednostech èi 

schopnostech. Uèitel tak má mo�nost studentùm lépe rozumìt. Uèitelé naproti tomu tento 

aspekt nepova�ují, alespoò podle jejich odpovìdí, za tak dùle�itý pro klima �kolní tøídy a 

upøednostòují jiné vlastnosti. 

Velmi pozitivnì hodnotili, pøedev�ím studenti, schopnost uèitele srozumitelnì vysvìtlit uèi-

vo. Je to zcela pochopitelné, proto�e správné porozumìní uèivu je jedním z nejdùle�itìj�ích 

zámìrù celého výchovnì-vzdìlávacího procesu. Tato schopnost podle studentù vede díky 

lep�ímu pochopení uèiva i k jejich lep�ím výsledkùm, v podstatì to umo�òuje studentùm 

pro�ít pocit úspìchu. Studenti se pak necítí tolik stresováni objemem uèiva, nemají takovou 

potøebu se nepochopenou uèební látku douèovat doma a jsou i schopni lépe pochopit dal�í 

navazující, tøeba i obtí�nìj�í uèivo. Pro studenty je dùle�ité pochopení uèiva ji� bìhem vyu-

èovací hodiny. Studenti tak podle jejich slov cítí, �e �kolu zvládají, ve výuce se pak cítí 

uvolnìnìji a má to pozitivní vliv také na jejich vztah k uèiteli a vùbec na pøístup ke �kole a 

vzdìlání. Uèitelé tuto dovednost sice nepova�ují jako studenti za nejdùle�itìj�í, nicménì 

podle jejich slov je dùle�itá z toho hlediska, �e studenti se podle nich cítí �nepodvedeni�, 

cítí, �e se ji� v rámci hodin mohou nìèemu nauèit, co� dále podporuje víru ve vlastní schop-

nosti a motivuje je k dobrým výsledkùm a výkonùm a zcela mìní jejich pøístup k uèivu i 

k samotnému uèiteli. To v�e se pak podle jejich slov pozitivnì odrá�í na kvalitì tøídního 

klimatu. 
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Schopnost uèitele srozumitelnì vysvìtlit uèivo je èasto podmiòována a podporována dal�í 

potøebnou osobnostní schopností a tou jsou dobré komunikaèní schopnosti uèitele. Pokud 

jimi uèitel oplývá a ovládá je, pak je schopen zpìtnì studentùm srozumitelnì a vhodnou 

formou zprostøedkovat uèivo a v�echny dùle�ité informace. Nedìlá mu problémy diskutovat 

se studenty, jasnì a srozumitelnì se vyjadøovat a tím pádem ani nemá vìt�í problémy 

s navázáním bli��ího kontaktu se studenty. Podle uèitelù nedochází k tolika nedorozumìním 

a tudí� ani ke konfliktùm. Podle nich dává vzájemná, uèitelem øízená diskuse studentùm 

pocit, �e i oni jsou plnohodnotnými úèastníky procesu výuky. Navíc tato dovednost umo�-

òuje prùbì�nì vyjasòovat a øe�it problémy, co� zase potlaèuje vznik rozepøí. Podle názoru 

studentù je takovýto otevøený komunikativní extravertní pedagog mnohem pøíjemnìj�í a 

dovede výuku o�ivit a udìlat ji zábavnìj�í, co� zase vyzdvihuje potøebu smyslu pro humor a 

optimismu uèitele. 

Mezi vý�e uvedené dovednosti uèitele, které mají podle názoru studentù i uèitelù pozitivní 

vliv na klima �kolní tøídy, se vklínilo také pøíjemné vystupování uèitele. Zase má úzkou sou-

vislost s optimistickým naladìním uèitele a jeho smyslem pro humor, ale je také zpravidla 

vyústìním dobrých komunikaèních schopností uèitele. Studenti se ve vyuèovacích hodinách 

takových uèitelù cítí mnohem lépe a klidnìji, atmosféra ve tøídì je podle nich uvolnìnìj�í, 

bez napìtí. Navíc údajnì vìnují v hodinách vìt�í pozornost uèiteli a jeho výkladu, co� se 

zase pozitivnì odrá�í nejen na jejich výkonech, ale také na vzájemném vztahu s uèitelem a 

tím i na klimatu jejich tøídy. 

Z pohledu studentù je pro pohodu a kvalitu výuky a tím i tøídního prostøedí dùle�itý také 

v�eobecný pøehled uèitele. Pedagog má tak podle studentù �ir�í pohled na dané uèivo, je 

schopen studentùm pøedstavit rùzné souvislosti daného tématu, které jim usnadní pochopení 

a porozumìní vyuèované látce. Nìkteøí studenti dokonce uvedli, �e v takovém pøípadì cítí, 

�e tento èlovìk, tedy uèitel, jim má co dát, �e jejich i jeho práce má smysl. Studenti cítí, �e 

se mohou kdykoliv na cokoliv zeptat a tím se rozvíjí jejich schopnost nad vìcmi kriticky 

pøemý�let a uvádìt vìci do rùzných souvislostí. Studenti mají jistotu, �e si mohou s uèitelem 

povídat i napø. o rùzných trendech týkajících se mladých èi dospívajících lidí, a pøitom si 

budou s uèitelem rozumìt. Studenti také rádi naslouchají nìkomu, z koho cítí, �e tomu, o 

èem mluví, také rozumí, nejen�e tyto informace pouze zprostøedkovává. 

Pozitivnì hodnoceny byly také dobré organizaèní schopnosti uèitele. Podle studentù je tak 

uèitel schopen organizovat svùj èas i èas studentù vèetnì nejrùznìj�ích zále�itostí týkajících 
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se výuky a vzdìlání takovým zpùsobem, �e nevznikají konflikty a rozepøe ani mezi studenty 

samotnými ani mezi uèitelem a studenty, co� má opìt pozitivní vliv na náladu a klima ve 

tøídì. Prohlubuje se tím dobrá vzájemná spolupráce, která podporuje dobré vztahy, bezpro-

blémovou komunikaci a také dobré výsledky studentù. 

Ji� v rámci výsledkové èásti bylo zmínìno, �e z výsledkù vyplývaly nìkdy dosti rozdílné 

názory a postoje nejen mezi uèiteli a studenty, ale odli�né byly i výsledky u jednotlivých 

tøídních kolektivù, co� jen potvrzuje nároènost uèitelské profese, proto�e u nìkterých osob-

nostních prvkù nelze jednoznaènì urèit, jak budou studenty pøijímány a jak na nì budou 

studenti reagovat. 

6.2.3 Slo�ky osobnosti uèitele negativnì pùsobící na klima �kolní tøídy 

Jak u� bylo vý�e uvedeno, studenti i uèitelé se mìli mo�nost vyjádøit také k nìkolika vlast-

nostem, které mohou být u pedagoga obecnì pova�ovány za záporné. Z tìchto záporných 

vlastností pova�ovali studenti za nejzáva�nìj�í problém pøedev�ím nezájem uèitele o studen-

ty. Studenti se vyjádøili v tom smyslu, �e pokud cítí, �e uèitel o nì nejeví zájem, ztrácejí oni 

sami zpìtnì zájem o uèitele i o samotné uèení. Mù�e to vést a� k znechucení urèitého pøed-

mìtu pøedev�ím z toho dùvodu, �e studenti u takového uèitele mají pocit, �e svou práci 

nedìlá rád, pøièem� se vlastnì trápí jednak sám pedagog, ale pøedev�ím to znepøíjemòuje 

studentùm proces uèení se. Podle nìkterých studentù mù�e nezájem uèitele o studenta vést 

a� k urèitým pocitùm ménìcennosti, student mù�e mít pocit, �e kdy� není dùle�itý pro uèi-

tele, není pak dùle�itý ani pro nikoho jiného. Navíc v takovéto situaci logicky není mo�né 

ani navázání bli��ího vztahu mezi uèitelem a studenty, který je tolik dùle�itý pro kvalitu 

klimatu ve �kolní tøídì. Trpí tím i kvalita výuky, proto�e pokud studenti cítí nezájem uèitele 

o nì samé a o svou práci, pak se pro nì vyuèovací hodiny stávají nudnými a má to urèitì 

mimo jiné vliv na jejich pøístup k práci a uèení, pota�mo také na pøístup ke �kole. Studenti 

se uèiteli vzdalují a vytváøejí si svùj vlastní svìt, ve kterém je pojí urèité �spojenectví� proti 

uèiteli. 

Dal�í negativnì vnímanou vlastností, jak ze strany studentù tak i uèitelù, co se týèe vlivu na 

klima tøídy, byla výbu�nost uèitele. Vìt�ina studentù výbu�nost oznaèila jako naprosto ne-

vhodnou vlastnost pro práci uèitele. Mìli pocit, �e tato vlastnost stupòuje napìtí ve vyuèo-

vacích hodinách pøedev�ím z toho dùvodu, �e studenti mají strach komunikovat nebo se 

nìjakým zpùsobem projevit, proto�e mají strach èi obavy z reakce uèitele, která pøi výbu�né 
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povaze uèitele mù�e být èasto nepøimìøená dané situaci. Tyto neadekvátní a nekontrolované 

reakce uèitele mohou podle studentù vyústit ve zbyteèné konflikty, které naru�ují vzájemné 

vztahy mezi studenty a uèitelem, a tedy i klima �kolní tøídy.  

S výbu�ností úzce souvisí také dal�í, negativnì pùsobící vlastnost, a tou je náladovost uèite-

le, resp. nestabilita nálad, nevyrovnanost uèitele. Zmìna nálad a chování uèitele pùsobí na 

studenty zmateènì, nemohou si být jisti, jak uèitel zareaguje na tu kterou skuteènost èi situ-

aci. Tím se opìt komplikuje vzájemná komunikace mezi studenty a uèitelem, proto�e ka�dý 

z nás, tedy i studenti, pøi jednání s druhým èlovìkem vychází z jisté èásti z urèitého vlastní-

ho oèekávání o povaze a mo�ných reakcích daného jedince, které èerpáme pøedev�ím 

z dosavadních zku�eností s daným èlovìkem. Náladovost toto v�e znesnadòuje tím, �e stu-

dentùm neumo�òuje nìjakým zpùsobem pøedpovídat reakce uèitele v urèitých situacích, 

osobní oèekávání je tedy zkresleno a je nejednoznaèné, a tím komplikuje i navázání bezpro-

blémové komunikace a bli��ích vztahù, které jsou tolik dùle�ité pro kvalitu výuky i prostøe-

dí, ve kterém probíhá. 

Velmi negativnì byly studenty vnímány také povahové rysy uèitele podobné �kodolibosti èi 

posmìvaèství. Studenti v takovýchto povahových rysech vidìli velmi efektivní zpùsob, jak 

jim mù�e uèitel, pøedev�ím psychicky, ublí�it. I sami uèitelé si uvìdomují, �e studenti se 

v takových pøípadech uzavírají do sebe, tlumí své reakce a èasto to vyús�uje a� ve strach z 

výsmìchu èi nenávist poci�ovanou k pedagogovi. Uèitelé vyjádøili obavu, �e studenti pak 

mají tendenci takové chování a jednání uèiteli vracet v podobì rùzných �kodolibých vtípkù, 

co� mimo jiné znesnadòuje udr�ení disciplíny a poøádku bìhem výuky a opìt to naru�uje 

vzájemnou komunikaci a vzájemné vztahy, tedy i klima tøídy. 

Studenti i uèitelé velmi negativné vnímali také pesimismus spojený se zatrpklostí. Zbyteèná 

vá�nost ve výuce podle pedagogù naprosto potlaèuje jakékoliv projevy aktivního pøístupu 

studentù v hodinách a bez této aktivity ze strany studentù je podle jejich názorù velmi zne-

snadnìn proces zapamatování si uèiva a mo�nost jeho pozdìj�ího vyu�ití, a� u� v dal�í výu-

ce èi v praktickém �ivotì. Takový uèitel se podle studentù projevuje tím zpùsobem, �e trpí 

neustálým nedostatkem èasu, neustále nic nestíhá, nevìøí, �e by studenti mohli zvládnout to, 

co jim ulo�í. Studenti se vyjádøili v tom smyslu, �e pomìrnì snadno vycítí, pokud jim uèitel 

nevìøí èi nemá dùvìru v jejich schopnosti, co� se pak odrá�í v kvalitì vzájemného vztahu. 
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Ze strany studentù jsou dále velmi negativnì vnímány urèité pøedsudky uèitele, mínìno 

v tom smyslu, kdy� si uèitel vytváøí názor na urèitou �kolní tøídu a její studenty na základì 

informací tzv. �z druhé ruky�, napø. od svých kolegù èi jiných studentù, a ne na základì 

vlastní zku�enosti s nimi, a následnì pøi tomto názoru setrvává, pøièem� se podle tìchto 

informací chová a jedná ve vyuèovacích hodinách. Podle zku�eností uèitelù se v chování 

studentù, v jejich pøístupu k výuce, v jejich vztahu k uèiteli a obecnì ke �kole odrá�í mimo 

jiné také pøíli�ná snaha odhalit studentovy slabosti pøed kolektivem. Samozøejmì umìní od-

halit slabé stránky studentù je pro ka�dého uèitele velmi dùle�ité, ov�em cílem tohoto odha-

lení nesmí být zesmì�nìní èi poní�ení studenta a jeho �patné pocity, nýbr� má být prostøed-

kem k aktivnímu posilování a povzbuzování smìrem k nápravì tìchto slabých míst. 

Jako dal�í vlastnost uèitele negativnì pùsobící na klima tøídy bylo studenty i uèiteli pøipomí-

náno také pøíli�né vyu�ívání trestù a postihù. Tresty a postihy jsou èastou formou urèité 

motivace studentù k dosa�ení dobrých výkonù, ov�em jejich pøíli� èasté vyu�ívání mù�e mít 

u studentù právì zcela opaèný vliv, proto�e pokud je student pøíli� èasto trestán a ze strany 

uèitele mu v prostøedí �koly není dopøán pocit úspìchu, mù�e to mít negativní vliv na vývoj 

jeho osobnosti, na jeho sebevìdomí. Také se èasto mìní studentùv pøístup k uèení i ke �ko-

le, proto�e �kola je pro nìj v takovém pøípadì prostøedí plné nepøíjemných zá�itkù a pocitù 

spojených s tresty, postihy a pro�íváním neúspìchu.  

Z nabízených vlastností a charakteristik studenti i uèitelé samozøejmì neøadili v�echny mezi 

ty, které by mìly nìjaký vliv na klima �kolní tøídy. Mezi vlastnostmi, které výraznìj�ím zpù-

sobem neovlivòují, podle názoru studentù, klima �kolní tøídy, se nejèastìji objevovaly napø. 

sebezdokonalování uèitele, sebejistota, sebevìdomí uèitele, jeho rozhodnost, vytrvalost, 

samostatnost v rozhodování. Pokud tyto vlastnosti byly studenty èi uèiteli zaøazeny mezi ty, 

které nìjakým zpùsobem ovlivòují klima �kolní tøídy, pak se jednalo ov�em o vliv spí�e pozi-

tivní. Velmi zajímavé bylo také zji�tìní, jak jsou studenty vnímány vlastnosti, které nelze 

jednoznaènì oznaèit ani jako pozitivní ani jako negativní. Takovými vlastnostmi jsou napø. 

pøísnost èi nároènost uèitele. Dle svých pøedpokladù jsem zastávala názor, �e pøísnost èi 

nároènost uèitele budou ze strany studentù vnímány jednoznaènì negativnì. Studenti mì 

nicménì pøekvapili svými odpovìïmi, proto�e je tyto vlastnosti uèitele spí�e podporují 

k lep�ím výkonùm, jsou pro nì dùle�ité, proto�e jim nedovolí zahálet v uèení. Nìkteøí sice 

pøiznali, �e je velká nároènost uèitele obtì�uje a znepøíjemòuje jim uèení, nicménì podle 
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jejich názorù to nijak neovlivòuje kvalitu vzájemných vztahù s uèiteli ani s ostatními spolu-

�áky, tedy to nemá ani výraznì negativní vliv na klima jejich tøídy. 

6.2.4 Vliv osobnosti tøídního uèitele 

Ve výsledcích jsem uvedla také výsledky týkající se osobnosti tøídního uèitele. Tøídní uèitel 

má oproti ostatním pedagogùm urèité výsady, ale také pøedev�ím povinnosti, která ho staví 

do zvlá�tní pozice, a to pøedev�ím ve vztahu ke studentùm. Je mu svìøena tøída, se kterou 

by mìl udr�ovat bli��í kontakt a pro kterou by mìl pøedev�ím fungovat jako urèitý oficiální 

organizátor ve�kerého dìní dané �kolní tøídy, jako zprostøedkovatel informací pøedev�ím 

týkajících se studia, ale také jako urèitý poradce ve �kolních, ale také mimo�kolních zále�i-

tostech. Na základì tìchto okolností má tøídní uèitel mo�nost vytvoøit si ke studentùm bli��í 

vztah, ne� je tomu v pøípadì, �e v dané �kolní tøídì pouze vyuèuje a tímto zpùsobem má 

mo�nost ovlivnit kvalitu klimatu �kolní tøídy. Tøídní uèitel je vìt�inou osobou, které se stu-

denti svìøují se svými problémy, a� u� �kolními nebo mimo�kolními, proto by mìl mít snahu 

studenty lépe a hloubìji poznat, vèetnì jejich silných i slabých stránek, aby mohl v pøípadì 

problémù co nejlépe a nejrychleji zareagovat, co� zase mù�e mít pozitivní vliv na klima dané 

tøídy. Pøi svých náslechových hodinách jsem mìla mo�nost sledovat, �e pokud si studenti 

z nìjakého dùvodu nevytvoøí bli��í vztah ke svému tøídnímu uèiteli, sna�í se do takovéto 

pozice dostat jiného pedagoga, který jim lépe vyhovuje, s kterým si doká�ou vytvoøit bli��í 

vztah potøebný pro bezproblémovou komunikaci, kterému se doká�ou svìøit se svými pro-

blémy, i kdy� oficiálnì stále ve funkci tøídního uèitele funguje pùvodní pedagog. Právì i na 

vztahu k tøídnímu uèiteli se ukázalo, které vlastnosti a dovednosti uèitele jsou pro kvalitu 

vzájemných vtahù a tøídního klimatu dùle�ité.  

Pro tøídu, která byla pøedmìtem zájmu ji� pøed rokem bylo, a stále je, téma tøídního uèitele 

velmi citlivým tématem, proto�e u �ádné jiné otázky se studenti tolik nerozepsali, jako pøi 

uvedení dùvodù svého problémového vztahu s tøídním uèitelem. Podle jejich výpovìdí jim 

tøídní uèitelka za �ádných okolností nedokázala vyjít vstøíc, nevìøila jim a pøedev�ím zapo-

mínala na povinnosti tøídního uèitele. Chovala se k nim jako k dìtem ve �kolce. Nejvíce asi 

studenty mrzelo, �e za nimi nestála, kdy� bylo potøeba a dokonce je údajnì pomlouvala u 

ostatních pedagogù. Také jim vadilo, �e si dosud nebyla schopna zapamatovat jejich jména, 

co� je�tì umocòovalo vzájemný neosobní vztah. A jak u� jsem uvedla vý�e, studenti si tento 

�patný vztah s tøídní uèitelkou kompenzují s jinými uèiteli, se kterými doká�ou naopak vy-
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cházet velmi dobøe a pøátelsky. Studenti tedy potøebují mezi uèiteli urèitou �kontaktní oso-

bu�, nìkoho, kdo by se jim sna�il rozumìt. 

Jak ji� bylo v rámci výsledkù uvedeno i po roce pøetrvává problematický vztah tøídy s tøídní 

uèitelkou, co� má velmi negativní vliv na klima této �kolní tøídy. Studenti to zdùvodòují 

neustálou vzájemnou nedùvìrou, vnucováním urèitých názorù na svìt ze strany tøídní uèi-

telky, jejím nerespektováním jejich soukromí atd. Na�li se ov�em také studenti, kteøí mìli 

snahu se tøídní uèitelce více pøiblí�it a pochopit povahu a dùvody jejího pøístupu k nim. Je-

jich pocit, �e se vzájemný vztah alespoò èásteènì zlep�il, zdùvodòovali tím, �e mìli snahu 

tøídní uèitelce sdìlit, s èím nesouhlasí nebo co jim vadí na jejím chování a jednání. Sice tím 

riskovali, �e se to v�e obrátí proti nim, ov�em teï mají pocit, �e tøídní uèitelka se nad svým 

chováním zamý�lí a má snahu své postoje ke studentùm mìnit. 

Velmi zajímavé bylo zji�tìní, �e i v pøípadì druhého sledovaného tøídního kolektivu je mo�-

né sledovat dosti problematický vztah k tøídnímu uèiteli, který studenti velmi citelnì vnímali. 

Studenti vidìli podle dotazníkù problémy pøedev�ím v komunikaci s tøídním uèitelem. Tøídní 

uèitel je podle nich velmi výrazná osobnost, která povahovì neladí s tøídou jako celkem, ale 

jen se studenty jako jednotlivci. Studenti, kteøí se pova�ují za relativnì tichou a ne pøíli� 

prùbojnou tøídu, dosti negativnì vnímají, jak se je sna�í tøídní uèitel vyburcovat 

k výraznìj�ím reakcím. Vadí jim také jeho náladovost a výbu�nost, která následnì vyús�uje 

v èasté konflikty a problémy v komunikaci, pøièem� tøídní uèitel dává podle studentù a� 

pøíli� najevo svou nadøazenou pozici, studenti pak z nìho nìkdy mají a� strach a obavy 

z kontaktu a jednání s ním. Jeden ze studentù tøídního uèitele dokonce oznaèil jako �nevy-

poèitatelnou autoritu�. Výbu�nost a náladovost byly také následnì studenty jedny 

z nejèastìji oznaèovaných vlastností, které jsou charakteristické pro jejich tøídního uèitele. 

Pravdou ale také je, �e u nìho ocenili øadu pozitivnì pùsobících vlastností na klima �kolní 

tøídy, napø. tvoøivost, svìdomitost, dùslednost, upøímnost, ale také napø. smysl pro humor. 

Jak bylo uvedeno ve výsledcích, studenti obou tøíd pova�ují bli��í vztah k tøídnímu uèiteli i 

ke v�em uèitelùm obecnì za velmi dùle�itý pro kvalitu tøídního klimatu. Studenti si myslí, �e 

takovýto bli��í vztah by se svým tøídním uèitelem èi s kterýmkoli jiným uèitelem mohli na-

vázat za pøedpokladu, �e by uèitel mìl dùvìru v jejich schopnosti, mìl pøíjemné vystupová-

ní,  byl by spravedlivý a pokud by byl pøátelský a nikoli konfliktní. Studenti pak vidí cestu 

k navázání bli��ího kontaktu s tøídním uèitelem pøedev�ím ve vzájemné toleranci a ve vìt�í 

snaze komunikovat a pochopit se s uèitelem. 
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Jeliko� v øadách uèitelù, kteøí se spolupodíleli na tomto prùzkumu, byli samozøejmì i ti, 

kteøí pùsobili v roli tøídních uèitelù, získala jsem informace o tom, v èem vidí nejvìt�í pro-

blém ve vzájemném vztahu tøídního uèitele a studentù právì samotní pedagogové. Podle 

jejich výpovìdí je pro navázání bli��ího a pokud mo�no bezproblémového vzájemného vzta-

hu dùle�itý pøedev�ím dostatek èasu, který bohu�el èasto nemají k dispozici. Podle jejich 

názoru by mìl ka�dý tøídní uèitel mít mo�nost oduèit týdnì ve svìøené tøídì více hodin, aby 

mohl studenty lépe poznat a zpìtnì aby ho poznali také studenti. Tøídní uèitel by mìl u stu-

dentù vyvolat pocit, �e je jim ochoten obìtovat svùj èas a tím je získat pro to, aby víc èasu 

vìnovali �kole i oni. 
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ZÁVÌR 

V závìru své bakaláøské práce bych ráda shrnula nejdùle�itìj�í poznatky, které vyplynuly 

z provedeného výzkumu týkajícího se vlivu osobnosti uèitele na klima �kolní tøídy. Výzkum 

provedený ve dvou �kolních tøídách, ale také v øadách uèitelù, kteøí v tìchto �kolních tøí-

dách vyuèují, formou dotazníkù, ukázal mnoho zajímavých faktù a informací, které uèiteli 

mohou velmi výraznì usnadnit výuku i vzájemný vztah se studenty. 

Pokud shrnu informace týkající se osobnostních slo�ek uèitele, které mohou pozitivním zpù-

sobem ovlivòovat klima �kolní tøídy, pak se jedná pøedev�ím o charakterové a temperamen-

tové vlastnosti, které navozují pøíjemné pocity a naladìní studentù, pota�mo jde o vlastnosti 

uèitele, které mohou nìjakým zpùsobem zabraòovat nepøíjemným pro�itkùm a situacím. 

Dùle�itý je také pocit studenta, �e je plnohodnotným prvkem a úèastníkem výchovnì-

vzdìlávacího procesu. V pozitivním smìru ve vztahu ke klimatu �kolní tøídy jsou proto pro 

kvalitu tohoto klimatu dùle�ité osobnostní vlastnosti uèitelù jako je spravedlivost a objekti-

vita v hodnocení, které podle provedeného výzkumu mohou zabraòovat konfliktùm a tedy 

vzniku nepøíjemných situací a pocitù u studentù. Mezi vlastnosti, kterými uèitel mù�e pøímo 

pøispìt ke zkvalitnìní tøídního klimatu, se øadí podle prùzkumu pøedev�ím smysl pro humor 

a optimismus uèitele. Takové pozitivní naladìní uèitele budí u studentù pøíjemné pocity spo-

jené s pobytem a èasem tráveným ve výukovém prostøedí a pozitivním smìrem urèuje po-

stoje a pøístupy studentù ke �kole, k uèitelùm a pøedev�ím k samotnému vzdìlávání. �kola 

se tak stává pøíjemným prostøedím, které je vhodným místem nejen pro vzdìlávání, ale také 

pro osobní rozvoj studentù. 

Pøíjemné �kolní prostøedí z pohledu studentù mù�e uèitel podpoøit a umocnit také správný-

mi osobnostními schopnostmi, které ve spojitosti s vý�e uvedenými charakterovými vlast-

nostmi jsou efektivním prostøedkem, jak studenty naladit k aktivnímu a pozitivnímu pøístupu 

ke vzdìlávání, a tím zlep�ovat klima �kolní tøídy. Mezi takové schopnosti je mo�né podle 

prùzkumu zaøadit pøedev�ím schopnost uèitele srozumitelnì vysvìtlit uèivo, pøíjemné vystu-

pování uèitele èi dobré komunikaèní schopnosti uèitele. V�echny tyto schopnosti jsou orien-

továny na budování bezproblémovì fungujícího vztahu uèitele a studentù, který je jedním 

z hlavních prvkù a také pøedpokladù kvalitního klimatu �kolní tøídy. 

Z výsledkù zpracovaných dotazníkù také vyplynuly osobnostní vlastnosti uèitelù, kterých je 

tøeba se pøi pedagogické práci vyvarovat a pokud mo�no je eliminovat, aby nedocházelo ke 
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zbyteèným komplikacím ve vzájemných vztazích mezi studenty a uèiteli a tím i k zhor�ování 

kvality tøídního prostøedí, resp. klimatu. Podle výsledkù provedeného prùzkumu se jedná 

pøedev�ím o vlastnosti, které mohou naru�ovat urèitou jistotu studentù v rámci jednání 

s uèiteli a jejich urèité pøedpoklady, na základì kterých se studenti sna�í budovat své vztahy 

s uèiteli a na základì kterých s nimi jednají. Øadí se sem pøedev�ím vlastnosti, které potlaèu-

jí volné projevy a aktivní pøístup studentù a které berou studentùm jistotu v rámci oèekávání 

uèitelova chování èi reakcí v urèitých situacích. Tato nejistota je pøedpokladem naru�ení 

dobrých vzájemných vztahù a tím vede i k urèitému naru�ení kvality tøídního klimatu, proto-

�e se zmiòovanou nejistotou jsou èasto spojeny nepøíjemné èi stresové pocity studentù sou-

visející s èasem tráveným ve �kolním prostøedí. Prùzkum mezi tyto vlastnosti zaøadil pøede-

v�ím výbu�nost uèitele, jeho náladovost, ale také napø. pesimismus spojený s nezájmem o 

studenty.  

Z èásti vìnované tøídnímu uèiteli, ale i v prùbìhu v�ech ostatních èástí výzkumu, pak vyply-

nulo, jak je obtí�né u nìkterých osobnostních vlastností èi dovedností jednoznaènì stanovit, 

zda by jejich osvojení èi posílení bylo univerzálním návodem, jak budovat dobré vzájemné 

vztahy uèitelù a studentù a tím posilovat a zkvalitòovat výukové a tøídní klima. Výzkum 

ukázal, �e je nejprve nutné se seznámit hloubìji se studenty daného kolektivu, proto�e rùzní 

studenti reagují na rùzné povahové rysy a charakteristiky i dal�í podnìty zvenèí odli�nì, a je 

velmi tì�ké jednoznaènì odhadnout èi urèit výslednou reakci na tu kterou vlastnost èi do-

vednost uèitele.  

Toto lep�í poznání a tím i ve vìt�inì pøípadù pøiblí�ení se studentùm je, dle mého názoru, 

mo�né pøedev�ím tím zpùsobem, �e se uèitel sna�í trávit se studenty co nejvíce èasu i 

v rámci mimo�kolních aktivit, v rámci kterých má pedagog mo�nost lépe odhalit vlastnosti a 

charakteristiky studentù a poznat je i v rámci neformálních mimo�kolních vztahù, kdy se 

studenti více otevøou a chovají se pøirozenìji. V rámci takových situací mù�e uèitel získat 

øadu cenných informací o postojích a názorech studentù, které pozdìji mù�e zohlednit 

v rámci výuky, èím� ji studentùm pøiblí�í a pøizpùsobí jejich potøebám. To je pak pøedpokla-

dem, aby se studenti ve výuce i v rámci kolektivu cítili pøíjemnì a nenucenì. 

V rámci pøípravy a realizace výzkumu jsem se bohu�el nevyvarovala nìkterým chybám, kte-

ré do urèité míry ovlivnily kvalitu výstupù výzkumu. A� v rámci vyhodnocování dotazníkù 

jsem poznala, �e tyto dotazníky byly zbyteènì �iroce zamìøené a obsahovaly pøíli� mnoho 

otázek, které ve výsledku pro výzkumné téma nemìly vìt�í opodstatnìní. Nìkteré otázky 
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navíc mohly být èásteènì zavádìjící, ov�em ve vìt�inì pøípadù to bylo zámìrem, abych se 

dozvìdìla konkrétní pocity a postoje respondentù. Výzkum byl také omezen pomìrnì níz-

kým poètem respondentù. Pøesto v�echno myslím, �e tento výzkum mù�e být podkladem a 

východiskem pro rozsáhlej�í a podrobnìj�í výzkum vlivu uèitelovy osobnosti na klima �kolní 

tøídy, proto�e na jeho základì je mo�né eliminovat nedostatky výzkumu a zamìøit se na 

dùle�ité aspekty této problematiky. Na jeho základì je mo�né ji� také formulovat urèité 

hypotézy týkající se vlivu uèitelovy osobnosti. 

Pøes v�echny tyto nedostatky provedeného výzkumu bylo pro mì zpracování tématu vlivu 

osobnosti uèitele na klima �kolní tøídy velmi podnìtné, proto�e mi poskytlo celou øadu cen-

ných informací pro mou budoucí praxi. Pro ka�dého pedagoga a pro efektivitu jeho práce je 

dùle�ité získávat o studentech co nejvíce informací, a� u� se týkají jejich názorù, postojù, 

schopností, dovedností èi zájmù. Je to jeden ze zpùsobù, jak se studentùm co nejvíce a nej-

lépe pøiblí�it a stát se v rámci výchovnì-vzdìlávacího procesu spí�e jejich partnerem ne� 

nadøízeným. 
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PØÍLOHA P I: DOTAZNÍK PRO STUDENTY � KLIMA �KOLNÍ 

TØÍDY OBECNÌ 

DOTAZNÍK 

 

Dobrý den, 

 

máte pøed sebou dotazník týkající se klimatu Va�í tøídy, Va�ich vztahù se spolu�áky i s uèiteli. 
Jeho výsledky mi velmi pomù�ou pøi mém studiu pedagogiky, proto Vás chci touto cestou po-
prosit o jeho, pokud mo�no pravdivé, vyplnìní. 

 

 Dìkuji 

 Klára �krabalová 

 

1) Ve struènosti napi�te, co si pøedstavujete pod pojmem klima tøídy. 

 

 

 

 

2) Jak klima ve Va�í tøídì hodnotíte? 

 

a) spí�e pozitivnì     b) spí�e negativnì 

 

 

3) Oznaèili byste Va�i tøídu jako partu kamarádù? 

 

a) jednoznaènì ano  b) v nìkterých situacích ano  c) jednoznaènì ne 

 

4) Proè ano? 

 

 

 

Proè ne? 

 

 

 



 

 

5) Jsou, podle Va�eho názoru, Va�i spolu�áci ochotni a schopni porozumìt osobním problémùm nìkte-
rého z Vás? 

 

a) ANO, jsou v podstatì citliví k problémùm druhých 
b) spí�e ANO 
c) spí�e NE 
d) NE, nezajímají se o problémy druhých 

 

6) Je Va�e tøída schopna týmové spolupráce? 

 

a) ANO  b) spí�e ANO  c) spí�e NE  d) NE 

 

7) Existují ve Va�í tøídì spolu�áci, kteøí za �ádných okolností nespolupracují s ostatními? 

 

a) ANO      b) NE 

Proè myslíte, �e ano?    Proè myslíte, �e ne? 

 

 

 

8) Je Va�e tøída nìjakým zpùsobem rozdìlena na skupinky? 

 

a) je rozdìlena na skupinky, které spolu víceménì nespolupracují a nijak zvlá�� neko-
munikují 

b) je rozdìlena na skupinky, které se v pøípadì potøeby spojí v jednotný celek schopný 
týmové spolupráce 

c) neexistují skupinky, tøída funguje jako jednotný celek 
d) tøída je seskupením individualistù, kteøí nejsou schopni vytvoøit spolupracující tým 

 

9) Objevují se ve Va�í tøídì vá�nìj�í konflikty, které by naru�ovaly vzájemné vztahy mezi spolu�áky? 

 

a) ANO, velmi èasto  b) ANO, nìkdy  c) zøídkakdy  d) NE, nikdy 

 

10) Èeho se tyto konflikty nejèastìji týkají? 

 

a) bì�ných denních mimo�kolních zále�itostí 
b) �kolních zále�itostí 

 

11) Existuje ve Va�í tøídì spolu�ák, který by ve tøídì pùsobil jako vùdèí osobnost? 

 

a) ANO  b) NE   c) ve tøídì je více vùdèích osobností 

 

 



 

 

12) Jak se jako vùdèí osobnost projevuje? 

 

a) organizuje ve�keré dìní ve tøídì 
b) je mluvèím tøídy 
c) je nejhluènìj�í 
d) je nejpøátel�tìj�í 
e) jinak ��������������������������� 

 

13) Daný spolu�ák se stal vùdèí osobností pøedev�ím díky: 

 

a) vzhledu 
b) pøátelskému a pøíjemnému chování a vystupování 
c) drzému a hrubému chování 
d) svým schopnostem organizovat èinnost a aktivitu tøídy 

 

14) Èím je mo�né si ve Va�í tøídì získat oblíbenost spolu�ákù? 

 

a) vzhledem 
b) prospìchem 
c) pøíjemným vystupováním 
d) �machrováním� 
e) jinak ������������������������. 

 

15) Myslíte, �e existuje vìc, za kterou by Va�e tøída byla schopna vylouèit z kolektivu nìkterého ze spo-
lu�ákù? 

 

a) ANO       b) NE 

 

Jaká by to byla vìc? 

 

 

 

16) Posmìch druhým spolu�ákùm se ve Va�í tøídì objevuje: 

 

a) velmi èasto b) èasto  c) nìkdy d) zøídka e) nikdy 

 

 

17) Posmìch se týká pøedev�ím: 

 

a) prospìchu  b) schopností  c) vzhledu  d) ostatní . 

          ������� 

 

 



 

 

18) Jak hodnotíte soudr�nost Va�í tøídy v bì�ných, ale pøedev�ím kritických situacích? 

 

a) jednoznaènì velká 
b) velká 
c) dobrá 
d) spí�e dobrá 
e) spí�e �patná 
f) �patná 
g) tøída je seskupením nespolupracujících individualistù 

 

19) Pomáháte si ve tøídì navzájem s uèením i osobními problémy? 

 

a) ANO, se v�ím 
b) spí�e jen se �kolními vìcmi 
c) zøídkakdy 
d) nikdy 

 

20) Ovlivòuje klima tøídy a vztahy ve tøídì i Vá� �ivot mimo �kolu? 

 

a) ANO, výrazným zpùsobem ovlivòuje mé zájmy koníèky i osobní �ivot 
b) ANO, existují nìkteré oblasti, do kterých zasahuje � napi�te které: 

����������. 
c) málokdy 
d) NE, �ádným zpùsobem 

 

21) Kdy� se Vám nechce do �koly, dùvodem jsou (je): 

 

a) prostì se Vám opravdu nechce 
b) spolu�áci, se kterými pøíli� nevycházíte 
c) uèitelé, se kterými pøíli� nevycházíte 
d) obtí�nost uèiva, písemka 
e) jiný dùvod ����������������������.. 

 

22) Myslíte si, �e se Vás spolu�áci zastanou v urèitých krizových situacích? 

 

a) ANO  b) spí�e ANO  c) spí�e NE  d) NE 

 

23) Objevují se u Vás ve tøídì takové jevy, jako je �alování? 

 

a) ANO, èasto b) ANO, nìkdy  c) zøídkakdy  d) nikdy 

 

24) Akceptuje tøída Va�e názory? 

 

a) ANO  b) spí�e ANO  c) spí�e NE  d) NE 

 



 

 

25) Jsou Va�i spolu�áci navzájem soutì�iví? 

 

a) ANO  b) spí�e ANO  c) spí�e NE  d) NE 

 

26) Podnikáte nìkdy s tøídou nìco mimo �kolu? 

 

a) ANO, èasto b) ANO, nìkdy  c) zøídkakdy  d) nikdy 

 

27) Úèastní se nìkteøí uèitelé Va�í mimo�kolní èinnosti? 

 

a) ANO, èasto b) ANO, nìkdy  c) zøídkakdy  d) nìkdy 

 

28) Respektují uèitelé Va�e názory a postoje pøi vyuèování? 

 

a) ANO 
b) nìkteøí ANO 
c) v nìkterých pøípadech ANO, v jiných si tvrdì stojí za svým 
d) témìø nikdy 
e) nikdy 

 

29) Akceptují uèitelé Va�e pøípadné po�adavky týkající se zpùsobu výuky? 

 

a) NE, tvrdì si stojí za svým zpùsobem uèení a vyuèování 
b) jsou situace, kdy jsou ochotni pøistoupit na Va�e po�adavky 
c) spolupodílíte se na zpùsobu vyuèování spolu s uèitelem 

 

30) Jsou uèitelé schopni porozumìt osobním problémùm studentù a brát je v úvahu v prùbìhu vyuèování? 

 

a) ANO, jsou citliví a ohleduplní k problémùm studentù 
b) porozumìní projevují jen v opravdu vá�ných situacích 
c) nejsou ochotni se ohlí�et na problémy a potøeby studentù 

 

31) Dùvìøujete nìkterého z uèitelù natolik, �e byste se mu svìøil(a) i s osobním problémem? 

 

a) ANO  b) ANO, ale jen tehdy, pokud by to bylo nevyhnutelné  c) NE 

 

32) Uèitelé se k Vám chovají: 

 

a) spí�e formálnì, bez zájmu o Va�e názory, postoje, pocity 
b) spí�e neformálnì, kamarádsky 

 

 



 

 

33) Uèitelé se k Vám chovají jako: 

 

a) k dìtem 
b) k dospìlým, sobì rovným 
c) nepøimìøenì Va�emu vìku 
d) s chováním uèitelù k Vám jste spokojeni 

 

34) Objevují se konflikty s uèiteli? 

 

a) ANO, velmi èasto  b) ANO, nìkdy  c) zøídkakdy  d) nikdy 

 

35) Èeho se tyto konflikty nejèastìji týkají? 

 

a) hodnocení, známek 
b) zpùsobu uèení 
c) uèitel není oblíbený 
d) neakceptování Va�ich názorù ze strany uèitele 

 

36) Vyvolávají nìkteøí uèitelé ve vyuèování pocity napìtí a strachu? 

 

a) ANO  b) spí�e ANO  c) spí�e NE  d) NE 

 

37) Zastávají se Vás nìkdy nìkteøí uèitelé pøed jinými uèiteli? 

 

a) ANO, èasto  b) ANO, nìkdy  c) zøídkakdy  d) nikdy 

 

38) Nespravedlnost v jakémkoli ohledu cítíte ze strany uèitelù: 

 

a) velmi èasto b) èasto  c) nìkdy d) zøídka e) nikdy 

 

39) Jak si uèitelé ve Va�í tøídì mù�ou získat oblíbenost? 

 

a) mírností pøi hodnocení 
b) spravedlivostí pøi hodnocení 
c) svou osobností a zpùsobem uèení 
d) jiným zpùsobem �������������������� 

 

40) Jaký má Va�e tøída vztah k tøídnímu uèiteli? 

 

a) pøátelský, bez problémù 
b) neli�í se od ostatních uèitelù 
c) obèas to skøípe 

d) plný napìtí, s problémy v komunikaci 



 

 

41) Pokud si myslíte, �e je vztah k tøídnímu uèiteli problémový, zkuste napsat, proè? 

 

 

 

42) Co pro Vás znamená tøídní uèitel? 

 

a) prostì uèitel 
b) neustálý problém 
c) èlovìk, který za Vás vyøizuje organizaèní vìci 
d) èlovìk, na kterého se mù�ete obrátit s ka�dým problémem 
e) nìco jiného ����������������������.. 

 

43) Existují velké rozdíly v tom, jak se k Vám chovají jednotliví uèitelé? 

 

a) ANO, velké b) ANO, ale jen malé   c) NE 

 

44) Myslíte, �e by pøípadné �patné klima ve Va�í tøídì, �patné vztahy se spolu�áky nebo s uèiteli mohly 
negativnì pùsobit na Vá� zpùsob chování a jednání mimo �kolu v bì�ném �ivotì? 

 

a) ANO     b) NE 

 

Proè ano? 

a) nechám se snadno ovlivnit 
b) �kola výrazným zpùsobem ovlivòuje i mùj mimo�kolní �ivot, nebo� v ní trávím vìt�inu dne 
c) jiný dùvod ����������������������.. 

 

Proè ne? 

d) nenechám se snadno ovlivnit 
e) �kolní prostøedí a vztahy se spolu�áky mi nepøipadají natolik dùle�ité, aby mì nìjakým zpùsobem 

ovlivnily 
f) jiný dùvod ����������������������.. 

 

45) Myslíte, �e �patné tøídní klima, �patné vztahy se spolu�áky nebo s uèiteli mù�ou studenta pøivést 
k ne�ádoucímu a� delikventnímu chování, jakým mù�e být zá�koláctví, kráde�e, u�ívání drog? 

 

a) ANO, myslím, �e tøídní klima pùsobí na studenta natolik silnì 
b) ANO, myslím, �e v pøípadì opravdu �patných vztahù a negativního prostøedí je to mo�né 
c) NE, myslím, �e takové chování nemá s klimatem tøídy nic spoleèného 

 

46) Pozorovali jste u svých spolu�ákù urèité ne�ádoucí chování, které by bylo zpùsobeno �patnými vzá-
jemnými vztahy mezi spolu�áky nebo jinými aspekty tøídního klimatu? 

 

a) ANO  b) NE  c) jen v jiných tøídách 

 



 

 

47) Setkali se nìkdy s tím, �e jste si Vy nebo Va�i spolu�áci vynahrazovali neúspìch ve �kole chováním a 
jednáním, které pro Vás jinak není typické? (agresivita, kráde�e, drogy) 

 

a) ANO, èasto 
b) ANO, párkrát jsem se tím setkal(a) 
c) NE, ale obèas se cítím tak, �e bych se takto chovat mohl(a) 
d) NE, nikdy 

 

48) Ovlivòuje Vás pozitivním zpùsobem kolektiv Va�í tøídy? 

 

a) ANO, dìlá �kolní prostøedí a práci zajímavìj�í a zábavnìj�í 
b) ANO, nauèil mì spoustu nových vìcí (nejen tìch �kolních) 
c) ANO, uèí mì, jak se chovat k lidem 
d) i kdy� je prostøedí a klima na�í tøídy bezva, výrazným zpùsobem mì neovlivòuje 
e) NE, �kolní prostøedí mì �ádným zpùsobem neovlivòuje 

 

49) Mù�e podle Vás dobré klima ve tøídì a bezva spolu�áci napomoci k øe�ení nìkterých osobních, napø. 
rodinných problémù? 

 

a) ANO  b) spí�e ANO  c) spí�e NE  d) NE 

 

50) Myslíte si, �e by Va�e tøída jako kolektiv byla schopna zabránit svým chováním a pùsobením tako-
vým jevùm, jako jsou zá�koláctví, kráde�e, drogy atd. u svých spolu�ákù? 

 

a) ANO  b) spí�e ANO  c) spí�e NE  d) NE 

Jakým zpùsobem? 

 

51) Myslíte, �e pozitivní klima tøídy mù�e mít vliv na Vá� prospìch? 

 

a) ANO, urèitì b) spí�e ANO  c) pravdìpodobnì NE  d) NE 

 

52) Co Vám na Va�í tøídì jako kolektivu nejvíce vadí? (Prosím krátkou odpovìï) 

 

 

 

 

 

53) Co se Vám na Va�í tøídì jako kolektivu nejvíce líbí? (Prosím krátkou odpovìï) 

 

 

 

 



 

 

54) Myslíte, �e je klima Va�í tøídy mo�né nìjakým zpùsobem zlep�it? 

 

a) ANO, urèitì  b) asi ANO  c) asi NE  d) NE 

 

55) Zkuste vymyslet zpùsob, jak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mockrát dìkuji za vyplnìní dotazníku. Pøeji hodnì úspìchù ve Va�em dal�ím studiu. 



 

 

PØÍLOHA P II: DOTAZNÍK PRO UÈITELE � KLIMA �KOLNÍ 

TØÍDY OBECNÌ 

DOTAZNÍK 

Dobrý den, 

 

máte pøed sebou dotazník týkající se klimatu Va�í tøídy, Va�ich vztahù se spolu�áky i s uèiteli. 
Jeho výsledky mi velmi pomù�ou pøi mém studiu pedagogiky, proto Vás chci touto cestou po-
prosit o jeho, pokud mo�no pravdivé, vyplnìní. 

 Dìkuji 

 Klára �krabalová 

 

1) Ve struènosti napi�te, co si pøedstavujete pod pojmem klima tøídy. 

 

 

 

 

2) Jak klima ve zkoumané tøídì hodnotíte? 

 

a) spí�e pozitivnì     b) spí�e negativnì 

 

3) Oznaèili byste zkoumanou tøídu z Va�eho pohledu jako partu kamarádù? 

 

a) jednoznaènì ano  b) v nìkterých situacích ano  c) jednoznaènì ne 

 

4) Proè ano? 

 

 

 

Proè ne? 

 

 

 

 

5) Je zkoumaná tøída podle Va�eho názoru schopna týmové spolupráce? 

 

a) ANO  b) spí�e ANO  c) spí�e NE  d) NE 



 

 

6) Existují ve zkoumané tøídì studenti, kteøí za �ádných okolností nespolupracují s ostatními? 

 

a) ANO      b) NE 

Proè myslíte, �e ano?     Proè myslíte, �e ne? 

 

 

 

 

7) Je zkoumaná tøída (podle toho, co o ní víte) nìjakým zpùsobem rozdìlena na skupinky? 

 

a) je rozdìlena na skupinky, které spolu víceménì nespolupracují a nijak zvlá�� neko-
munikují 

b) je rozdìlena na skupinky, které se v pøípadì potøeby spojí v jednotný celek schopný 
týmové spolupráce 

c) neexistují skupinky, tøída funguje jako jednotný celek 
d) tøída je seskupením individualistù, kteøí nejsou schopni vytvoøit spolupracující tým 

 

8) Objevují se ve zkoumané tøídì vá�nìj�í konflikty, které by naru�ovaly vzájemné vztahy mezi spolu-
�áky? 

 

a) ANO, velmi èasto  b) ANO, nìkdy  c) zøídkakdy  d) NE, nikdy 

 

9) Existuje ve zkoumané tøídì podle Va�eho názoru student, který by ve tøídì pùsobil jako vùdèí osob-
nost? 

 

a) ANO  b) NE   c) ve tøídì je více vùdèích osobností 

 

10) Jak se jako vùdèí osobnost projevuje? 

 

a) organizuje ve�keré dìní ve tøídì 
b) je mluvèím tøídy 
c) je nejhluènìj�í 
d) je nejpøátel�tìj�í 
e) jinak ��������������������������� 

 

11) Posmìch druhým spolu�ákùm se ve zkoumané tøídì objevuje: 

 

a) velmi èasto b) èasto  c) nìkdy  d) zøídka e) nikdy 

 

12) Posmìch se týká pøedev�ím: 

 

a) prospìchu  b) schopností  c) vzhledu  d) ostatní 
��������. 



 

 

13) Jak hodnotíte soudr�nost zkoumané tøídy v bì�ných, ale pøedev�ím kritických situacích? 

 

a) jednoznaènì velká 
b) velká 
c) dobrá 
d) spí�e dobrá 
e) spí�e �patná 
f) �patná 
g) tøída je seskupením nespolupracujících individualistù 

 

14) Objevují se ve zkoumané tøídì takové jevy, jako je �alování? 

 

a) ANO, èasto b) ANO, nìkdy  c) zøídkakdy  d) nikdy 

 

15) Jsou studenti ve sledované tøídì navzájem soutì�iví? 

 

a) ANO  b) spí�e ANO  c) spí�e NE  d) NE 

 

16) Podnikáte nìkdy se sledovanou tøídou nìco mimo �kolu? 

 

a) ANO, èasto b) ANO, nìkdy  c) zøídkakdy  d) nikdy 

 

17) Respektujete názory studentù a jejich postoje pøi vyuèování? 

 

a) ANO 
b) v nìkterých pøípadech ANO, v jiných si tvrdì stojím za svým 
c) témìø nikdy 
d) nikdy 

 

18) Akceptujete pøípadné po�adavky studentù týkající se zpùsobu výuky? 

 

a) NE, tvrdì si stojím za svým zpùsobem uèení a vyuèování 
b) jsou situace, kdy jsem ochoten/ochotna pøistoupit na jejich po�adavky 
c) studenti se spolupodílí na zpùsobu vyuèování spolu se mnou 

 

19) Jste schopni porozumìt osobním problémùm studentù a brát je v úvahu v prùbìhu vyuèování? 

 

a) ANO, jsem citlivý/á a ohleduplný/á k problémùm studentù 
b) porozumìní projevuji jen v opravdu vá�ných situacích 
c) nejsem ochoten/ochotna ohlí�et se na problémy a potøeby studentù 

 

20) Dùvìøují Vám studenti natolik, �e by se Vám svìøili i s osobním problémem? 

 

a) ANO  b) ANO, ale jen tehdy, pokud by to bylo nevyhnutelné  c) NE 



 

 

21) Ke studentùm se chováte: 

 

a) spí�e formálnì, bez zájmu o jejich názory, postoje, pocity 
b) spí�e neformálnì, kamarádsky 

 

22) Ke studentùm se chováte jako: 

 

a) k dìtem 
b) k dospìlým, sobì rovným 

 

23) Objevují se konflikty se studenty? 

 

a) ANO, velmi èasto  b) ANO, nìkdy  c) zøídkakdy  d) nikdy 

 

24) Èeho se tyto konflikty nejèastìji týkají? 

 

a) hodnocení, známek 
b) zpùsobu uèení 
c) nejste u studentù právì oblíbený 
d) neakceptování Va�ich názorù ze strany studentù 
e) Va�e neakceptování názorù studentù 

 

25) Zastáváte se nìkdy studentù pøed jinými uèiteli? 

 

a) ANO, èasto  b) ANO, nìkdy  c) zøídkakdy  d) nikdy 

 

26) Jak myslíte, �e je mo�né ve sledované tøídì získat oblíbenost? 

 

a) mírností pøi hodnocení 
b) spravedlivostí pøi hodnocení 
c) svou osobností a zpùsobem uèení 
d) jiným zpùsobem �������������������� 

 

27) Myslíte, �e by pøípadné �patné klima ve sledované tøídì, �patné vztahy se spolu�áky nebo s uèiteli 
mohly negativnì pùsobit na zpùsob chování a jednání studentù mimo �kolu v bì�ném �ivotì? 

 

a) ANO     b) NE 

 

Proè ano? 

 

 

 

Proè ne? 



 

 

28) Myslíte, �e �patné tøídní klima, �patné vztahy se spolu�áky nebo s uèiteli mù�ou studenta pøivést 
k ne�ádoucímu a� delikventnímu chování, jakým mù�e být zá�koláctví, kráde�e, u�ívání drog? 

 

a) ANO, myslím, �e tøídní klima pùsobí na studenta natolik silnì 
b) ANO, myslím, �e v pøípadì opravdu �patných vztahù a negativního prostøedí je to mo�né 
c) NE, myslím, �e takové chování nemá s klimatem tøídy nic spoleèného 

 

29) Pozorovali jste ve sledované tøídì urèité ne�ádoucí chování, které by bylo zpùsobeno �patnými vzá-
jemnými vztahy mezi spolu�áky nebo jinými aspekty tøídního klimatu? 

 

a) ANO      b) NE 

 

30) Setkali se nìkdy s tím, �e si studenti ve sledované tøídì vynahrazovali neúspìch ve �kole chováním a 
jednáním, které pro nì jinak není typické? (agresivita, kráde�e, drogy) 

 

a) ANO, èasto 
b) ANO, párkrát jsem se tím setkal(a) 
c) NE, ale obèas se cítím tak, �e bych se takto chovat mohl(a) 
d) NE, nikdy 

 

31) Mù�e podle Vás dobré klima ve tøídì a bezva spolu�áci napomoci k øe�ení nìkterých osobních, napø. 
rodinných problémù? 

 

a) ANO  b) spí�e ANO  c) spí�e NE  d) NE 

 

32) Myslíte si, �e by sledovaná tøída jako kolektiv byla schopna zabránit svým chováním a pùsobením 
takovým jevùm, jako jsou zá�koláctví, kráde�e, drogy atd. u svých spolu�ákù? 

 

a) ANO  b) spí�e ANO  c) spí�e NE  d) NE 

Jakým zpùsobem? 

 

 

 

33) Myslíte, �e pozitivní klima tøídy mù�e mít vliv na prospìch studentù? 

 

a) ANO, urèitì b) spí�e ANO  c) pravdìpodobnì NE  d) NE 

 

34) Co Vám na sledované tøídì jako kolektivu nejvíce vadí? (Prosím krátkou odpovìï) 

 

 

 

 



 

 

35) Co se Vám na sledované tøídì jako kolektivu nejvíce líbí? (Prosím krátkou odpovìï) 

 

 

 

 

 

36) Myslíte, �e je klima sledované tøídy mo�né nìjakým zpùsobem zlep�it? 

 

a) ANO, urèitì  b) asi ANO  c) asi NE  d) NE 

 

37) Zkuste uvést zpùsob, jak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mockrát dìkuji za vyplnìní dotazníku. Pøeji hodnì úspìchù ve Va�em dal�ím studiu. 



 

 

PØÍLOHA P III: DOTAZNÍK PRO STUDENTY I � VLIV UÈITELOVY 

OSOBNOSTI NA KLIMA �KOLNÍ TØÍDY  

DOTAZNÍK 

Dobrý den, 

 

máte pøed sebou dotazník týkající se klimatu Va�í tøídy a pøedev�ím vlivu, který na nìj má osob-
nost uèitele, resp. uèitelù. Jeho výsledky mi velmi pomù�ou pøi mém studiu pedagogiky, proto 
Vás chci touto cestou poprosit o jeho, pokud mo�no pravdivé, vyplnìní. 

 Dìkuji 

 Klára �krabalová 

 

1) Jak po roce hodnotíte klima ve Va�í tøídì? 

 

a) jednoznaènì pozitivnì     c) spí�e negativnì 
b) spí�e pozitivnì      d) jednoznaènì negativnì 
 

2) Oproti situaci pøed rokem se klima Va�í tøídy: 

 

a) v mnohém zlep�ilo      d) v malé míøe se zhor�ilo 
b) zlep�ilo se v malé míøe     e) v mnohém se zhor�ilo 
c) nezmìnilo se 
 

3) Uveïte dùvod zlep�ení, resp. zhor�ení klimatu Va�í tøídy: 

 

 

 

 

 

4) U uèitele je pro Vás dùle�ité: 

 

a) osobnost, zpùsob chování, jednání, pøístup ke studentùm a uèení 
b) jeho znalosti, dovednosti, profesní zamìøení 
c) je Vám to jedno 

 

 

Pokraèování na dal�í stranì: 

 

 



 

 

5) Uvedené vlastnosti uèitelù zhodno�te podle toho, jestli doká�ou pozitivnì, nebo naopak negativnì 
pùsobit na náladu, atmosféru a klima ve Va�í tøídì, (oznaète køí�kem): 

 

 

6) Vyberte 8 Vámi oznaèených pozitivnì pùsobících vlastností a seøaïte je podle síly pozitivního pùso-
bení na klima Va�í tøídy: (1. nejsilnìji, 8. nejslabìji) 

 

1) ���������������� 
2) ���������������� 
3) ���������������� 
4) ���������������� 
5) ���������������� 
6) ���������������� 
7) ���������������� 
8) ���������������� 

jednoznaènì 
pozitivnì

spí�e pozitivnì nemá �ádný 
vliv

spí�e 
negativnì

jednoznaènì 
negativnì

tvoøivost
blízký vztah ke studentùm
spravedlivost
nezájem o studenty
objektivita pøi hodnocení
svìdomitost
dùslednost
náladovost
výbu�nost
sympatie pro mládí
takt
schopnost naslouchat
tolerantnost
�kodolibost
schopnost spolupracovat
nároènost
pøísnost
trpìlivost
sebezdokonalování uèitele
sebejistota, sebevìdomí
inteligence
upøímnost
pravdomluvnost
plnìní slibù
pokrytectví
optimismus
pesimismus
rozhodnost
vytrvalost
samostatnost v rozhodování
slu�né chování
úcta k studentovì osobnosti
logiènost
laskavost, ohleduplnost
srdeènost
smysl pro humor

Pùsobení na klima tøídy
Vlastnost uèitele



 

 

7) Vyberte tøi pozitivnì pùsobící vlastnosti z vý�e uvedených a uveïte dùvod, proè podle Vás mohou 
pùsobit pozitivnì na klima Va�í tøídy: 

 

Vlastnost   Dùvod pozitivního pùsobení 

1��������.. ��������������������������. 

2��������.. ��������������������������. 

3��������.. ��������������������������. 

 

8) Vyberte tøi negativnì pùsobící vlastnosti  a uveïte dùvod, proè podle Vás mohou pùsobit negativnì 
na klima Va�í tøídy: 

 

Vlastnost   Dùvod negativního pùsobení 

 

1.��������� ������������������������ 

2.��������� ������������������������  

3.���������. ������������������������ 

 

9) Uvedené dovednosti uèitelù zhodno�te podle toho, jestli doká�ou pozitivnì nebo naopak negativnì 
pùsobit na klima Va�í tøídy, (oznaète køí�kem): 

 

 

10) Vyberte 5 Vámi oznaèených pozitivnì pùsobících dovedností a seøaïte je podle síly pozitivního pù-
sobení na klima Va�í tøídy: (1. nejsilnìji, 5. nejslabìji) 

a) ���������������� 

b) ���������������� 

c) ���������������� 

d) ���������������� 

e) ���������������� 

jednoznaènì 
pozitivnì

spí�e pozitivnì nemá �ádný 
vliv

spí�e 
negativnì

jednoznaènì 
negativnì

vná�ení neustálých novinek
aktualizace informací
pøíjemné vystupování
v�eobecný pøehled
odborné znalosti
schopnost odhadnout �ákovy schopnosti
schopnost srozumitelnì vysvìtlit uèivo
schopnost tlumoèit vlastní názory
dobré komunikaèní schopnosti
organizaèní schopnosti
schopnost získat autoritu
schopnost udr�et disciplínu ve tøídì
ochota pøijímat nové pøedmìty
schopnost vyu�ívat technické vybavení

Pùsobení na klima tøídy
Dovednosti uèitele



 

 

11) Vyberte tøi pozitivnì pùsobící dovednosti z vý�e uvedených a uveïte dùvod, proè podle Vás mohou 
pùsobit pozitivnì na klima Va�í tøídy: 

 

Dovednost   Dùvod pozitivního pùsobení 

 

1.���������. ��������������������������� 

2.���������. ��������������������������� 

3.���������. ��������������������������� 

 

12) Které pozitivnì pùsobící vlastnosti nebo dovednosti chybí obecnì Va�im uèitelùm? 

 

 

 

 

 

13) Pokud Vás napadají je�tì dal�í vlastnosti, které mohou pozitivnì nebo negativnì pùsobit na klima 
Va�í tøídy a nebyly uvedeny vý�e, uveïte je: 

 

POZITIVNÌ PÙSOBÍCÍ: 

 

 

 

NEGATIVNÌ PÙSOBÍCÍ: 

 

 

 

14) Které z vý�e uvedených vlastností a dovedností uèitele jsou dùle�ité pro Va�e uèení, pro Va�e dobré 
studijní výsledky, výkony? Uveïte alespoò tøi. 

 

 

 

 

 

15) Které z vý�e uvedených vlastností a dovedností uèitele jsou dùle�ité pro Vá� kladný postoj ke �kole? 
Uveïte alespoò tøi. 

 

 

 

 



 

 

 

16) Uèitel, který do výuky vná�í neustálé novinky: 

 

a) zbyteènì uèivo a výuku a tím i klima tøídy komplikuje 
b) nemá na Vás ani atmosféru ve tøídì �ádný vliv 
c) Vás i spolu�áky aktivizuje k èinnosti a tím zlep�uje klima ve tøídì 

 

17) Uèitel, který Vás uèí samostatnosti, abyste samostatnì dospìli ke znalostem a postojùm: 

 

a) Va�i tøídu spojuje, proto�e to vyvolává diskuse a týmovou spolupráci 
b) Va�i tøídu rozdìluje, proto�e tøída není schopna samostatnì èi týmovì spolupracovat a 

diskuse vyvolávají konflikty 
c) nemá �ádný vliv na klima tøídy 

 

18) Pokud Vám a Va�im schopnostem  uèitel vìøí: 

 

a) má to pozitivní vliv na Va�e chování i chování spolu�ákù 
b) nemá to vliv na Va�e chování ani chování spolu�ákù 
c) nepotøebujete, aby Vám uèitel vìøil 

 

19) Uèitel, který nechává �ákùm prostor pro sebehodnocení a hodnocení vlastních výkonù: 

 

a) uvolòuje atmosféru pøi zkou�ení a tím i klima tøídy 
b) spí�e Vás mate, komplikuje tím zkou�ení a hodnocení a tím i vzájemné vztahy 

 

20) Uèitel, který má k uèení i ke studentùm pozitivní a optimistický pøístup: 

 

a) v�echno zlehèuje a nepùsobí na Vás dostateènì dùvìryhodnì 
b) uvolòuje atmosféru a tím i klima tøídy, vede Vás k pozitivnímu pøístupu ke �kole 
c) nevytváøí dostateènì jasná pravidla hry, co� zpùsobuje napìtí ve tøídì 

 

21) Naru�ují konflikty s uèiteli klima tøídy? 

 

a) ANO  b) spí�e ANO  c) spí�e NE  d) NE 

 

22) Které konflikty ovlivòují klima nejvíce? (i více mo�ností) 

 

a) týkají se hodnocení, známek 
b) týkají se chování uèitele 
c) týkají se chování studentù 
d) týkají se vzhledu, obleèení studentù 
e) týkají se mimo�kolní èinnosti studentù 
f) týkají se zpùsobu výuky 
g) jiné ����������������������� 

 



 

 

 

 

23) Pøísnost uèitele: 

 

a) zbyteènì vyvolává napìtí ve tøídì 
b) podporuje nás k lep�ím výkonùm a má pozitivní vliv na klima tøídy 
c) klima tøídy nijak neovlivòuje 

 

24) Nároènost uèitele: 

 

a) je dùle�itá, proto�e nám nedovolí zahálet v uèení 
b) obtì�uje a znepøíjemòuje uèení a vztahy 
c) obtì�uje a znepøíjemòuje uèení, ale ne vztahy 

 

25) Uèitel, který nìkterá rozhodnutí pøenechává studentùm: 

 

a) je zbyteènì zatì�uje a tím jim komplikuje �ivot i uèení 
b) jim dává volnost a uvolòuje tím i atmosféru ve tøídì 

 

26) Dobrá odborná zpùsobilost uèitele: 

 

a) má vliv na prospìch studentù a tím i na klima tøídy 
b) má vliv na prospìch studentù, ale ne na klima tøídy 
c) nemá vliv na prospìch studentù ani na klima tøídy 

 

27) Pokud uèitel citelnì uplatòuje pøi své práci svou moc, nadøízenost, na klima tøídy to pùsobí: 

 

a) pozitivnì, proto�e jsou jasnì dána pravidla 
b) nemá to vliv na klima tøídy 
c) spí�e negativnì, proto�e nìkteøí spolu�áci to �patnì sná�ejí 

 

28) Pokud uèitel pøená�í své osobní problémy do hodin, jak to chápete? 

 

a) to by se správnému uèiteli nemìlo stát, proto�e to negativnì ovlivòuje klima tøídy 
b) sice by se to uèiteli nemìlo stát, ale klima tøídy to nijak neovlivòuje 
c) doká�ete to pochopit, je to jen èlovìk, ale pøesto se to odrá�í na kvalitì klimatu tøídy 
d) doká�ete to pochopit, a proto se to na klimatu tøídy nijak neodrazí 

 

29) Pokud atmosféra ve tøídì �houstne�, pøíèinou nejèastìji bývá: 

 

a) uèitel, jeho chování a jednání, jeho postoje a názory 
b) problémy mezi Vámi studenty 
c) obtí�nost, nároènost uèiva 
d) jiné dùvody����������������. 

 



 

 

30) Uèitelé by mìli být pøipraveni v pøípadì nutnosti pøitvrdit i za cenu doèasné neoblíbenosti: 

 

a) ANO, alespoò jsou jasnì vymezená pravidla 
b) NE, oblíbenost uèitele je pro pozitivní klima velmi dùle�itá 

31) Pracuje, resp. uèí se Vám lépe, pokud jste chváleni a povzbuzováni? 

 

a) ANO       b) NE 

 

Pokud ANO, jste svými uèiteli èasto chváleni a povzbuzováni? 

 

a) ANO       b) NE 

 

32) Existují velké rozdíly v tom, jaký vliv na klima ve Va�í tøídì mají jednotliví uèitelé? 

 

a) ANO, velké   b) ANO, ale jen malé   c) NE 

 

Následující otázky se týkají Va�eho tøídního uèitele. 

 

33) Jaký má Va�e tøída po roce vztah k tøídnímu uèiteli? 

 

a) pøátelský, bez problémù 
b) neli�í se od ostatních uèitelù 
c) obèas to skøípe 
d) plný napìtí, s problémy v komunikaci 

 

34) Zmìnil se v nìèem Vá� vzájemný vztah? 

 

a) ANO, jednoznaènì k lep�ímu 
b) ANO, v malé míøe k lep�ímu 
c) vùbec se nezmìnil 
d) ANO, v malé míøe k hor�ímu 
e) ANO, jednoznaènì k hor�ímu 

 

35) Pokud se Vá� vzájemný vztah zlep�il, struènì popi�te pøíèinu: 

 

 

 

 

 

 

 

36) Pokud se Vá� vzájemný vztah zhor�il, struènì popi�te pøíèinu: 



 

 

 

 

 

 

37) Které z uvedených vlastností jsou charakteristické pro Va�eho tøídního uèitele: (oznaète køí�kem) 

 

 

38) Které z uvedených dovedností jsou charakteristické pro Va�eho tøídního uèitele? 

 

jednoznaènì 
ANO

spí�e ANO spí�e NE jednoznaènì 
NE

tvoøivost
blízký vztah ke studentùm
spravedlivost
nezájem o studenty
objektivita pøi hodnocení
svìdomitost
dùslednost
náladovost
výbu�nost
sympatie pro mládí
takt
schopnost naslouchat
tolerantnost
�kodolibost
schopnost spolupracovat
nároènost
pøísnost
trpìlivost
sebezdokonalování uèitele
sebejistota, sebevìdomí
inteligence
upøímnost
pravdomluvnost
plnìní slibù
pokrytectví
optimismus
pesimismus
rozhodnost
vytrvalost
samostatnost v rozhodování
slu�né chování
úcta k studentovì osobnosti
logiènost
laskavost, ohleduplnost
srdeènost
smysl pro humor

Tøídní uèitel
Vlastnost uèitele



 

 

 

39) Mù�e mít, podle Vás, bli��í vztah tøídního uèitele k Vám, pozitivní vliv na klima tøídy? 

 

a) jednoznaènì ANO     d) spí�e NE 
b) spí�e ANO     e) jednoznaènì NE 
c) nemá vliv na klima tøídy 

 

40) Máte takovýto blízký vztah ke svému tøídnímu uèiteli? 

 

a) ANO      b) NE 

 

Pokud NE, existuje, podle Vás, mo�nost, �e by takovýto blízký vztah je�tì mohl vzniknout? 

 

a) ANO      b) NE 

 

41) Bli��í vztah by si k Vám tøídní uèitel vytvoøil: 

 

a) dùvìrou ve Va�e schopnosti 
b) otevøeností a upøímností 
c) pøíjemným vystupováním 
d) pøimìøenou nároèností a pøísností 
e) pokud by nebyl pøíli� pøísný a nároèný 
f) spravedlivostí 
g) pokud by byl pøátelský, nekonfliktní 
h) zájmem o Vás, o Va�i osobnost 
i) jiným zpùsobem, uveïte jakým������������������� 

 

 

42) Co byste pro navázání blízkého vztahu s tøídním uèitelem mohli udìlat Vy? 

 

jednoznaènì 
ANO

spí�e ANO spí�e NE jednoznaènì 
NE

vná�ení neustálých novinek
aktualizace informací
pøíjemné vystupování
v�eobecný pøehled
odborné znalosti
schopnost odhadnout �ákovy schopnosti
schopnost srozumitelnì vysvìtlit uèivo
schopnost tlumoèit vlastní názory
dobré komunikaèní schopnosti
organizaèní schopnosti
schopnost získat autoritu
schopnost udr�et disciplínu ve tøídì
ochota pøijímat nové pøedmìty
schopnost vyu�ívat technické vybavení

Tøídní uèitel
Dovednosti uèitele



 

 

 

43) Vyberte nejvýsti�nìj�í tvrzení. Uèitel vytváøející pozitivní tøídní, resp. �kolní klima: (i více mo�ností) 

 

a) umo�òuje samostatné objevné uèení, ze kterého máte radost 
b) klade po�adavky, které odpovídají individuálním schopnostem studentù 
c) podporuje rozvoj Va�í osobnosti 
d) dává studentùm jistotu, �e budou akceptováni 
e) umo�òuje studentùm za�ít úspìch 
f) zprostøedkuje Vám vìdomí, �e se k Vám pøistupuje spravedlivì 
g) dává Vám mo�nost tvoøit �kolu jako vlastní �ivotní prostor 

 

44) Které z tìchto tvrzení jsou charakteristická pro Va�eho tøídního uèitele? 

 

a) umo�òuje samostatné objevné uèení, ze kterého máte radost 
b) klade po�adavky, které odpovídají individuálním schopnostem studentù 
c) podporuje rozvoj Va�í osobnosti 
d) dává studentùm jistotu, �e budou akceptováni 
e) umo�òuje studentùm za�ít úspìch 
f) zprostøedkuje Vám vìdomí, �e se k Vám pøistupuje spravedlivì 
g) dává Vám mo�nost tvoøit �kolu jako vlastní �ivotní prostor 

 

 

45) Na závìr si vyberte jednu pro Vás nejdùle�itìj�í vlastnost nebo dovednost uèitele a zkuste navrhnout, jak 
by ji mohli uèitelé zlep�it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mockrát dìkuji za vyplnìní dotazníku. Pøeji hodnì úspìchù ve Va�em dal�ím studiu. 



 

 

PØÍLOHA P IV: DOTAZNÍK PRO STUDENTY II � VLIV 

UÈITELOVY OSOBNOSTI NA KLIMA �KOLNÍ TØÍDY 

DOTAZNÍK 

Dobrý den, 

 

máte pøed sebou dotazník týkající se klimatu Va�í tøídy a pøedev�ím vlivu, který na nìj má osob-
nost uèitele, resp. uèitelù. Jeho výsledky mi velmi pomù�ou pøi mém studiu pedagogiky, proto 
Vás chci touto cestou poprosit o jeho, pokud mo�no pravdivé, vyplnìní. 

         Dìkuji 

         Klára �krabalová 

1) Ve struènosti napi�te, co si pøedstavujete pod pojmem klima tøídy. 

 

 

 

2) Jak klima ve Va�í tøídì hodnotíte? 

 

a) spí�e pozitivnì     b) spí�e negativnì 

 

3) Oznaèili byste Va�i tøídu jako partu kamarádù? 

 

a) jednoznaènì ano  b) v nìkterých situacích ano  c) jednoznaènì ne 

 

4) Proè ano? 

 

 

 

Proè ne? 

 

 

 

5) U uèitele je pro Vás dùle�ité: 

 

a) osobnost, zpùsob chování, jednání, pøístup ke studentùm a uèení 
b) jeho znalosti, dovednosti, profesní zamìøení 
c) je Vám to jedno 

 

Pokraèování na dal�í stranì: 



 

 

6) Uvedené vlastnosti uèitelù zhodno�te podle toho, jestli doká�ou pozitivnì, nebo naopak negativnì 
pùsobit na náladu, atmosféru a klima ve Va�í tøídì, (oznaète køí�kem): 

 

 

7) Vyberte 8 Vámi oznaèených pozitivnì pùsobících vlastností a seøaïte je podle síly pozitivního pùso-
bení na klima Va�í tøídy: (1. nejsilnìji, 8. nejslabìji) 

 

1) ���������������� 
2) ���������������� 
3) ���������������� 
4) ���������������� 
5) ���������������� 
6) ���������������� 
7) ���������������� 
8) ���������������� 

jednoznaènì 
pozitivnì

spí�e pozitivnì nemá �ádný 
vliv

spí�e 
negativnì

jednoznaènì 
negativnì

tvoøivost
blízký vztah ke studentùm
spravedlivost
nezájem o studenty
objektivita pøi hodnocení
svìdomitost
dùslednost
náladovost
výbu�nost
sympatie pro mládí
takt
schopnost naslouchat
tolerantnost
�kodolibost
schopnost spolupracovat
nároènost
pøísnost
trpìlivost
sebezdokonalování uèitele
sebejistota, sebevìdomí
inteligence
upøímnost
pravdomluvnost
plnìní slibù
pokrytectví
optimismus
pesimismus
rozhodnost
vytrvalost
samostatnost v rozhodování
slu�né chování
úcta k studentovì osobnosti
logiènost
laskavost, ohleduplnost
srdeènost
smysl pro humor

Pùsobení na klima tøídy
Vlastnost uèitele



 

 

8) Vyberte tøi pozitivnì pùsobící vlastnosti z vý�e uvedených a uveïte dùvod, proè podle Vás mohou 
pùsobit pozitivnì na klima Va�í tøídy: 

 

Vlastnost   Dùvod pozitivního pùsobení 

 

1.���������. ���������������������������� 

2.���������. ���������������������������� 

3.���������. ���������������������������� 

 

9) Vyberte tøi negativnì pùsobící vlastnosti  a uveïte dùvod, proè podle Vás mohou pùsobit negativnì 
na klima Va�í tøídy: 

 

Vlastnost   Dùvod negativního pùsobení 

 

1.���������. ���������������������������� 

2.���������. ���������������������������� 

3.���������. ���������������������������� 

 

10) Uvedené dovednosti uèitelù zhodno�te podle toho, jestli doká�ou pozitivnì nebo naopak negativnì 
pùsobit na klima Va�í tøídy, (oznaète køí�kem): 

 

11) Vyberte 5 Vámi oznaèených pozitivnì pùsobících dovedností a seøaïte je podle síly pozitivního pù-
sobení na klima Va�í tøídy: (1. nejsilnìji, 5. nejslabìji) 

1) ���������������� 
2) ���������������� 
3) ���������������� 
4) ���������������� 
5) ���������������� 

 

jednoznaènì 
pozitivnì

spí�e pozitivnì nemá �ádný 
vliv

spí�e 
negativnì

jednoznaènì 
negativnì

vná�ení neustálých novinek
aktualizace informací
pøíjemné vystupování
v�eobecný pøehled
odborné znalosti
schopnost odhadnout �ákovy schopnosti
schopnost srozumitelnì vysvìtlit uèivo
schopnost tlumoèit vlastní názory
dobré komunikaèní schopnosti
organizaèní schopnosti
schopnost získat autoritu
schopnost udr�et disciplínu ve tøídì
ochota pøijímat nové pøedmìty
schopnost vyu�ívat technické vybavení

Pùsobení na klima tøídy
Dovednosti uèitele



 

 

12) Vyberte tøi pozitivnì pùsobící dovednosti z vý�e uvedených a uveïte dùvod, proè podle Vás mohou 
pùsobit pozitivnì na klima Va�í tøídy: 

 

Dovednost   Dùvod pozitivního pùsobení 

 

1.�������..  �������������������������� 

2�..������.  �������������������������� 

3.�������..  �������������������������� 

 

13) Které pozitivnì pùsobící vlastnosti nebo dovednosti chybí obecnì Va�im uèitelùm? 

 

 

 

 

 

14) Pokud Vás napadají je�tì dal�í vlastnosti, které mohou pozitivnì nebo negativnì pùsobit na klima 
Va�í tøídy a nebyly uvedeny vý�e, uveïte je: 

 

POZITIVNÌ PÙSOBÍCÍ: 

 

 

 

NEGATIVNÌ PÙSOBÍCÍ: 

 

 

 

 

15) Které z vý�e uvedených vlastností a dovedností uèitele jsou dùle�ité pro Va�e uèení, pro Va�e dobré 
studijní výsledky, výkony? Uveïte alespoò tøi. 

 

 

 

 

 

16) Které z vý�e uvedených vlastností a dovedností uèitele jsou dùle�ité pro Vá� kladný postoj ke �kole? 
Uveïte alespoò tøi. 

 

 

 



 

 

 

17) Uèitel, který do výuky vná�í neustálé novinky: 

 

a) zbyteènì uèivo a výuku a tím i klima tøídy komplikuje 
b) nemá na Vás ani atmosféru ve tøídì �ádný vliv 
c) Vás i spolu�áky aktivizuje k èinnosti a tím zlep�uje klima ve tøídì 

 

18) Uèitel, který Vás uèí samostatnosti, abyste samostatnì dospìli ke znalostem a postojùm: 

 

a) Va�i tøídu spojuje, proto�e to vyvolává diskuse a týmovou spolupráci 
b) Va�i tøídu rozdìluje, proto�e tøída není schopna samostatnì èi týmovì spolupra-

covat a diskuse vyvolávají konflikty 
c) nemá �ádný vliv na klima tøídy 

 

19) Pokud Vám a Va�im schopnostem  uèitel vìøí: 

 

a) má to pozitivní vliv na Va�e chování i chování spolu�ákù 
b) nemá to vliv na Va�e chování ani chování spolu�ákù 
c) nepotøebujete, aby Vám uèitel vìøil 

 

20) Uèitel, který nechává �ákùm prostor pro sebehodnocení a hodnocení vlastních výkonù: 

 

a) uvolòuje atmosféru pøi zkou�ení a tím i klima tøídy 
b) spí�e Vás mate, komplikuje tím zkou�ení a hodnocení a tím i vzájemné vztahy 

 

21) Uèitel, který má k uèení i ke studentùm pozitivní a optimistický pøístup: 

 

a) v�echno zlehèuje a nepùsobí na Vás dostateènì dùvìryhodnì 
b) uvolòuje atmosféru a tím i klima tøídy, vede Vás k pozitivnímu pøístupu ke �ko-

le 
c) nevytváøí dostateènì jasná pravidla hry, co� zpùsobuje napìtí ve tøídì 

 

22) Naru�ují konflikty s uèiteli klima tøídy? 

 

a) ANO  b) spí�e ANO  c) spí�e NE  d) NE 

 

23) Které konflikty ovlivòují klima nejvíce? (i více mo�ností) 

 

a) týkají se hodnocení, známek 
b) týkají se chování uèitele 
c) týkají se chování studentù 
d) týkají se vzhledu, obleèení studentù 
e) týkají se mimo�kolní èinnosti studentù 
f) týkají se zpùsobu výuky 
g) jiné ����������������������� 

 



 

 

 

24) Pøísnost uèitele: 

 

a) zbyteènì vyvolává napìtí ve tøídì 
b) podporuje nás k lep�ím výkonùm a má pozitivní vliv na klima tøídy 
c) klima tøídy nijak neovlivòuje 

 

25) Nároènost uèitele: 

 

a) je dùle�itá, proto�e nám nedovolí zahálet v uèení 
b) obtì�uje a znepøíjemòuje uèení a vztahy 
c) obtì�uje a znepøíjemòuje uèení, ale ne vztahy 

 

26) Uèitel, který nìkterá rozhodnutí pøenechává studentùm: 

 

a) je zbyteènì zatì�uje a tím jim komplikuje �ivot i uèení 
b) jim dává volnost a uvolòuje tím i atmosféru ve tøídì 

 

27) Dobrá odborná zpùsobilost uèitele: 

 

a) má vliv na prospìch studentù a tím i na klima tøídy 
b) má vliv na prospìch studentù, ale ne na klima tøídy 
c) nemá vliv na prospìch studentù ani na klima tøídy 

 

28) Pokud uèitel citelnì uplatòuje pøi své práci svou moc, nadøízenost, na klima tøídy to pùsobí: 

 

a) pozitivnì, proto�e jsou jasnì dána pravidla 
b) nemá to vliv na klima tøídy 
c) spí�e negativnì, proto�e nìkteøí spolu�áci to �patnì sná�ejí 

 

29) Pokud uèitel pøená�í své osobní problémy do hodin, jak to chápete? 

 

a) to by se správnému uèiteli nemìlo stát, proto�e to negativnì ovlivòuje klima tøí-
dy 

b) sice by se to uèiteli nemìlo stát, ale klima tøídy to nijak neovlivòuje 
c) doká�ete to pochopit, je to jen èlovìk, ale pøesto se to odrá�í na kvalitì klimatu 

tøídy 
d) doká�ete to pochopit, a proto se to na klimatu tøídy nijak neodrazí 

 

30) Pokud atmosféra ve tøídì �houstne�, pøíèinou nejèastìji bývá: 

 

a) uèitel, jeho chování a jednání, jeho postoje a názory 
b) problémy mezi Vámi studenty 
c) obtí�nost, nároènost uèiva 
d) jiné dùvody����������������. 

 



 

 

 

31) Uèitelé by mìli být pøipraveni v pøípadì nutnosti pøitvrdit i za cenu doèasné neoblíbenosti: 

 

a) ANO, alespoò jsou jasnì vymezená pravidla 
b) NE, oblíbenost uèitele je pro pozitivní klima velmi dùle�itá 

 

32) Pracuje, resp. uèí se Vám lépe, pokud jste chváleni a povzbuzováni? 

 

a) ANO       b) NE 

 

Pokud ANO, jste svými uèiteli èasto chváleni a povzbuzováni? 

 

a) ANO       b) NE 

 

33) Existují velké rozdíly v tom, jaký vliv na klima ve Va�í tøídì mají jednotliví uèitelé? 

 

a) ANO, velké   b) ANO, ale jen malé   c) NE 

 

Následující otázky se týkají Va�eho tøídního uèitele. 

 

34) Jaký má Va�e tøída vztah k tøídnímu uèiteli? 

 

a) pøátelský, bez problémù 
b) neli�í se od ostatních uèitelù 
c) obèas to skøípe 
d) plný napìtí, s problémy v komunikaci 

 

35) Pokud si myslíte, �e je vztah k tøídnímu uèiteli problémový, zkuste napsat, proè? 

 

 

 

 

36) Co pro Vás znamená tøídní uèitel? 

 

a) prostì uèitel 
b) neustálý problém 
c) èlovìk, který za Vás vyøizuje organizaèní vìci 
d) èlovìk, na kterého se mù�ete obrátit s ka�dým problémem 
e) nìco jiného ����������������������.. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

37) Které z uvedených vlastností jsou charakteristické pro Va�eho tøídního uèitele: (oznaète køí�kem) 

 

 

 

 

jednoznaènì 
ANO

spí�e ANO spí�e NE jednoznaènì 
NE

tvoøivost
blízký vztah ke studentùm
spravedlivost
nezájem o studenty
objektivita pøi hodnocení
svìdomitost
dùslednost
náladovost
výbu�nost
sympatie pro mládí
takt
schopnost naslouchat
tolerantnost
�kodolibost
schopnost spolupracovat
nároènost
pøísnost
trpìlivost
sebezdokonalování uèitele
sebejistota, sebevìdomí
inteligence
upøímnost
pravdomluvnost
plnìní slibù
pokrytectví
optimismus
pesimismus
rozhodnost
vytrvalost
samostatnost v rozhodování
slu�né chování
úcta k studentovì osobnosti
logiènost
laskavost, ohleduplnost
srdeènost
smysl pro humor

Tøídní uèitel
Vlastnost uèitele



 

 

 

 

 

 

 

 

 

38) Které z uvedených dovedností jsou charakteristické pro Va�eho tøídního uèitele? 

 

39) Mù�e mít, podle Vás, bli��í vztah tøídního uèitele k Vám, pozitivní vliv na klima tøídy? 

 

a) jednoznaènì ANO     d) spí�e NE 
b) spí�e ANO     e) jednoznaènì NE 
c) nemá vliv na klima tøídy 

 

40) Máte takovýto blízký vztah ke svému tøídnímu uèiteli? 

 

a) ANO      b) NE 

 

Pokud NE, existuje, podle Vás, mo�nost, �e by takovýto blízký vztah je�tì mohl vzniknout? 

 

a) ANO      b) NE 

 

41) Bli��í vztah by si k Vám tøídní uèitel vytvoøil: 

 

a) dùvìrou ve Va�e schopnosti 
b) otevøeností a upøímností 
c) pøíjemným vystupováním 

jednoznaènì 
ANO

spí�e ANO spí�e NE jednoznaènì 
NE

vná�ení neustálých novinek
aktualizace informací
pøíjemné vystupování
v�eobecný pøehled
odborné znalosti
schopnost odhadnout �ákovy schopnosti
schopnost srozumitelnì vysvìtlit uèivo
schopnost tlumoèit vlastní názory
dobré komunikaèní schopnosti
organizaèní schopnosti
schopnost získat autoritu
schopnost udr�et disciplínu ve tøídì
ochota pøijímat nové pøedmìty
schopnost vyu�ívat technické vybavení

Tøídní uèitel
Dovednosti uèitele



 

 

d) pøimìøenou nároèností a pøísností 
e) pokud by nebyl pøíli� pøísný a nároèný 
f) spravedlivostí 
g) pokud by byl pøátelský, nekonfliktní 
h) zájmem o Vás, o Va�i osobnost 
i) jiným zpùsobem, uveïte jakým������������������� 

 

 

 

 

42) Co byste pro navázání blízkého vztahu s tøídním uèitelem mohli udìlat Vy? 

 

 

 

 

 

 

43) Vyberte nejvýsti�nìj�í tvrzení. Uèitel vytváøející pozitivní tøídní, resp. �kolní klima: (i více mo�ností) 

 

a) umo�òuje samostatné objevné uèení, ze kterého máte radost 
b) klade po�adavky, které odpovídají individuálním schopnostem studentù 
c) podporuje rozvoj Va�í osobnosti 
d) dává studentùm jistotu, �e budou akceptováni 
e) umo�òuje studentùm za�ít úspìch 
f) zprostøedkuje Vám vìdomí, �e se k Vám pøistupuje spravedlivì 
g) dává Vám mo�nost tvoøit �kolu jako vlastní �ivotní prostor 

 

44) Které z tìchto tvrzení jsou charakteristická pro Va�eho tøídního uèitele? 

 

a) umo�òuje samostatné objevné uèení, ze kterého máte radost 
b) klade po�adavky, které odpovídají individuálním schopnostem studentù 
c) podporuje rozvoj Va�í osobnosti 
d) dává studentùm jistotu, �e budou akceptováni 
e) umo�òuje studentùm za�ít úspìch 
f) zprostøedkuje Vám vìdomí, �e se k Vám pøistupuje spravedlivì 
g) dává Vám mo�nost tvoøit �kolu jako vlastní �ivotní prostor 

 

 

45) Na závìr si vyberte jednu pro Vás nejdùle�itìj�í vlastnost nebo dovednost uèitele a zkuste navrhnout, jak 
by ji mohli uèitelé zlep�it. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mockrát dìkuji za vyplnìní dotazníku. Pøeji hodnì úspìchù ve Va�em dal�ím studiu. 

 
 



 

 

 PØÍLOHA P V: DOTAZNÍK PRO UÈITELE � VLIV UÈITELOVY 

OSOBNOSTI NA KLIMA �KOLNÍ TØÍDY 

DOTAZNÍK 

Dobrý den, 

 

máte pøed sebou dotazník týkající se klimatu �kolní tøídy a pøedev�ím vlivu, který na nìj máte Vy, 
jako uèitelé a Va�e osobnost. Jeho výsledky mi velmi pomù�ou pøi mém studiu pedagogiky, proto 
Vás chci touto cestou poprosit o jeho, pokud mo�no pravdivé, vyplnìní. 

        Dìkuji 

        Klára �krabalová 

 

1) Jak hodnotíte klima ve zkoumané tøídì? 

a) spí�e pozitivnì     b) spí�e negativnì 

 

2) Co je, podle Vás, pro studenty dùle�ité: 

 

a) osobnost uèitele, zpùsob chování, jednání, pøístup ke studentùm a uèení 
b) jeho znalosti, dovednosti, profesní zamìøení 
c) je jim to jedno 

 

 

Pokraèování na dal�í stranì: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) Uvedené potenciální vlastnosti uèitelù zhodno�te podle toho, jestli doká�ou pozitivnì, nebo naopak 
negativnì pùsobit na náladu, atmosféru a klima ve �kolní tøídì, (oznaète køí�kem): 

 

4) Vyberte 8 Vámi oznaèených pozitivnì pùsobících vlastností a seøaïte je podle síly pozitivního pùso-
bení na klima �kolní tøídy: (1. nejsilnìji, 8. nejslabìji) 

 

1) ���������������� 
2) ���������������� 
3) ���������������� 
4) ���������������� 
5) ���������������� 
6) ���������������� 
7) ���������������� 
8) ���������������� 

jednoznaènì 
pozitivnì

spí�e pozitivnì nemá �ádný 
vliv

spí�e 
negativnì

jednoznaènì 
negativnì

tvoøivost
blízký vztah ke studentùm
spravedlivost
nezájem o studenty
objektivita pøi hodnocení
svìdomitost
dùslednost
náladovost
výbu�nost
sympatie pro mládí
takt
schopnost naslouchat
tolerantnost
�kodolibost
schopnost spolupracovat
nároènost
pøísnost
trpìlivost
sebezdokonalování uèitele
sebejistota, sebevìdomí
inteligence
upøímnost
pravdomluvnost
plnìní slibù
pokrytectví
optimismus
pesimismus
rozhodnost
vytrvalost
samostatnost v rozhodování
slu�né chování
úcta k studentovì osobnosti
logiènost
laskavost, ohleduplnost
srdeènost
smysl pro humor

Pùsobení na klima tøídy
Vlastnost uèitele



 

 

5) Vyberte tøi pozitivnì pùsobící vlastnosti z vý�e uvedených a uveïte dùvod, proè podle Vás mohou 
pùsobit pozitivnì na klima �kolní tøídy: 

 

Vlastnost   Dùvod pozitivního pùsobení 

 

1.���������. ���������������������������� 

2.���������. ���������������������������� 

3.���������. ���������������������������� 

 

6) Vyberte tøi negativnì pùsobící vlastnosti a uveïte dùvod, proè podle Vás mohou pùsobit negativnì na 
klima �kolní tøídy: 

 

Vlastnost   Dùvod negativního pùsobení 

 

1.���������. ����������������������������� 

2.���������. ����������������������������� 

3.���������. ����������������������������� 

 

7) Uvedené potenciální dovednosti uèitelù zhodno�te podle toho, jestli doká�ou pozitivnì nebo naopak 
negativnì pùsobit na klima �kolní tøídy, (oznaète køí�kem): 

 

8) Vyberte 5 Vámi oznaèených pozitivnì pùsobících dovedností a seøaïte je podle síly pozitivního pù-
sobení na klima �kolní tøídy: (1. nejsilnìji, 5. nejslabìji) 

 

1) ���������������� 
2) ���������������� 
3) ���������������� 
4) ���������������� 
5) ���������������� 

jednoznaènì 
pozitivnì

spí�e pozitivnì nemá �ádný 
vliv

spí�e 
negativnì

jednoznaènì 
negativnì

vná�ení neustálých novinek
aktualizace informací
pøíjemné vystupování
v�eobecný pøehled
odborné znalosti
schopnost odhadnout �ákovy schopnosti
schopnost srozumitelnì vysvìtlit uèivo
schopnost tlumoèit vlastní názory
dobré komunikaèní schopnosti
organizaèní schopnosti
schopnost získat autoritu
schopnost udr�et disciplínu ve tøídì
ochota pøijímat nové pøedmìty
schopnost vyu�ívat technické vybavení

Pùsobení na klima tøídy
Dovednosti uèitele



 

 

9) Vyberte tøi pozitivnì pùsobící dovednosti z vý�e uvedených a uveïte dùvod, proè podle Vás mohou 
pùsobit pozitivnì na klima �kolní tøídy: 

 

Dovednost   Dùvod pozitivního pùsobení 

 

1.���������. ����������������������������� 

2.���������. ����������������������������� 

3.���������. ����������������������������� 

 

10) Které pozitivnì pùsobící vlastnosti nebo dovednosti od Vás studenti, podle Va�eho názoru, nejvíce 
oèekávají? 

 

 

 

 

 

11) Pokud Vás napadají je�tì dal�í vlastnosti, které mohou pozitivnì nebo negativnì pùsobit na klima 
�kolní tøídy a nebyly uvedeny vý�e, uveïte je: 

 

POZITIVNÌ PÙSOBÍCÍ: 

 

 

 

NEGATIVNÌ PÙSOBÍCÍ: 

 

 

 

 

12) Které z vý�e uvedených vlastností a dovedností uèitele jsou, podle Vás, dùle�ité pro uèení, pro dobré 
studijní výsledky, výkony studentù? Uveïte alespoò tøi. 

 

 

 

 

 

13) Které z vý�e uvedených vlastností a dovedností uèitele jsou, podle Vás, dùle�ité pro kladný postoj 
studentù ke �kole? Uveïte alespoò tøi. 

 

 

 



 

 

14) Pokud vná�íte do výuky neustálé novinky, studenti to, podle Vás, vnímají tak, �e: 

 

a) zbyteènì uèivo a výuku a tím i klima tøídy komplikujete 
b) nemá to na studenty ani atmosféru ve tøídì �ádný vliv 
c) studenty aktivizujete k èinnosti a tím zlep�ujete klima ve tøídì 

 

15) Pokud se sna�íte uèit studenty samostatnosti, aby samostatnì dospìli ke znalostem a postojùm: 

 

a) tøídu jako kolektiv to spojuje, proto�e to vyvolává diskuse a týmovou spoluprá-
ci 

b) tøídu jako kolektiv to rozdìluje, proto�e tøída není schopna samostatnì èi tý-
movì spolupracovat a diskuse vyvolávají konflikty 

c) nemá to �ádný vliv na klima tøídy 

 

16) Pokud projevujete studentùm dùvìru v jejich schopnosti: 

 

a) má to pozitivní vliv na jejich chování i chování celého kolektivu 
b) nemá to vliv na jejich chování ani chování kolektivu 
c) studenti nepotøebují, aby jste vìøil/vìøila v jejich schopnosti 

 

17) Pokud necháváte studentùm prostor pro sebehodnocení a hodnocení vlastních výkonù: 

 

a) uvolòujete tím atmosféru pøi zkou�ení a tím i klima tøídy 
b) spí�e studenty matete, komplikujete tím zkou�ení a hodnocení a tím i vzájem-

né vztahy 

 

18) Uèitel, který má k uèení i ke studentùm pozitivní a optimistický pøístup: 

 

a) v�echno zlehèuje a nepùsobí na studenty dostateènì dùvìryhodnì 
b) uvolòuje atmosféru a tím i klima tøídy, vede studenty k pozitivnímu pøístupu 

ke �kole 
c) nevytváøí dostateènì jasná pravidla hry, co� zpùsobuje napìtí ve tøídì 

 

19) Naru�ují konflikty s uèiteli klima tøídy? 

 

a) ANO  b) spí�e ANO  c) spí�e NE  d) NE 

 

20) Které konflikty ovlivòují klima nejvíce? (i více mo�ností) 

 

a) týkají se hodnocení, známek 
b) týkají se chování uèitele 
c) týkají se chování studentù 
d) týkají se vzhledu, obleèení studentù 
e) týkají se mimo�kolní èinnosti studentù 
f) týkají se zpùsobu výuky 
g) jiné ����������������������� 



 

 

21) Pøísnost uèitele: 

 

a) zbyteènì vyvolává napìtí ve tøídì 
b) podporuje studenty k lep�ím výkonùm a má pozitivní vliv na klima tøídy 
c) klima tøídy nijak neovlivòuje 

 

22) Nároènost uèitele: 

 

a) je dùle�itá, proto�e studentùm nedovolí zahálet v uèení 
b) obtì�uje a znepøíjemòuje studentùm uèení a vztahy 
c) obtì�uje a znepøíjemòuje studentùm uèení, ale ne vztahy 

 

23) Uèitel, který nìkterá rozhodnutí pøenechává studentùm: 

 

a) je zbyteènì zatì�uje a tím jim komplikuje �ivot i uèení 
b) jim dává volnost a uvolòuje tím i atmosféru ve tøídì 

 

24) Dobrá odborná zpùsobilost uèitele: 

 

a) má vliv na prospìch studentù a tím i na klima tøídy 
b) má vliv na prospìch studentù, ale ne na klima tøídy 
c) nemá vliv na prospìch studentù ani na klima tøídy 

 

25) Pokud uèitel citelnì uplatòuje pøi své práci svou moc, nadøízenost, na klima tøídy to pùsobí: 

 

a) pozitivnì, proto�e jsou jasnì dána pravidla 
b) nemá to vliv na klima tøídy 
c) spí�e negativnì, proto�e nìkteøí studenti to �patnì sná�ejí 

 

26) Pokud uèitel pøená�í své osobní problémy do hodin, jak to, podle Vás, chápou studenti? 

 

a) to by se správnému uèiteli nemìlo stát, proto�e to negativnì ovlivòuje klima 
tøídy 

b) sice by se to uèiteli nemìlo stát, ale klima tøídy to nijak neovlivòuje 
c) doká�ou to pochopit, uèitel je jen èlovìk, ale pøesto se to odrá�í na kvalitì kli-

matu tøídy 
d) doká�ou to pochopit, a proto se to na klimatu tøídy nijak neodrazí 

 

27) Pokud atmosféra ve tøídì �houstne�, pøíèinou nejèastìji bývá: 

 

a) uèitel, jeho chování a jednání, jeho postoje a názory 
b) problémy mezi samotnými studenty 
c) obtí�nost, nároènost uèiva 
d) jiné dùvody����������������. 

 

 



 

 

28) Uèitelé by mìli být pøipraveni v pøípadì nutnosti pøitvrdit i za cenu doèasné neoblíbenosti: 

 

a) ANO, alespoò jsou jasnì vymezená pravidla 
b) NE, oblíbenost uèitele je pro pozitivní klima velmi dùle�itá 

 

29) Myslíte, �e studentùm se lépe pracuje a uèí, pokud jsou èasto chváleni a povzbuzováni? 

 

a) ANO       b) NE 

 

Chválíte a povzbuzujete své studenty èasto? 

 

a) ANO       b) NE 

 

30) Mù�e mít, podle Vás, bli��í vztah uèitele ke studentùm pozitivní vliv na klima tøídy? 

 

a) jednoznaènì ANO     d) spí�e NE 
b) spí�e ANO     e) jednoznaènì NE 
c) nemá vliv na klima tøídy 

 

31) Máte takovýto blízký vztah ke svým studentùm? 

 

a) ANO      b) NE 

 

32) Bli��í vztah ke studentùm lze vytvoøit: (i více mo�ností 

 

a) dùvìrou v jejich schopnosti 
b) otevøeností a upøímností 
c) pøíjemným vystupováním 
d) pøimìøenou nároèností a pøísností 
e) pokud nejste pøíli� pøísný a nároèný 
f) spravedlivostí 
g) pokud jste pøátelský, nekonfliktní 
h) zájmem o studenty, o jejich osobnost 
i) jiným zpùsobem, uveïte jakým������������������� 

 

33) Co byste pro navázání blízkého vztahu se studenty mohli udìlat Vy? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34) Vyberte nejvýsti�nìj�í tvrzení. Uèitel vytváøející pozitivní tøídní, resp. �kolní klima: (i více mo�ností) 

 

a) umo�òuje samostatné objevné uèení, ze kterého mají studenti radost 
b) klade po�adavky, které odpovídají individuálním schopnostem studentù 
c) podporuje rozvoj osobnosti studentù 
d) dává studentùm jistotu, �e budou akceptováni 
e) umo�òuje studentùm za�ít úspìch 
f) zprostøedkuje studentùm vìdomí, �e se k nim pøistupuje spravedlivì 
g) dává studentùm mo�nost tvoøit �kolu jako vlastní �ivotní prostor 

 

35) Na závìr si vyberte jednu, podle Vás, pro studenty nejdùle�itìj�í vlastnost nebo dovednost uèitele a 
zkuste navrhnout, jak byste ji ve svém pøípadì mohli zlep�it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mockrát dìkuji za vyplnìní dotazníku. Pøeji hodnì úspìchù a trpìlivosti ve Va�í dal�í práci. 

 


