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Anotace  

Třídní klima je tématem v oblasti pedagogiky a sociální psychologie. Jeho přesná definice 

či výčet prvků jsou stále ještě předmětem diskusí. Tato práce se zabývá vymezením třídního 

klimatu, jeho prvky, determinantami, aktéry, možnou klasifikací a vybranými způsoby jeho 

výzkumu. Jsou uvedeny vybrané dosavadní poznatky a některé možnosti ovlivnění klimatu. 

V návaznosti na teoretickou část je proveden smíšený výzkum klimatu ve vybrané třídě 

sedmého ročníku na základní škole za použití standardizovaného dotazníku třídního klimatu, 

orientačního sociometrického šetření a polostrukturovaného rozhovoru s vyučujícím.  

Klíčová slova  

dotazník CES, druhý stupeň, smíšený výzkum, sociometrické šetření, sociometrie, třídní 

klima, vztahy mezi žáky ve třídě, základní škola  

Abstract  

Classroom climate is a topic in the field of pedagogy and social psychology. Its exact 

definition and list of elements are still a matter of discussions. This thesis is concerned with 

the definition of classroom climate, its elements, determinants, participants, possible 

classification and selected manners of its research. Selected existing information and 

possibilities of intervention of the climate are introduced. In connection with the theoretical 

part, mixed method research into the climate of a selected class in the seventh year of primary 

school is conducted with the use of a standardised questionnaire of classroom climate, 

sociometric exploration and a semi-structured interview with the teacher.  

Keywords  

affiliation, CES questionnaire, classroom climate, mixed method research, primary school, 

sociometric exploration, sociometry, upper primary  
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Úvod  

Na střední škole, na pedagogickém lyceu, nám bylo řečeno, že třídní klima je velmi 

diskutovanou záležitostí, o které toho bylo spoustu napsáno. K mému velkému překvapení, 

když jsem prohledával české odborné pedagogické časopisy, jsem však nenašel mnoho 

článků napsaných po roce 2000. V Pedagogické orientaci jsem nalezl nejnovější článek, 

související s třídním klimatem, z roku 2003. V časopisu Studia Paedagogica jsem nenalezl 

žádný takový článek od posledního vydaného čísla do roku 2002, v časopisu Pedagogika 

dokonce až do roku 1994.  

Ať už se však o klimatu třídy píše jakkoliv často, rozhodně jej považuji za důležité 

téma. Jak píše Helus, „klima třídy je významným činitelem spokojenosti žáků ve třídě, 

ovlivňuje jejich učení a výkony, a zpětně působí i na rozpoložení učitele samotného (2015, 

s. 359).“ Podobně uvažuje o jeho důležitosti Mareš, podle kterého dále ovlivňuje motivaci 

žáků i učitelů pro jejich školní práci, chování žáků „v hodinách i mimo ně, … případně 

výskyt kázeňských problémů (2013, s. 593).“  

Podle Heluse se musí učitel zajímat o žáky jakožto jednotlivce, ale i celou třídu, 

jelikož „tito jednotlivci jsou pospolu ve školní třídě jako určité sociální pospolitosti, malé 

sociální skupině (2015, s. 359).“ Skupina funguje jinak než její jednotliví členové odděleně. 

Mezi těmito členy panují určité vztahy, které mohou do značné míry určovat dění ve skupině. 

Mezilidské vztahy hrají bezpochyby významnou roli nejenom ve školní třídě, ale i v běžném 

životě obecně. Spousta lidí jistě minimálně jednou za život slyšela známý Aristotelův výrok: 

„Člověk je tvor společenský.“  

Hlavním cílem práce Vnímání třídního klimatu v kontextu k výsledkům 

sociometrického šetření na druhém stupni základní školy je zjistit a porovnat třídní klima 

a vztahy ve třídě na druhém stupni základní školy. Výzkum vybrané třídy se opírá o její 

třídní klima a sociometrii, tedy na vztahy mezi žáky je kladen zvláštní důraz.  
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1. Vymezení třídního klimatu  

Problémem pojmu třídní klima je nejednotnost v jeho přijímaných definicích. Kromě toho 

jsou používány různé termíny k označení třídního klimatu a souvisejících témat jako 

prostředí, atmosféra, charakter či étos. Tyto termíny bývají doplněny o rozličné přívlastky 

jako sociální, edukační, sociálněpsychologický, psychosociální, … Tím vzniká značné 

množství terminologických variant. Mareš nepovažuje za výhodné užívat některé dvojice 

pojmů jako prostředí – klima nebo klima – atmosféra jakožto blízká synonyma, nýbrž by 

podle něj měly být tyto termíny rozlišovány (Čáp, et al. 2007, s. 567, 581).  

Pro základní orientaci v terminologii krátce uvádím tři související pojmy seřazené 

podle „rozsahu, měnlivosti, délky trvání a obecnosti,“ jak je navrhuje Mareš, et al. (in Čáp, 

et al. 2007, s. 582–583). Nejobecnějším a z hlediska rozsahu nejširším pojmem je prostředí 

školy, do něhož Mareš zahrnuje aspekty architektonické, hygienické, ergonomické 

a organizační (s. 582). Podle Průchy, et al. sem patří i aspekty materiální, estetické, 

ekologické, demografické, sociální a kulturní (2009, s. 292). To vše má vliv i na klima 

v jednotlivých třídách (Mareš 2013, s. 593).  

Následně lze zmínit (sociální) klima školy, definované jako „sociálněpsychologická 

proměnná, vyjadřující kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů, které fungují 

v dané škole, tak, jak ji vnímají, prožívají a hodnotí učitelé, žáci, případně zaměstnanci školy 

(Průcha, et al. 2013, s. 125).“ Jedná se o termín středně obecný, který označuje dlouhodobé 

jevy, typické pro konkrétní školu, v řádu měsíců až let. Za jeho aktéry Mareš považuje 

„vedení školy, učitelský sbor, učitele jako jednotlivce, žáky jednotlivých ročníků, konkrétní 

školní třídy a další zaměstnance školy.“ Dílčími složkami školního klimatu jsou klima 

učitelského sboru a jednotlivých školních tříd (Čáp, et al. 2007, s. 582–583). Klima školy 

má tedy vliv i na klima jednotlivých tříd (Mareš 2013, s. 593).  

Jako třetí termín, s nejužším rozsahem a nejnižší mírou obecnosti, uvádí Mareš 

(sociální) atmosféru školy. Chápe ji jako krátkodobý, situačně podmíněný jev, který se 

mění během jednoho vyučovacího dne či týdne. Takovéto jevy mohou trvat desítky minut 

až hodiny, maximálně dny. Odlišná atmosféra je vnímána během velké přestávky, zahájení 

školního roku či při hloubkové inspekci (Čáp, et al. 2007, s. 583).  

Třídní klima tedy lze chápat mimo jiné jako součást školního klimatu. Vztahuje se 

ovšem pouze na konkrétní třídy v návaznosti na konkrétní předmět pod vedením daného 

učitele. Níže uvádím několik definic pojmu, které považuji za relevantní.   
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Průcha, et al. definují třídní klima jako „sociálněpsychologickou proměnnou, kterou 

tvoří ustálené postupy vnímání, prožívání, hodnocení a reagování všech aktérů na to, co se 

ve třídě odehrálo, právě odehrává nebo má v budoucnu odehrát.“ Mezi aktéry patří: třída 

jakožto celek, skupiny žáků, jednotliví žáci, učitel či skupina učitelů vyučujících danou třídu 

(2013, s. 125).  

Mareš dále nabízí jinou, zjednodušenou definici: „názory jednotlivých aktérů 

školního vyučování (2013, s. 591).“ Podle něj označuje třídní klima dlouhodobé jevy 

v horizontu několika měsíců až let (Čáp, et al. 2007, s. 566). Jedná se o záležitost skupinovou 

(nikoli individuální), sociálně konstruovanou (vzniká nejenom na základě osobní zkušenosti, 

ale i vzájemnou debatou jednotlivých aktérů), sociálně sdílenou (jedná se o jakýsi průnik 

mezi názory osob) a dále je třídní klima ovlivňováno širším kontextem (školním klimatem 

a prostředím) (Mareš 2013, s. 592–593).  

Obdobně jako Průcha, et al. definuje Skalková třídní klima následujícím způsobem: 

„dlouhodobější sociálně emocionální naladění, zobecněné postoje a vztahy, emocionální 

odpovědi žáků dané třídy na události ve třídě, vztahy, vyvolávané i pedagogickým 

působením učitelů školy (2007, s. 245).“  

Jedlička používá termín psychosociální klima školní třídy. Vymezuje jej jako 

„dlouhodobější mikrosociální prostředí vytvářené emocionálním naladěním účastníků 

výuky, jejich postoji a vztahy (Jedlička, et al. 2018, s. 253).“  

Přes odlišnosti jednotlivých výše uvedených definic je důležité zdůraznit dvě tvrzení, 

která se v nich vesměs vyskytují. – Zaprvé, třídní klima je záležitostí subjektivní – jak tvrdí 

Mareš: „důraz je kladen na to, jak klima vidí a interpretují sami aktéři, tedy na „subjektivní“ 

aspekty klimatu, nikoli na to, jaké klima „objektivně“ je (Čáp, et al. 2007, s. 566).“ Zadruhé, 

jedná se o záležitost dlouhodobou. V této souvislosti je na místě zmínit častou konfuzi 

s pojmy jako atmosféra třídy nebo prostředí třídy. Pro porovnání uvádím tyto dva pojmy 

níže.  

Prostředím třídy se myslí především objektivněji zjistitelné aspekty, ovlivňující 

učitelskou a žákovskou práci. Podobně jako u prostředí školy lze jmenovat architektonické, 

hygienické, technické, ergonomické, akustické a estetické aspekty. Je to tedy pojem širší než 

třídní klima (Mareš 2013, s. 588–591). Zahrnuje též aspekty sociálněpsychologické (Čáp, et 

al. 2007, s. 567).  
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Atmosféra třídy je krátkodobý, situačně podmíněný jev, který se mění během 

vyučovacího dne nebo jedné vyučovací jednotky (tamtéž). Autor uvažuje o takzvané 

„kritické události“, jež může být pro učitele a žáky „spouštěčem“ či „impulzem ke změně 

vnímání a prožívání toho, co se ve třídě děje“ nebo může i změnit jejich jednání. Tato událost 

může ovlivnit nejenom atmosféru, ale taktéž třídní klima (Mareš 2013, s. 591). Pro 

jednoduché ilustrativní schéma vztahů trojice pojmů prostředí třídy – klima třídy – atmosféra 

třídy, viz Obrázek 1 níže.  

 

Obrázek 1: Schéma trojice pojmů prostředí třídy – klima třídy – atmosféra třídy (Lašek 2001, s. 41).  

 

1.1 Prvky a determinanty třídního klimatu  

Prvky třídního klimatu lze definovat jako konstruktivní složky, které obvykle nestojí 

izolovaně, ale navzájem na sebe působí a vytváří složitou strukturu. Lašek uvádí tři dimenze 

prvků podle Moose (1981): dimenze vztahová, dimenze osobního růstu a dimenze udržování 

a změny systému. U jednotlivých dimenzí uvádí výčet prvků podle Frasera (1989, s. 312). 

Do vztahové dimenze řadí: osobní vklad žáka, personalizaci role žáka, zaujetí školou, 

přidružení ke skupině, kohezivnost, podílení se na činnosti, učitelovu pomoc, satisfakci 

školou, třenice, klikaření, favorizování žáků a apatii. U dimenze osobního růstu zmiňuje: 

zkoumání sebe a okolí, otevřenost v kontaktu, integraci, nezávislost, orientaci na úkoly, 

soutěživost, rychlost a obtížnost školní práce. Jako prvky dimenze udržování a změny 

systému uvádí: cílovost činnosti, organizaci výuky, inovaci výuky, diferenciaci žáků, 

individualizaci přístupu k žákům, rozmanitost úkolů a činností, formálnost učitelova 

přístupu, pořádek a organizovanost, jasnost pravidel a dezorganizaci výuky (2001, s. 44–
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45). Při pohledu na výčet těchto prvků si lze všimnout, že některé z nich jsou použity jako 

dimenze standardizovaných dotazníků zmíněných v této práci (viz kap. 1.5.2 níže).  

Za determinanty třídního klimatu jsou považovány relativně svébytné 

„skutečnosti v životě školy a třídy, které mají svou originální kompozici, ovlivňují vznik, 

podobu a účinky klimatu. Lašek uvádí pět oblastí determinant. První z nich jsou zvláštnosti 

školy: typ, zaměření a pravidla školního života. Dále Lašek zmiňuje zvláštnosti 

vyučovacích předmětů a pedagogických situací (kupříkladu „laboratorní, dílenské práce, 

praxe v provozech či laboratořích“). Následně hovoří o zvláštnostech učitelů: osobnost, 

preferované pojetí vzdělávání a výuky a z toho vycházející vyučovací styl. Dalším 

uvedeným determinantem jsou zvláštnosti školních tříd: učitel a třída, třída jako celek či 

skupiny v dané třídě. Poslední kategorií jsou zvláštnosti žáků: žák jakožto člen třídy, 

skupiny žáků v ní a „žák jako individuální osobnost (2001, s. 44).“  

1.2 Aktéři třídního klimatu  

Tato podkapitola pojednává zejména o žácích a učitelích jako aktérech třídního klimatu. Zda 

jsou hlavním zdrojem vytváření klimatu žáci nebo učitel, na tom se odborníci nemohou 

shodnout (Průcha 2017, s. 343). Určitý vliv však lze vnímat z obou stran.  

Učitelé vnímají rozdíly ve třídním klimatu u jednotlivých tříd, a to i v případě 

paralelních tříd téhož ročníku. Každá má své specifické zvláštnosti, které projevuje navenek. 

Mareš uvádí příklady možných klimat jako: klima radosti z poznání, pozorné spolupráce, ale 

i lhostejnosti k poznání či povrchnosti při učení. V některých třídách tak učitelé vyučují 

velmi rádi a v některých naopak. Tím, že vyučující o těchto skutečnostech diskutují mezi 

sebou, vzniká určitá „pověst třídy“ v pedagogickém sboru (Čáp, et al. 2007, s. 566). 

V souvislosti s popsáním možné podoby pozitivního klimatu v širším kontextu (tj. 

i v souvislosti se školním klimatem) uvádí Průcha, et al. několik přání učitelů: prožívat 

citový soulad a sounáležitost s kolegy, cítit „potěšení ze spolupráce se žáky, rodiči 

a ostatními učiteli, spokojenost s daným stavem věcí a s bezkonfliktní atmosférou,“ zažít 

úspěch v oboru a mít možnost seberealizace ve své práci, být spravedlivě ohodnoceni a mít 

určité uznání (2009, s. 293).  

Stejně tak i žáci mohou vnímat odlišnosti učitelů v chování či vedení výuky. Totéž 

učivo může být probíráno různými pedagogy téže aprobace odlišně. „Každý učitel má své 

zvláštnosti, které projevuje navenek, ať vyučuje v kterékoli třídě.“ Může tak vytvářet klima 

plné pohody či chuti do práce, ale naopak i klima lhostejnosti ke všemu, klima strachu či 
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napětí, … Stejná třída tak může reagovat na různé vyučující odlišným způsobem (Čáp, et al. 

2007, s. 566). Pro orientační příklad typologie učitelů uvádím Casselmannovo rozdělení 

učitelů na „logotropy“ a „paidotropy“. Logotrop je učitel zaměřený na předmět, který 

vyučuje. Paidotrop je pedagog orientovaný na žáky (Sekera in Horák, et al. 2001, s. 34). 

Dalším známým příkladem typologie učitelů je Zaborowskiho rozdělení do čtyř kategorií 

podle stylu práce se žáky: učitel přísně autokratický, pracovně autokratický, liberální 

a demokratický (s. 34). Každý takový typ učitele působí na utváření klimatu odlišně (viz 

kap. 1.3 níže). Pro popis představy žáků o pozitivním klimatu uvádí Průcha, et al. několik 

jejich očekávání: „spravedlivý přístup ke všem, srozumitelné a dobře organizované 

vyučování,“ pozitivní sociální vztahy mezi všemi aktéry klimatu, jistota, že budou žáci 

akceptováni, možnost jejich participace na tvorbě života ve škole, podpora jejich 

osobnostního rozvoje, přiměřené požadavky, které odpovídají jejich individuálním 

předpokladům, vyšší míra odpovědnosti a samostatnosti při školních aktivitách, objevné 

učení přinášející radost a naděje, že bude jejich zvýšené úsilí patřičně oceněno, že zažijí 

úspěch (2009, s. 293).  

Taktéž v každé třídě fungují určité skupinové mechanizmy, vztahy a každý takový 

kolektiv se jinak chová během hodin či přestávek, mimo jiné i vůči svým členům. Existují 

třídy, ve kterých se žáci cítí dobře, kam se většina z nich těší. Vyznačují se mnohdy vysokou 

soudržností či pocitem sounáležitosti jedinců se třídou. Naopak jsou i třídy, v nichž panují 

negativní vztahy. Jejich členům je diktováno, co smějí a nesmějí dělat. Někteří žáci se do 

těchto tříd netěší, jelikož v nich zažívají posměch, fyzické nebo slovní napadání, či dokonce 

v těchto třídách může docházet i k šikaně (Čáp, et al. 2007, s. 566).  

Dále tvrdí Čapek, že i když rodiče nelze považovat za přímé tvůrce třídního klimatu, 

mají na něj také jistý pozitivní či negativní vliv. Vznáší totiž na školu určité požadavky, 

vyjadřují své názory a připomínky k jejímu chodu (2010, s. 24). Jako typické příklady 

očekávání rodičů vzhledem k pozitivnímu klimatu uvádí Průcha, et al. následující: 

„kvalifikovanost, kompetence a vstřícnost učitelů,“ individuální podpora všem žákům, 

„cílevědomá práce školy v kognitivní a afektivní oblasti, spravedlivý přístup k dětem včetně 

jejich objektivního hodnocení, adekvátní motivace žáků k učení,“ srozumitelnost 

a přehlednost rozhodnutí (kupříkladu výchovných a organizačních) (2009, s. 293).  

1.3 Klasifikace třídního klimatu  

Nejjednodušším způsobem lze klima rozlišit na pozitivní a negativní. Pozitivní klima 

„sbližuje učitele i žáky a vytváří podmínky“ pro jejich úspěšnou činnost. Negativní klima 
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naproti tomu „nepříznivě ovlivňuje dění ve třídě, vztahy mezi žáky a učitelem, vede ke ztrátě 

motivace a v krajním případě může být i stresující (Skalková 2007, s. 245).“ Jedlička 

používá termín nepříznivé klima. To podle něj „snižuje efektivitu výchovně-vzdělávací 

práce a oblibu školy ze strany žáků.“ Zároveň „zvyšuje výskyt kázeňských problémů“ a „je 

zdrojem nadměrné psychické zátěže učitelů a častou příčinou učitelského stresu (Jedlička, 

et al. 2018, s. 253).  

Kalhous, et al. hovoří o takzvaném „komunikačním klimatu“, které učitel utváří za 

pomoci různých vyučovacích a komunikačních postupů. Rozlišuje mezi klimatem vstřícným 

(suportivním) a defenzivním (obranným). V případě vstřícného klimatu se učitel a žáci 

navzájem respektují, vyměňují si otevřeně a jasně názory, žáci jsou spokojenější, 

motivovanější k vyšší aktivitě a nemají tendenci vyhýbat se škole. Při defenzivním klimatu 

mezi sebou jednotliví aktéři soupeří, navzájem se neposlouchají, nejsou k sobě otevření 

a skrývají své pocity a názory. Žáci mívají nezřídka tendenci neriskovat, podvádět, spojovat 

se proti svému učiteli, útočit na jeho nedostatky či mu naopak „podlézat (2009, s. 397).“ Je 

nutno podotknout, že komunikační klima je spíše souvisejícím podtématem třídního klimatu 

jako takového, ovšem také v něm hraje důležitou roli. Z tohoto důvodu jej zahrnuji do této 

podkapitoly.  

V závislosti na způsobu vedení žáků učitelem rozděluje Prokop v návaznosti na 

Jankowskou třídní klima do tří kategorií: příznivé autokratické, autokratické nepřátelské 

a laissez-faire. V případě příznivého autokratického klimatu učitel sám hodnotí, trestá, 

vydává příkazy, avšak zdůvodňuje jejich účel. Nestraní se žáků, cítí se pozitivně v jejich 

společnosti a jeho kontakty s nimi „jsou charakterizovány náklonností.“ Do určité míry je 

omezována samostatnost a tvořivost žáků. Vyučující je však přesvědčen, že rozhoduje 

v jejich prospěch. Autokratické nepřátelské klima se vyznačuje tím, že učitel sám 

rozhoduje „za účelem upevnění institucionálního pořádku, nikoli ve prospěch žáka.“ Klima 

laissez-faire (čili liberální) je takové, při kterém učitel žáky nijak neomezuje. Pracuje s nimi 

ve stylu „dělejte si, co chcete (in Horák, et al. 2001, s. 34–35).“  

Dále Prokop dělí třídní klima obdobným způsobem do tří jiných kategorií: klima 

neosobní profesionality, interpersonální shody a institucionálního pořádku. Hlediskem je 

opět způsob vedení třídy učitelem. Klima neosobní profesionality vytváří takový učitel, 

který chápe kladení požadavků jako podstatu výchovné práce. Většinou se jedná o logotropa 

(viz kap. 1.2 výše). Žáci si osvojují žádoucí vlastnosti a hodnoty jako čestnost, pracovitost, 

objektivnost či systematičnost. Převažuje zde orientace na výkon. Klima interpersonální 

shody vytváří vyučující, zejména paidotrop (viz kap. 1.2 výše), jehož hlavním zájmem jsou 
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žáci. Cítí odpovědnost za jejich sebedůvěru a sebevědomí. Mnohdy nerad nařizuje či klade 

kategorické požadavky, „nerad dává písemné testy“ nebo špatné známky. Snaží se na 

výkonu dítěte najít vždy pozitivní aspekty, doporučuje možnosti ke zlepšení, snaží se 

vytvořit vřelé klima, kultivovat své svěřence a jít jim příkladem. Důraz je kladen na 

spolupráci mezi žáky. V případě klimatu institucionálního pořádku nejde učiteli o žáka, 

ale o školu jakožto instituci. Jako její podstatu vidí pořádek. Žáci i učitelé mají nadobro 

danou sociální pozici a roli. Vše je pevně dáno, jsou aplikovány pouze „osvědčené“ formy 

a metody práce a vůči jakýmkoliv pokusům o inovace jsou zaujímány negativní postoje. 

Učitel je „disciplinovaný vůči školnímu řádu,“ bezpečně jej zná a totéž požaduje od všech 

žáků. Domnívá se, že jeho autorita „je jednoznačně dána jeho úřední pravomocí (s. 35).“  

Výše zmíněné dichotomické a trichotomické klasifikace jsou ovšem pouze orientační 

a není vhodné vnímat třídní klima „černobíle“. Klima lze dále dělit podle různých hledisek. 

Celkem osm hledisek dělení třídního klimatu poskytuje Mareš. Prvním z nich je stupeň 

školy, podle něhož lze rozlišovat třídní klima v mateřské škole, na prvním stupni základní 

školy, na druhém stupni, … (Čáp, et al. 2007, s. 570–571)  

Dalším hlediskem je typ školy. Podle něj je možné rozlišovat klima třídy na 

gymnáziu, střední odborné škole, středním odborném učilišti či na státní nebo nestátní škole 

(soukromé, církevní, …) (s. 570).  

Déle lze podle koncepce výuky rozlišovat klima v takzvané tradiční škole 

a v alternativní škole. Podle Mareše by se u nás „dalo uvažovat o klimatu v obecné, občanské 

a waldorfské škole (tamtéž).“ Dále lze z našeho prostředí jmenovat kupříkladu Montessori 

školu.  

Podle zvláštností žáků je možno hovořit o klimatu třídy, v němž dominují 

neproblémoví žáci, anebo kde učitel musí již pracovat s žáky „problémovými“. Mareš také 

hovoří o dalším možném dělení v závislosti na převládající orientaci žáků (na inovace, na 

soutěžení, na příslušnost ke třídě, …), což uvádí jako podsložku hlediska „zvláštnosti žáků 

(tamtéž).“  

Lze taktéž dělit klima v závislosti na zvláštnostech vyučovacích předmětů. 

Z tohoto hlediska autor namísto konkrétních předmětů používá tři kategorie – klima třídy při 

naukových předmětech, výchovných předmětech a při dalších typech předmětů (tamtéž).  

V závislosti na zvláštnostech prostředí je možné rozlišovat klima v tradiční učebně 

či při laboratorní výuce (tamtéž). Také zvláštnosti učitelů mohou hrát roli. Klima se 



19 

 

pravděpodobně bude lišit, jestliže ve třídě vyučuje začátečník, anebo zkušený pedagog. Další 

z příkladů, které autor uvádí, jsou klima třídy, ve které vyučuje zdravý učitel a naproti tomu 

klima třídy, ve které vyučuje jedinec s patologickými rysy (s. 571).  

Posledním uvedeným hlediskem jsou „zvláštnosti komunikace, která 

zprostředkovává sociální kontakt“. Mareš rozlišuje klima třídy při přímé mezilidské 

komunikaci, při učení pomocí počítače a „klima ve společenství žáků, které je 

zprostředkované moderní komunikační technikou (tamtéž).“  

Třída, která je zkoumána v praktické části práce, je v sedmém ročníku základní 

školy, tedy na druhém stupni. Jedná se o státní školu na vesnici, do které třetina všech žáků 

dojíždí z okolních vesnic (viz kap. 5.1 níže). Zvláštnosti vybraných žáků jsou rozebrány níže 

(viz kap. 6.2.2 a 6.2.3 níže). Zkoumáno je třídní klima při přímé mezilidské komunikaci.  

1.4 Přístupy ke zkoumání třídního klimatu  

Existuje několik různých přístupů ke zkoumání třídního klimatu v závislosti na 

aplikovaných metodách výzkumu a konkrétních nezávisle a závisle proměnných. Mareš 

(Mareš, et al. 1995 in Čáp, et al. 2007, s. 572–574) a Grecmanová (Kalhous, et al. 2009, 

s. 234–235) shrnují výzkumné přístupy do následujících sedmi kategorií.  

Sociometrický přístup zkoumá školní třídu jako sociální skupinu z hlediska jejího 

strukturování a restrukturování, „vývoje sociálních vztahů a jejich vlivu na rozvoj dispozic 

žáků (Čáp, et al. 2007, s. 572).“ Taktéž se zkoumá rozvoj pozic a rolí jednotlivých žáků ve 

třídě (Kalhous, et al. 2009, s. 234). Nezávisle proměnnou představuje integrovanost a koheze 

školní třídy, sympatie mezi žáky a vliv žáků ve třídě. „Závisle proměnnou bývá školní 

úspěšnost žáků, školní výkonnost jednotlivců i třídy jako celku, chování žáků i celé třídy 

(Čáp, et al. 2007, s. 572).“ Významným představitelem sociometrického přístupu je Hrabal 

st., který pro zmíněné účely vyvinul standardizovaný diagnostický nástroj zvaný 

Sociometricko-ratingový dotazník (zkráceně SORAD) (Hrabal 1989, s. 99–104; 2002, s. 30; 

Hrabal, et al. 2004, s. 118–123). Tímto přístupem je výzkum v praktické části diplomové 

práce zčásti inspirován.  

Organizačně-sociologický přístup je zaměřen na výzkum školní třídy jako 

organizační jednotky, přičemž vyučující je považován za řídícího pracovníka (Kalhous, et 

al. 2009, s. 234). Je zkoumána redukce nejistoty žáků během plnění různých úkolů, rozvoj 

týmové práce v hodině (Čáp, et al. 2007, s. 572) či vliv repertoáru vyučovacích metod na 

výkonnost jednotlivců a celé třídy (Kalhous, et al. 2009, s. 234). Jako diagnostická metoda 
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je aplikováno standardizované pozorování. „Nezávisle proměnnou bývá šíře používaných 

technologických vyučovacích postupů, míra delegování pedagogické autority na žáky či 

prostor pro komunikaci mezi žáky navzájem. Závisle proměnnou bývá výkonnost třídy jako 

celku nebo přírůstek žákovských výkonů v konkrétních vyučovacích předmětech.“ Mezi 

nejvýznamnější představitele organizačně-sociologického přístupu lze řadit Cohenovou 

a její spolupracovníky (Čáp, et al. 2007, s. 572).  

Interakční přístup si všímá pedagogické interakce mezi učitelem a jeho žáky během 

výuky. Je sledován vliv přímého a nepřímého působení vyučujícího na efektivitu jeho práce, 

na postoje žáků, jejich výkonnost a výkonnost celé třídy (Kalhous, et al. 2009, s. 234). Jako 

diagnostické metody se používají zejména standardizované pozorování, metody interakční 

analýzy (za použití ručního zápisu, později i počítačové metody) či audiovizuální nahrávky, 

které jsou následně popsány a rozebrány. „Nezávisle proměnnou bývá přímé a nepřímé 

působení učitele. Závisle proměnnou bývá výkonnost třídy, výkonnost jednotlivých žáků, 

postoje žáků a efektivita učitelovy práce.“ Za představitele interakčního přístupu lze 

jmenovat Flanderse, jeho žáky a následovníky, či jeho předchůdce Andersona, který taktéž 

ovlivnil výzkum třídního klimatu u nás. „Zkoumal, jak se na klimatu třídy podílí učitelovo 

dominantní nebo sociálněintegrativní jednání se žáky.“ V našem prostředí jsou jeho 

přístupem ovlivněny například výzkumy Samuhelové nebo Pelikána a Lukše (Čáp, et al. 

2007, s. 572).  

Pedagogicko-psychologický přístup studuje třídu a učitele. Je zkoumána 

spolupráce žáků ve školní třídě a kooperativní učení v malých skupinách. Mezi typické 

diagnostické metody patří kupříkladu posuzovací škála Classroom Life Environment 

(zkráceně CLI). Nezávisle proměnnou bývá vzájemná sociální závislost žáků, jejich sociální 

opora či sebepojetí žáků. „Závisle proměnnou bývají výkonnost celé třídy a jednotlivých 

žáků, postoje žáků k učivu a žákovské připisování příčin v případě úspěchu a neúspěchu.“ 

Významnými představiteli jsou Abrami a jeho spolupracovníci (Čáp, et al. 2007, s. 572–

573).  

Školně-etnografický přístup si klade za cíl „postihnout celý přirozený život školy 

a třídy, zjistit, jak jejich klima vnímají, hodnotí a popisují jeho aktéři.“ Je aplikována širší 

škála výzkumných metod, mezi které patří metoda zúčastněného či nezúčastněného 

pozorování, nedirektivní, popřípadě i nestrukturovaný rozhovor s učiteli a žáky či studium 

školních dokumentů – školního a klasifikačního řádu, slohových prací nebo deníků 

z vyučování. Badatel se podílí na životě zkoumané skupiny natolik, že se stává členem jejich 

prostředí (Kalhous, et al. 2009, s. 234). Pobývá ve škole několik měsíců až let (Čáp, et al. 
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2007, s. 573), tedy jedná se o výzkum značně časově náročný (Kalhous, et al. 2009, s. 234). 

Zpravidla zde nelze uvažovat o nezávisle a závisle proměnných, jelikož etnograf do 

výzkumu nevstupuje s předem definovanými proměnnými (Čáp, et al. 2007, s. 573). Jako 

příklady autorů zajímavých a inspirujících výzkumů lze uvést Klusáka, Griswoldovou či 

Pierceovou (pro více informací, viz s. 573).  

Vývojověpsychologický přístup zkoumá školní třídu jakožto „sociální prostředí pro 

ontogenetický vývoj a rozvoj osobnosti žáka (Kalhous, et al. 2009, s. 235).“ Pozornost je 

věnována jeho vývoji během prepubescence a pubescence, zejména v období 5.–8. ročníku 

základní školy. Je využíváno souboru různých diagnostických metod. Mezi nezávisle 

proměnné patří „učitelovo řízení vyučovací hodiny, postupy ukázňující žáky, individuální 

přístup k žákům, učitelův způsob hodnocení žáků, vzájemné vztahy mezi učitelem a žáky, 

prostor pro žákovu autoregulaci, žákovská potřeba autonomie a seberozvíjení, morální 

a konvenční autorita dospělých.“ Mezi závisle proměnné patří školní neúspěšnost, nezájem 

žáků o školu, snížené sebepojetí žáka, negativní vnitřní motivace pro učení, zhoršené 

duševní zdraví či naučená bezmocnost. Významnou představitelkou přístupu je Ecclesová 

a její spolupracovníci (Čáp, et al. 2007, s. 573).  

Sociálněpsychologický a environmentalistický přístup, také označovaný jako 

„percepční“ (Průcha, et al. 2009, s. 187), je dnes nejrozšířenější. Studuje třídu jakožto 

prostředí (anglicky “environment”) pro učení, dále jsou předmětem výzkumu žáci dané třídy, 

učitelé, kteří v ní působí (Kalhous, et al. 2009, s. 235) a třídní klima v jeho aktuální 

a preferované podobě (tedy jaké klima by si jednotliví aktéři přáli). „Diagnostickou metodou 

jsou posuzovací škály, které vyplňují sami aktéři (Čáp, et al. 2007, s. 574).“ Ti tak vyjadřují 

své názory, postoje, vnímání a očekávání vůči klimatu. Grecmanová uvádí pět dobře 

známých metod: My Class Inventory (zkráceně MCI), Classroom Environment Scale (CES), 

Individualized Classroom Environment Questionnaire (ICEQ), Communication Climate 

Questionnaire (CCQ) a College and University Classroom Environment Inventory (CUCEI) 

(pro více informací, viz Kalhouse, et al. 2009, s. 235–242). Nezávisle proměnné lze shrnout 

do tří skupin: „vzájemné vztahy mezi aktéry, možnost osobního rozvoje a udržování či 

změny daného systému.“ Mezi závisle proměnné patří postoje žáků k učení, školní 

výkonnost jednotlivců a třídy jako celku. Za významné představitele jmenuje Mareš několik 

odborníků: Fraser, Walberg, Anderson, Trickett a Moos, … (Čáp, et al. 2007, s. 574) 

Výzkum v teoretické části mé práce je zčásti inspirován kromě sociometrického i tímto 

přístupem.  
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1.5 Metody zkoumání klimatu  

Mezi jedny z nejběžnějších metod zkoumání třídního klimatu patří pozorování, interview 

(čili rozhovor), dotazování za použití standardizovaných dotazníků a sociometrické šetření. 

Tato kapitola pojednává a možnostech jednotlivých metod. Je uvedeno několik příkladů pro 

základní orientaci. Podrobněji jsou popsány ty metody, které jsou aplikovány v této práci 

(viz kap. 5.2 níže).  

Úvodem považuji za vhodné podotknout, že třídní klima lze zkoumat pomocí 

kvantitativního, kvalitativního i smíšeného přístupu. Kvantitativní přístup dle Mareše „od 

samého počátku dominoval (2013, s. 594).“ Jeho výhodami mohou být kupříkladu snadná 

statistická zpracovatelnost, jednoznačnost vyjádření výzkumných údajů v číslech (Gavora 

2000, s. 31) nebo případně rozsáhlý výzkumný vzorek. Výhodou kvalitativního přístupu zase 

může být pochopení jevů více do hloubky či znalost jejich příčin. Podle Švaříčka, et al. lze 

tyto dva přístupy považovat za odlišné diskurzy, nikoli soupeřící paradigmata. Současnou 

snahou v pedagogickém výzkumu je mimo jiné zkombinovat tyto dva přístupy a využít 

silných stránek obou z nich (2014, s. 26–27). Někdy se hovoří o takzvané „triangulaci“ 

(s. 202). Výhodou může být prohloubení zkoumaného jevu (s. 206), nevýhodou někdy bývá 

značný rozsah výzkumu, časová náročnost či nároky na zkušenosti výzkumníka.  

Za inspirativní považuji přístup Urbánka, et al., kteří zkoumali klima učitelských 

sborů. Tvrdí, že „kvantitativně uchopené výsledky nemohou podávat dostatečně plastický 

obraz natolik komplikovaného jevu.“ Vhodná kombinace kvantitativního a kvalitativního 

přístupu „přináší kompaktnější data, hutnější výsledky a v důsledku má i vyšší interpretační 

potenciál (2021, s. 7).“ Domnívám se, že třídní klima by mohlo být obdobně složitým jevem, 

který by bylo výhodné zkoumat vhodně navrženým smíšeným výzkumným přístupem.  

1.5.1 Pozorování  

Chávez a Fraser hovoří o metodách založených na přímém pozorování jednoduchých jevů 

(čili observačních). Lašek je považuje za „metody s menší nutností dedukce ze získaných 

dat.“ Začaly být uplatňovány v 60. letech minulého století. Podle Rosenshina získává 

pozorovatel „měřitelná a relativně objektivní data: počet žáků ve třídě, množství 

komunikačních aktů“ mezi žáky a vyučujícím či množství dotazů od žáků či učitele (in Lašek 

2001, s. 47).  

Podle Cháveze tak měly tyto metody značný přínos na počátku zájmu o výzkum 

třídního klimatu. Typickým příkladem je „Flandersův systém interakční analýzy.“ (viz kap. 
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1.4 výše) Kvalita údajů v případě tohoto systému závisí na kvalitě pozorovacího 

kategoriálního systému a zkušenostech pozorovatele (tamtéž).  

1.5.2 Dotazování  

Metoda dotazování využívá mimo jiné nástroj, takzvaný dotazník. Ze standardizovaných 

dotazníků uvádím tři velmi známé příklady. Prvním z nich je dotazník LEI (Learning 

Environment Inventory). Tento dotazník byl původně plánován jako výzkumný nástroj 

v praktické části diplomové práce. Jak uvádí Lašek, dotazník obsahuje 105 položek 

rozdělených po sedmi do celkem 15 parametrů: „kohezivnost, třenice, favorizování, 

klikaření, satisfakce školou, apatie, rychlost práce ve škole, obtížnost, soutěživost, 

diferenciace žáků, formálnost výuky, materiální podmínky, cílovost řízení, dezorganizace 

a demokracie.“ Dotazník využívá pětistupňovou hodnotící škálu „od silně nesouhlasím do 

silně souhlasím (2001, s. 50).“  

Dalším známým dotazníkem je MCI (My Classroom Inventory (Fraser, et al. 1982, 

s. 6)), který vznikl zjednodušením výše zmíněného LEI (Čapek 2010, s. 127). Obsahuje 

25 dichotomicky hodnocených položek (ano–ne), z nichž vždy pět se váže k jednomu z pěti 

parametrů: 1) spokojenost, 2) soudržnost, 3) třenice, 4) soutěživost a 5) obtížnost úkolů 

(Mareš 2013, s. 597). MCI je využíván pro diagnostiku třídního klimatu ve 3.–6. ročníku 

základních škol (Kalhous, et al. 2009, s. 236). Pozitivně je vnímána vysoká hodnota 

spokojenosti a soudržnosti, negativně pak vysoké hodnoty třenic, soutěživosti a obtížnosti 

úkolů (s. 238).  

V rámci výzkumu této diplomové práce je aplikován dotazník CES (Classroom 

Environment Scale), který obsahuje 24 dichotomicky hodnocených položek (ano–ne) 

(Mareš, et al. 2001). Pomocí něj je dle Laška zkoumáno šest dimenzí klimatu:  

1. „angažovanost žáka, jeho zaujetí školní prací“ (položky č. 1, 7, 13 a 19),  

2. „vztahy mezi žáky ve třídě“ (2, 8, 14, 20),  

3. „učitelova pomoc a podpora“ (3, 9, 15, 21),  

4. „orientace žáků na úkoly“ (4, 10, 16, 22),  

5. „pořádek a organizovanost“ (5, 11, 17, 23) a  

6. „jasnost pravidel“ (6, 12, 18, 24) (s. 74)“.  
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Dotazník má dvě formy – preferovanou (CESp – tj. jaké klima by si žáci přáli) 

a aktuální (CESa – tj. jaké klima žáci skutečně vnímají/pociťují) (tamtéž). Autoři 

(B. J. Fraser a D. L. Fisher) dle Laška doporučují zadat nejprve formu preferovanou 

a následně, přibližně po 14 dnech, formu aktuální (in Lašek 2001, s. 74). Podle Grecmanové 

může stačit i časové rozmezí jednoho týdne. Čím vyšší je dosažená hodnota každé dimenze 

klimatu, tím lépe. Dotazník je určen pro žáky 7.–9. ročník základních a 1.–4. ročník středních 

škol (Kalhous, et al. 2009, s. 242).  

Dotazník se vyhodnocuje následujícím způsobem: při zakroužkování možnosti „ano“ 

je žákův postoj hodnocen 3 body, při zakroužkování „ne“ pouze 1 bodem. Položky č. 3, 4, 

7, 8, 12, 13, 16, 17, 22 a 23 jsou pro potřeby výzkumníka označeny písmenem „R“, což 

znamená, že jejich hodnocení je obrácené. Vynechané nebo špatně vyplněné položky (tj. obě 

možnosti zakroužkované či přeškrtnuté) jsou hodnoceny 2 body (tamtéž). Následně jsou 

sečteny body jednotlivých dimenzí u každého žáka. Minimální hodnotou jsou 4 body, 

maximální 12 bodů. Z údajů z celé třídy se vypočítá aritmetický průměr u každé dimenze – 

tj. součet všech bodů dimenze je vydělen počtem vyplňujících žáků (s. 243) (viz Přílohy D – 

d. a D – e.).  

Jak z definic třídního klimatu vyplývá (viz kap. 1. výše), jedná se o záležitost 

subjektivní (Čáp, et al. 2007, s. 566) a kolektivní, což činí z dotazníku vhodný prostředek 

pro jeho zkoumání. Mareš však poukazuje na určitá úskalí. – Zásadním problémem 

dotazníků je, zda respondent (v našem případě žák) „už má na zjišťovaný aspekt klimatu 

třídy utvořen svůj názor.“ Může se stát, že o daném aspektu bude uvažovat až během 

vyplňování dotazníku. Otázkou dále je, jestli žák vyplní dotazník pečlivě. Může také nastat 

situace, kdy jedinec „odhadne účel dotazování; odhadne, „co asi chtějí slyšet“, jak mají 

odpovědi vyznít.“ Záleží tedy velmi „na osobě, která dotazník zadává,“ jak žáky motivuje 

k důkladnému vyplnění všech položek „a k vyjádření jejich osobních zkušeností a osobních 

názorů (2013, s. 595).“  

1.5.3 Sociometrické šetření  

Sociometrie je taktéž využito ve výzkumné části této práce (viz kap. 5.2 níže). Za jejího 

zakladatele je považován J. L. Moreno. Z hlediska výzkumu se jedná o „zjišťování a analýzu 

vztahů v malých skupinách preferenčními volbami (Hartl, et al. 2000, s 550).“ Malou 

sociální skupinu Chráska chápe jako uskupení, jehož „členové jsou spojeni určitými 

společnými cíli, vzájemně se znají a komunikují spolu a vytvářejí společné normy, které jsou 

pro chování členů skupiny závazné.“ V takovýchto skupinách existují „jisté formální 
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vztahy, které jsou určeny oficiálně“ – u školní třídy lze uvést příklad žáků zvolených do 

žákovského parlamentu. Též zde však hrají roli vztahy neformální, „které vznikají 

spontánně a dobrovolně na základě společné práce, společných zájmů a zálib a z toho 

pramenících sympatií či antipatií mezi členy skupiny.“ Sociometrie věnuje pozornost 

zejména neformálním vztahům (2016, s. 202).  

Sociometrického šetření lze využít i při zkoumání třídního klimatu. Sociometrický 

test může obsahovat jednu nebo více otázek zaměřených na „sympatie a přátelské vazby ve 

skupině, ale rovněž odpor, odmítání a zavrhování“ konkrétních žáků (Jedlička, et al. 2018, 

s. 401). Kromě sympatie lze zjišťovat vliv jednotlivců (Hrabal 1989, s. 135; Hrabal 2002, 

s. 16; Chráska 2016, s. 210) či preference „pro určitou situaci nebo vybranou činnost 

(Jedlička, et al. 2018, s. 401),“ kupříkladu společnou práci na projektu.  

Moreno vymezil šest požadavků na sociometrický test, které Janoušek, et al. 

interpretují následujícím způsobem (1986, s. 189–190):  

1. „Musí být vymezeny hranice skupiny, ve které se test provádí.“  

2. „Počet výběrů, které dotazovaná osoba může učinit, je neomezený.“  

3. „Osoby mají být požádány, aby provedly výběr nebo odmítnutí podle 

specifikovaného kritéria nebo myšlené aktivity.“  

4. „Výsledky testu mají být použity k restrukturaci skupiny.“ (viz kap. 3. níže)  

5. „Výběry mají být prováděny tak, aby o nich ostatní členové skupiny nevěděli.“  

6. „Otázky nutno pokládat tak, aby jim všichni dotazovaní rozuměli.“  

Druhý požadavek nebývá vždycky dodržován. Počet povolených voleb bývá 

stanovován na 1–3 (Chráska 2016, s. 204). Důvodem je „snadnější statistické zpracování“ 

výsledků a jistá „pravděpodobnost výskytu náhodných výběrů … na čtvrtých a dalších 

místech.“ Nevýhodou ovšem „je nemožnost komplexního zkoumání vzájemných vztahů ve 

skupině (Janoušek, et al. 1986, s. 190–191).“  

Výsledků sociometrických testů bývá následně využito k vytvoření sociometrických 

matic, sociogramů či k výpočtu sociometrických indexů. Sociometrická matice představuje 

tabulku, v níž jsou všichni členové skupiny uvedeni ve stejném pořadí v záhlaví i prvním 

sloupci zleva. Do řádků jsou zapisovány odevzdané pozitivní volby znaménkem (+) 

a negativní znaménkem (-).  Pro přehlednost lze zakroužkovat či jinak zviditelnit společné 

(reciproční) volby. Po okraji posledního sloupce vpravo se obvykle zapisují: 1) počty 
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odevzdaných kladných voleb, 2) záporných voleb a 3) jejich součet. Po okraji posledního 

řádku bývají stejným způsobem zapisovány obdržené volby jedinců. V pravém dolním rohu 

ve směru diagonály, tedy vně tabulky, bývá uveden součet všech odevzdaných voleb – 

kladných, záporných a celkový součet voleb, v tomto pořadí. Diagonála tabulky se 

proškrtává, jelikož se nepředpokládá, že by někdo volil sám sebe (Chráska 2016, s. 204–

205). Takto může vypadat neuspořádaná sociometrická matice (viz Přílohy E – c. a E – 

e.). Chráska dále uvádí přehlednější variantu – uspořádanou sociometrickou matici 

(s. 205–206). Jelikož však tato varianta není v mé práci využita, nepopisuji ji zde.  

Další možností zpracování dat ze sociometrického testu je sociogram, tedy „grafické 

zobrazení vztahů mezi členy skupiny (Hartl, et al. 2000, s. 549).“ Lze je považovat za jakési 

mapy „neformálních vztahů v sociálních skupinách.“ Pomocí sociogramů lze kupříkladu 

zmapovat situaci uvnitř podskupiny chlapců a dívek. Chráska doporučuje sociogramy 

vytvářet u skupin o maximálně 10–15 členech z důvodu přehlednosti. Třída zkoumaná v této 

práci má sice 25 žáků, ale chlapců je zde 13 a děvčat 12, tedy skupinové sociogramy těchto 

podskupin mohou stále ještě být dostatečně přehledné. Kladná volba v těchto grafech je 

znázorněna plnou čárou se šipkou směrem ke zvolenému žákovi, záporná volba pak čárou 

přerušovanou, taktéž se šipkou ve směru volby. Vzájemný výběr (neboli reciproční) je 

znázorněn čárou se šipkami po obou koncích (Chráska 2016, s. 207). Vzniknout tedy může 

celkem devět různých situací (viz Obrázek 2 níže).  

 

Obrázek 2: Devět možných situací v sociogramu, které mohou nastat (Chráska 2016, s. 207).  

 

V této práci je využito dvou forem sociogramu: individuální a neuspořádaný 

skupinový sociogram. V individuálním sociogramu bývá uprostřed znázorněn určitý 
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jedinec a okolo něj jsou umístěni ti, které volil a kterými byl volen (s. 208) (viz Přílohy E – 

h.–i.). Co se týče neuspořádaného skupinového sociogramu, je vhodné jej vytvářet 

v případě, že počet možných voleb v sociometrickém testu je omezený – kupříkladu 

maximálně tři volby. Jedinci, kteří se volí navzájem, jsou umísťováni blíže k sobě a čáry, 

které symbolizují volby, by se měly co nejméně protínat – z důvodu přehlednosti (Janoušek, 

et al. 1986, s. 198). Neexistuje tedy zcela přesný návod, jak tyto sociogramy zkonstruovat. 

Pro příklady takového grafu, viz Přílohy E – j.–k.  

Z výsledků uvedených v sociometrických maticích lze vypočítat sociometrické 

indexy, „které představují kvantitativní vyjádření výsledků sociometrického šetření.“ Lze je 

rozlišit na individuální, skupinové a „indexy charakterizující strukturu podskupin.“ 

Z individuálních sociometrických indexů uvádím pouze výsledný sociometrický status, 

který je použit v praktické části práce (viz Přílohy E – c.–e.). Jeho hodnotu lze vypočítat 

z následujícího vzorce:  

𝑉 =  
𝑝−𝑛

𝑁−1
  (1) 

„kde p je počet obdržených pozitivních voleb, n je počet obdržených záporných voleb 

(odmítnutí) a N je počet jedinců v sociální skupině (Chráska 2016, s. 212–213).“ Další, 

skupinové sociometrické indexy, uvádím níže v souvislosti s dalšími pojmy.  

Koheze (čili soudržnost (s. 213)) je podle psychologického slovníku „vlastnost 

skupiny definovaná jako síla působící na členy, aby zůstali ve skupině (Hartl, et al. 2000, 

s. 261).“ Dle Ženatové „souvisí se vzájemným akceptováním, respektem, porozuměním, 

podporou.“ V takto soudržné třídě lze snadněji vyjadřovat pozitivní i negativní pocity. 

Konflikty tak sice vznikají, ale „jsou řešeny konstruktivně, nejsou destruktivní (2018, 

s. 19).“ Helus tvrdí, že růst koheze může mít na studium pozitivní vliv, ovšem za 

předpokladu, že je třída pozitivně orientována (tj. přijímá v zásadě vzdělávací a výchovné 

hodnoty školy). V opačném případě může mít vysoká míra koheze na studijní výsledky 

negativní vliv (2015, s. 364). Chráska kohezi v rámci sociometrie definuje jako „poměr 

provedených vzájemných výběrů (párů) ve skupině k maximálně možnému počtu 

vzájemných výběrů.“ V případě, že sociometrické šetření umožňuje pouze limitovaný počet 

voleb, jak je tomu i v praktické části této práce, lze získat index skupinové koheze ze vzorce:  

𝐾𝐿 =  
𝑑

𝑎 ·N

2

 (2)  

„kde d je počet vzájemných výběrů, N je počet jedinců ve skupině a a je počet 

povolených voleb (2016, s. 213–214).“  
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Koherence je dle Hartla, et al. „vztah já k okolí, spojení s vnějším světem (2000, 

s. 261).“ Chráska ji z pohledu sociální skupiny definuje jako vzájemnou vázanost. Hodnotu 

indexu skupinové koherence lze získat ze vztahu:  

𝐾𝑂 =  
𝑑

𝑝𝑠
 (3)  

„kde d je opět počet vzájemných voleb (párů) ve skupině a ps je celkový počet 

kladných voleb provedených ve skupině (2016, s. 214).“ Tedy jedna vzájemná volba je 

počítána jako dvě kladné. U zkoumané třídy v praktické části práce je zkoumána vedle 

koheze i koherence, jelikož, jak bylo zmíněno výše, počítá i s jednostrannými volbami.  

Vnitroskupinová preference vypovídá o tom, „jak členové podskupiny preferují 

sebe před ostatními členy sociální skupiny.“ Takto lze porovnat kupříkladu podskupinu 

chlapců a děvčat. Hodnotu indexu lze vypočítat z následujícího vzorce:  

𝐼𝑝 =  
𝑥1 ·(𝑁−𝑁1)

𝑥2 ·(𝑁1−1)
 (4)  

kde x1 představuje „počet kladných výběrů odevzdaných členy podskupiny členům 

vlastní podskupiny, N je počet členů v celé skupině, N1 je počet členů dané podskupiny a x2 

je počet kladných výběrů odevzdaných členy dané podskupiny mimo vlastní podskupinu.“ 

Je-li hodnota indexu vyšší než 1, znamená to, že členové podskupiny preferují sebe (tedy 

svoji podskupinu). V opačném případě „preferují ostatní členy sociální skupiny (s. 214–

215).“ Jedná se o jediný v mém výzkumu použitý sociometrický index, který charakterizuje 

strukturu podskupin. Nutno poznamenat, že v případě, kdy je hodnota x2 rovna nule, postrádá 

použití Ip smysl, jelikož nulou nelze dělit.  

V závislosti na hodnotách výsledných sociometrických statusů (viz vzorec (1) výše) 

určuji ve výzkumné části práce určité pozice některých žáků (viz kap. 6.2.2–6.2.3 níže 

a Přílohu E – g.). Jednou z těchto pozic je sociometrická hvězda. Jedná se o nejoblíbenější 

jedince, „kteří se ostatním jeví jako atraktivní, sympatičtí a vlivní (Jedlička, et al. 2018, 

s. 402).“ Osobní charakteristiky těchto žáků „do značné míry odpovídají představám 

skupiny, jejím hodnotám a normám.“ Zároveň však mohou tito jedinci spoluurčovat 

skupinové cíle, normy a hodnoty, a to pozitivním, ale i negativním způsobem, přičemž záleží 

na jejich osobnostních charakteristikách (Hrabal 2002, s. 74–75). Žáci s takto dobrou pozicí 

mívají dle Průchy, et al. „největší prostor k individuálnímu růstu (2009, s. 187).“ Podle 

Hrabala mají sociometrické hvězdy „široký prostor pro přiblížení partnerům, pro 

sebeprosazení i vývoj nezávislosti.“ „Při dlouhodobém a monopolním vedoucím postavení“ 
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však hrozí „nebezpečí nadměrného růstu sebevědomí a vznik příliš pozitivního sebeobrazu 

a sebehodnocení (2002, s. 76).“  

Bohužel, přesná definice, podle které by bylo možné takového jedince s úplnou 

přesností určit, není k dispozici. Nejvyšší výsledný socimetrický index sympatie a vlivu totiž 

může mít více žáků najednou. Ze třídy lze také vybírat více než jednu potenciální 

sociometrickou hvězdu. Obdobně je tomu i u následujících pozic.  

Odmítaný žák je do jisté míry opakem sociometrické hvězdy. Může se jednat o žáka 

neoblíbeného, nevlivného a z hlediska školních výkonů málo úspěšného (Hrabal 2002, 

s. 71). Nicméně, není vyloučeno, že i školsky úspěšný jedinec může být odmítaným. 

Odmítaní žáci mívají dle Hrabala handicapy ve fyzickém vzhledu či nedostatečné 

předpoklady pro sociální interakci, navazování vztahů nebo sníženou schopnost empatie. 

Častým znakem odmítaných žáků bývá podle něj agresivita, zejména pak u chlapců. Takový 

jedinec bývá svými spolužáky popisován výrazy jako: „nadává“, „rváč“ či „pere se“. 

Agresivita může být snahou o sebeprosazení či odmítavou reakcí na odmítnutí ze strany 

třídy. Okrajová pozice v kolektivu může ohrožovat zdravý vývoj jedince (s. 71–73). Jak tvrdí 

Průcha, et al., nepříznivé postavení nabízí „nejužší prostor k seberealizaci,“ „snižuje 

sebedůvěru a často zhoršuje i jejich vztah ke škole vůbec (2009, s. 187).“  

Opomenutý žák je takový, který sice minimálně jednu volbu provedl, ale sám 

žádnou neobdržel. Obdobným případem je žák izolovaný – takový, který žádnou volbu 

neprovedl ani neobdržel (Chráska 2016, s. 214). Tito žáci mívají minimální osobní vztahy, 

bývají ohroženi „vyloučením, psychosociálním stresem, nedostatkem opory v obtížných 

situacích i šikanou.“ Častými problémy pak bývají pocity „sebepodceňování, bezmoci, 

sebelítosti, prázdnoty a odcizení (Jedlička, et al. 2018, s. 402).“ Formy a příčiny izolace se 

různí. Stejně tak variují postoje třídy k izolovanému „od pasivní tolerance až po ostrakismus, 

…, což je však méně časté,“ jelikož druhým jmenovaným způsobem třída spíše reaguje na 

krajně odmítané. Pozornost vyžadují zejména (ne však zcela výhradně) nově příchozí žáci, 

zvláště v případech sociálně citlivých introvertů, kteří mohou svou izolaci vnímat jako 

značně tíživou (Hrabal 2002, s. 73–74).  

Poslední pozicí je šedá eminence. Hartl, et al. používají též pojem „vůdce stínový“ 

a definují jej následovně: „osoba ovlivňující formálního vůdce skupiny, bez vazby na přání 

či nesouhlas členů skupiny; v pozadí touha po moci, s vyhýbáním se odpovědnosti a riziku 

(2000, s. 677).“ Teoreticky by takovýmto jedincem mohl být žák s vysokým výsledným 

indexem vlivu, avšak nízkým indexem sympatie. Hrabal uvádí, že je nutné brát v úvahu 
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rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami (2002, s. 76). Přijatelnou variantou je slabá převaha 

vlivu. Sympatie může být v tomto případě snížena kladením požadavků na spolužáky (s. 77). 

Problémem je však velký rozdíl mezi sympatií a vlivem, někdy až vysoký vliv za současného 

odmítání z pohledu sympatie. U vůdců v této pozici se může objevovat „sklon 

k autokratickému vedení,“ přehlížení potřeb ostatních jedinců, egocentrismus, … „Členové 

skupiny je sice pod tlakem přijímají, ale často formálně; nedochází k vnitřnímu přijetí, 

k interiorizaci, nezřídka vzniká naopak vzdor a odpor. … Vedoucí žáci tohoto typu používají 

obvykle k prosazení svých zájmů všech prostředků tlaku včetně sankcí, trestů – 

v pubertálních třídách i fyzického násilí (s. 78).“  

1.5.4 Rozhovor  

Mareš píše o možnostech uplatnění polostrukturovaného individuálního rozhovoru (čili 

interview) s učitelem nebo žákem. Dále je možné uskutečnit polostrukturovaný skupinový 

rozhovor (tedy řízenou diskusi) v ohniskové skupině. Také lze použít volné vyprávění 

učitele či žáka pro zmapování dění ve třídě a zjištění jejich osobního prožívání a hodnocení. 

Přemýšlení nahlas nad položkami dotazníků třídního klimatu nebo zaznamenávání 

výstižných hodnotících výroků aktérů, pronesených ve třídě – takzvané „perličky“, jsou 

dalšími možnostmi. U těchto zmíněných metod je vhodné po souhlasu všech zúčastněných 

stran pořizovat audiozáznamy a následně je analyzovat (Mareš, et al. in Mareš 2013, s. 594).  

Audiozáznam je po provedení rozhovoru doporučováno celý přepsat (Švaříček, et 

al. 2014, s. 181), včetně neverbálních součástí promluv – smíchu, zvýšení hlasu, dlouhých 

pomlk, … (s. 183) Tímto však celý proces zpracování nekončí. Následuje takzvané 

kódování. Existuje vícero typů (s. 41–43): otevřené, axiální, selektivní, … Zmíněné tři typy 

jsou vlastně po sobě následující fáze, navržené Straussem a Corbinovou (in Švaříček, et al. 

2014, s. 85). V rámci praktické části této diplomové práce je pro analýzu rozhovoru 

aplikováno kódování otevřené.  

Při otevřeném kódování je text rozdělen na jednotky, které jsou zároveň 

pojmenovány – jsou jim přiděleny kódy. Jednotky mohou být různě dlouhé – od jednoho 

slova po celý odstavec. U každé jednotky se doporučuje, aby byla stanovena dle významu, 

nikoli formálně (tj. pouze na věty či odstavce) (s. 211). Následně je sepsán seznam kódů 

(s. 220), ze kterého posléze vycházíme při sestavování seznamu kategorií (s. 220–221) (viz 

Přílohu F – b.). Tedy „desítky – někdy až stovky – kódů, které vzešly z otevřeného kódování, 

seskupujeme podle podobnosti nebo jiné vnitřní souvislosti (s. 221).“  
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Následují strategie a techniky, které vedou k sestavení finálního textu (s. 222). 

V rámci této práce byla vybrána „technika vyložení karet.“ Dle autorů „je tou 

nejjednodušší nadstavbou nad otevřené kódování, jakou si lze představit.“ Kategorie ze 

seznamu uspořádáme „do nějakého obrazce či linky a na základě tohoto uspořádání“ 

sestavíme text „tak, že je vlastně převyprávěním obsahu jednotlivých kategorií.“ Do 

výsledné analýzy nemusí nutně vstoupit všechny vytvořené kategorie. Ty, které použijeme, 

můžeme vybrat mimo jiné v závislosti na tom, „do jaké míry se vztahují k naší výzkumné 

otázce (s. 226).“  
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2. Přehled vybraných dosavadních poznatků  

Lašek zkoumal za použití dotazníku CES třídní klima v 8. ročnících základních škol na 

sedmi různých místech v České republice. Výzkumný vzorek tvořilo 502 žáků – 239 chlapců 

a 263 dívek (2001, s. 75). Výsledky kompletního vzorku jsou bohužel uvedeny pouze 

u aktuálního klimatu u chlapců i dívek dohromady (tj. celkový průměr CESa). U dalších 

výsledků autor vycházel z výpovědí 200 žáků (100 chlapců a 100 dívek), kteří byli vybráni 

podle tabulky náhodných čísel (s. 76). Je důležité zmínit, že se jedná o výsledky výzkumu 

z roku 1998/1999, k čemuž je nutno přihlížet. Od té doby se teoreticky mohlo třídní klima 

na českých základních školách změnit.  

Tabulka 1: Průměrné hodnoty jednotlivých dimenzí třídního klimatu podle dotazníku CES v aktuální 

i preferované podobě (Lašek 2001, s. 76–78; s. 150).  

  

Celkový průměr Průměr u děvčat  Průměr u chlapců 

CESa CESp CESa CESp CESa CESp 

Angažovanost žáka 6,29 9,62 6,08 9,78 6,32 9,46 

Vztahy mezi žáky ve třídě 9,40 10,60 8,78 10,70 9,55 10,50 

Učitelova pomoc a podpora 8,39 10,51 9,20 10,57 9,04 10,46 

Orientace žáků na úkoly  8,66 8,36 8,92 8,64 8,60 8,09 

Pořádek a organizovanost 7,00 10,53 6,88 10,91 6,71 10,16 

Jasnost pravidel 8,55 10,64 8,56 10,87 8,85 10,42 

 

V rámci aktuálního klimatu (viz Tabulku 1 výše) byly nejlépe hodnoceny vztahy 

mezi žáky ve třídě, nejhůře pak byla hodnocena angažovanost žáka, jeho zaujetí školní prací. 

Dívky lépe hodnotily učitelovu pomoc a podporu, orientaci žáků na úkoly a pořádek 

a organizovanost. Chlapci vnímali pozitivněji dimenzi angažovanost žáka, vztahy mezi 

žáky ve třídě a jasnost pravidel.  

V rámci preferovaného klimatu (viz Tabulku 1 výše) lze konstatovat, že nejvíce by 

si žáci přáli zlepšit pořádek a organizovanost (rozdíl oproti aktuálnímu klimatu je 3,53 bodů), 

velmi výrazně také svoji angažovanost (rozdíl 3,33 bodů). Nižší preferovaná hodnota (oproti 

aktuální) byla uvedena pouze u orientace žáků na úkoly, avšak s rozdílem pouhých 0,30 

bodů. Děvčata by si nejvíce přála zlepšit úroveň pořádku a organizovanosti (o 4,03 bodů) 

a angažovanosti (o 3,70 bodů). Chlapci taktéž, ovšem méně výrazně (pořádek 

a organizovanost o 3,45 bodů a angažovanost o 3,14 bodů). Dále by si přáli nižší orientaci 

na úkoly než děvčata (chlapci o 0,51 bodů a děvčata o 0,28 bodů). Pro zjištění směrodatných 

odchylek a pásma běžných hodnot, viz Tabulku 2 a Tabulku 3 níže.  
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Tabulka 2: Průměrné hodnoty jednotlivých dimenzí třídního klimatu podle dotazníku CES v aktuální podobě 

s uvedenými směrodatnými odchylkami a pásmem běžných hodnot. Výsledky se týkají kompletního výzkumného 

vzorku (Lašek 2001, s. 76).  

  
Celkový průměr Směrodatná odchylka Pásmo běžných hodnot 

Angažovanost žáka 6,29 1,77 4,52–8,06  

Vztahy mezi žáky ve třídě 9,40 2,09 7,31–11,49  

Učitelova pomoc a podpora 8,39 2,65 5,74–11,04  

Orientace žáků na úkoly  8,66 2,14 6,52–10,80  

Pořádek a organizovanost 7,00 1,67 5,33–8,67  

Jasnost pravidel 8,55 2,39 6,16–10,94  

 

Tabulka 3: Průměrné hodnoty jednotlivých dimenzí třídního klimatu podle dotazníku CES v preferované 

podobě s uvedenými směrodatnými odchylkami a pásmem běžných hodnot. Výsledky se týkají vzorku 200 žáků 

– 100 chlapců a 100 dívek, kteří byli vybráni podle tabulky náhodných čísel (Lašek 2001, s. 78).  

  Celkový průměr Směrodatná odchylka Pásmo běžných hodnot 

Angažovanost žáka 9,62 1,77 7,85–11,39  

Vztahy mezi žáky ve třídě 10,60 1,41 9,19–12,01  

Učitelova pomoc a podpora 10,51 1,70 8,81–12,21  

Orientace žáků na úkoly  8,36 1,94 6,42–10,30  

Pořádek a organizovanost 10,53 1,73 8,80–12,26  

Jasnost pravidel 10,64 1,58 9,06–12,22  
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3. Možnosti ovlivňování třídního klimatu  

Jak již bylo zmíněno výše (viz kap. 1. výše), třídní klima označuje dlouhodobé jevy 

v horizontu několika měsíců až let (Čáp, et al. 2007, s. 566). Přesto dle autorů lze třídní klima 

promyšleně měnit, ne však rychle a „stejnou měrou ve všech jeho složkách.“ Tato změna 

vyžaduje mimo jiné spolupráci žáků a učitelů jakožto aktérů třídního klimatu. Zdroj uvádí 

deset etap intervence (s. 578–579):  

1. „Zjistit přání žáků“ – tj. zadat jim dotazník třídního klimatu v preferované formě 

a vyhodnotit jej. Dotazník mohou též vyplnit učitelé.  

2. Minimálně o týden později učinit totéž s aktuální formou dotazníku, případně lze 

ještě porovnat s pohledem učitelů na aktuální klima dané třídy.  

3. „Zjistit, ve kterých proměnných se nejvíce liší přání žáků od jejich aktuálního 

vnímání skutečnosti.“  

4. Rozdíly mezi preferovaným a aktuálním (vnímaným) klimatem lze porovnat 

i mezi žáky a učiteli, pokud byli dotazováni i oni. „Může to vypovídat 

o nedorozuměních mezi učiteli a žáky, které začínají různým viděním týchž jevů 

ve třídě.“  

5. Stanovit parametry klimatu, u kterých je třeba jejich „hodnotu“ zlepšit a u kterých 

alespoň udržet.  

6. Promyslet k tomu vhodné pedagogické postupy.  

7. „Provádět cílené zásahy do klimatu třídy“ za současné intervence „ve třídě 

i v učitelském sboru.“ „Pozorovat reakce učitelů i žáků, průběžně vyhodnocovat 

účinnost zásahů a zásahy případně modifikovat.“  

8. „Intervence musí být adresné, cílené, systematické a dlouhodobé.“ O změně lze 

uvažovat spíše v řádu měsíců než dnů.  

9. „Vyhodnotit účinnost zásahů pomocí některého dotazníku a současně pomocí 

rozhovorů se žáky i učiteli.“  

10. „Zjišťovat, nakolik jsou dosažené změny zafixované, a podporovat snahu udržet 

dlouhodobý charakter změn k lepšímu.“  
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Zdroj dále uvádí několik možných námětů k bodu č. 6 (s. 578) pro zlepšení 

následujících proměnných: vztahy mezi žáky ve třídě, zájem o průběh výuky (či 

angažovanost žáka, jeho zaujetí školní prací) a klid a pořádek ve třídě (či pořádek 

a organizovanost). Jako možnosti pro zlepšení vztahů mezi žáky ve třídě Mareš uvádí 

snahu o zvýšení soudržnosti a organizaci mimoškolních akcí, při kterých se žáci a učitelé 

mohou poznat „v jiných sociálních kontextech, než je vyučování.“ Dále tvrdí, že do výuky 

by měly být zařazovány spíše situace s charakterem spolupráce než soutěžení a doporučuje 

zařadit do hromadných organizačních forem i párové či skupinové vyučování. Žáci by podle 

něj měli být vedeni ke vhodnému řešení mezilidských konfliktů. Projevy agrese a šikany by 

měly být eliminovány.  

Pro zvýšení angažovanosti žáků autor považuje za důležité „učinit vyučování pro 

žáky zajímavější; zařazovat úlohy ukazující praktickou užitečnost učiva a zadávat žákům 

témata, která je vedou k překračování školského konceptu.“ Kromě toho doporučuje, aby 

žáci navazovali kontakty se specialisty v určitých oborech, rodiči ostatních spolužáků, 

sociálními pracovníky, … Také je dle něj potřeba podporovat žákovskou potřebu sebeurčení 

a sebeuplatnění, k čemuž mohou vést i zmíněné kontakty.  

Pro udržení či zlepšení pořádku a organizovanosti je podle Mareše třeba „postupně 

odstraňovat cílené rušení výuky.“ Toto rušení se může týkat provokování spolužáků nebo 

učitelů. Autor však nepopírá, že během vyučování může být do určité míry i veselo.  

Hrabal doporučuje snažit se o vytvoření „kooperativního klimatu s prvky zdravé 

soutěživosti.“ Ačkoli se kooperace a soutěživost zdají být dvěma protichůdnými prvky, autor 

uvádí určitou možnost postupu. V závislosti na výsledcích sociometrického šetření (viz kap. 

6.2.2–6.2.3níže a Přílohy E – c., E – e. a E – g.–k.) lze ve třídě navrhnout čtyřčlenné až 

pětičlenné pracovní skupiny, ve kterých by byly sociometrické hvězdy společně 

s odmítanými či opomenutými/izolovanými žáky a jejich vzájemné vazby by byly „pokud 

možno pozitivní nebo aspoň ne vysloveně negativní či konfliktní.“ Tyto mikroskupiny by 

měly být relativně stálé. Pozitivní vliv na vzájemné vztahy ve třídě pak dokládá na příkladu 

pedagogického experimentu se dvěma třídami sedmého ročníku na téže základní škole. 

Takováto konstituce skupin by kromě toho mohla do určité míry kompenzovat organizační 

obtíže, které s sebou nese skupinová práce z pohledu učitele i samotných žáků. Jako 

organizačně jednodušší variantu uvádí Hrabal párovou výuku (2002, s. 89–93). Podobně 

doporučuje Rief začínat spíše s prací ve dvojicích a postupně navýšit množství žáků ve 

skupinách na maximálně čtyři (2010, s. 105–116). Považoval bych za vhodné, aby se 

v daných skupinách vždy střídali žáci na pozici vedoucího skupiny. Vedoucího si mohou 
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vybrat buďto žáci sami nebo jej může určit vyučující. Dle uvážení vyučujícího může dojít 

i k promyšlené výměně žáků mezi skupinami. Lze kupříkladu přemístit žáka z jeho skupiny 

do jiné, ve které k němu mají spolužáci pozitivní, ale i negativní vazby. V takto 

konstituovaných skupinkách by se žáci mohli učit nejenom spolupráci, ale i vzájemnému 

porozumění a toleranci.  

V souvislosti se sociometrickým šetřením uvádí Helus jako jednu z možností 

ovlivňování třídního klimatu restrukturaci třídy – tj. identifikace sociometrických hvězd 

a dosahování větší účinnosti pedagogického působení působením na ně či skrze ně (2015, 

s. 363). Hrabal označuje za restrukturaci pozic ve třídě získání si nebo „vytlačení“ 

neformálních vůdců z vedoucích pozic a „nahrazení třídou přijatými školsky kompetentními 

spolužáky, kteří mají aspoň základní toleranci pro požadavky školy a z toho plynoucí 

povinnosti.“ Zdůrazňuje však, že učitel při těchto zásazích do neformální struktury třídy 

„nemůže postupovat autokraticky, pomocí pouhých příkazů a zákazů.“ V dostatečně 

kohezivní třídě (viz kap. 1.5.3 výše) mnohdy chybí dostatek prostředků k případnému 

sesazení vůdců. Nejprve je vždy nutno diagnostikovat interindividuální vztahy ve třídě 

a neformální pozice žáků. Výsledky tohoto šetření musí být při následných zásazích 

respektovány. Jednou z možných technik restrukturace je tzv. delegování, tj. „přenesení 

části učitelovy „moci“ reprezentantům skupiny.“ Výběr vhodných vůdců (zpravidla skupiny 

vůdců, ne pouze jednotlivce) se musí opírat mimo jiné i o předpoklad, že daní žáci svého 

zvýšení autority a posílení pozice nezneužijí ve vlastní prospěch. Těmto jedincům do jisté 

míry narůstají požadavky oproti ostatním – musí brát v úvahu stanoviska spolužáků, ale 

i učitele. Získají pravomoc rozhodovat o dění ve třídě v některých oblastech v závislosti na 

požadavcích spolužáků, ale i učitele, který si ponechá právo veta a má poradní hlas. V jiných 

oblastech by však měla mít skupina žáků poradní hlas a učitel by měl rozhodovat (2002, 

s. 93–94).  

Další možností změny třídního klimatu je promyšlená úprava zasedacího pořádku. 

Vedle rušivých žáků lze kupříkladu posadit sociálně vyspělé spolužáky, kteří by mohli být 

schopni jejich chování, postoje a hodnoty pozitivně ovlivňovat (s. 96). Pro úpravu 

zasedacího pořádku lze taktéž brát v úvahu zjištění ze sociometrického šetření.  

Hrabal také zmiňuje částečnou restrukturaci třídy v zájmu ohroženého žáka, 

mnohdy izolovaného nebo šikanovaného. Efektivita této strategie tkví v diskusi se 

sociometrickými hvězdami třídy. „Cílem je analyzovat pozici ohroženého žáka, případně 

jeho protivníka, … a docílit tak určitého stupně názorové jednoty na příčiny současného 

stavu i na další postup.“ Tato diskuse často vede k jádru věci, uvědomění si problému 
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a potenciálně i ke změnám názorů či postojů. Klíčová je přitom úloha zkušeného pedagoga 

či školního psychologa, který skupinový rozhovor vede. Tyto změny u „špičky třídy“ mohou 

vést k pozitivní změně klimatu ve vztahu k ohroženému žákovi (s. 96–98).  

Dále autor zmiňuje „účast třídy na vyhasínání nežádoucího chování.“ Tichý 

souhlas nebo smích žáků může posilovat provokace či šaškování potenciálně problémového 

jedince. „Naopak, nepřipojí-li se třída ani mlčky k nevhodným aktivitám spolužáka, vede to 

obvykle k jeho postupnému vyhasínání (s. 98–99).“ Učitel ignoruje nežádoucí chování 

a neodpovídá na něj. Žádoucí chování je naopak přiměřeně posilováno. Nutno podotknout, 

že ohrožující chování problémového jedince ovšem nelze ignorovat (s. 99).  

U všech výše zmíněných postupů může být pro školu výhodou přítomnost školního 

psychologa. Zjišťování a intervence třídního klimatu spadá do kompetence tohoto 

odborníka. Štech, et al. mimo jiné uvádí jako jedny z nejčastějších činností školního 

psychologa: „1) intervence při řešení výchovných problémů žáků, nekázně, …, 2) činnosti 

týkající se učení žáků, jejich prospěchu, vzdělávacích selhání a 3) mediační činnosti, kdy 

psycholog jako zprostředkovatel intervenuje do vztahů aktérů ve škole (2013, s. 79).“ 

V případě, že škola nemá vlastního školního psychologa, může samozřejmě pomoci i externí 

pracovník, kupříkladu zaměstnanec pedagogicko-psychologické poradny. Co se týče 

třídního klimatu, nelze ovšem vyloučit ani důležitost školního metodika prevence, jehož 

náplní práce je mimo jiné vytváření „příznivé psychosociální atmosféry,“ prevence 

rizikového chování a sociálně patologických jevů (Jedlička, et al. 2018, s. 371). Čáp, et al. 

kromě dvou výše zmíněných odborníků zmiňují i možnost zapojení výchovného poradce 

a speciálního pedagoga (2007, s. 578).  
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4. Cíle výzkumu  

Hlavním cílem diplomové práce je zjistit a porovnat třídní klima a vztahy ve třídě na druhém 

stupni základní školy. Tento cíl je rozveden do následujících dílčích cílů:  

1. Zjistit a interpretovat výsledky dotazníku třídního klimatu v dané školní třídě.  

2. Porovnat výsledky dotazníku třídního klimatu vzhledem k výsledkům dříve 

provedeného výzkumu.  

3. Zjistit strukturu vzájemných vztahů žáků ve třídě a interpretovat naměřené 

výsledky z hlediska koheze, koherence a vnitroskupinové preference třídy.  

4. Identifikovat sociometrické hvězdy, odmítané žáky, případné šedé eminence 

a opomenuté či izolované žáky a charakterizovat je.  

5. Vzhledem ke zjištěným výsledkům navrhnout vhodné možnosti pozitivního 

ovlivnění třídního klimatu v dané třídě.  
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5. Metodika výzkumného šetření  

Níže je charakterizován zkoumaný soubor z hlediska specifik dané školy, třídy a vývojové 

psychologie konkrétní věkové skupiny (kap. 5.1). Následně jsou popsány použité metody 

výzkumu, jeho organizace (distribuce dotazníků, jejich volba, pořadí konkrétních použitých 

metod) (kap. 5.2), způsob zpracování výsledků práce (kap. 5.3) a průběh výzkumného šetření 

(kap. 5.4).  

V následující stati jsou použity dva anonymizované zdroje. Jedná se o školní 

vzdělávací program (dále pouze ŠVP) a statistické údaje Českého statistického úřadu. Zdroje 

nejsou uvedeny v dohledatelné formě z důvodu zachování anonymity školy.  

5.1 Charakteristika zkoumaného souboru  

Vybraná třída je součástí vesnické základní školy s devíti postupnými ročníky, z nichž 

aktuálně v šesti probíhá výuka ve dvou paralelních třídách. Počet obyvatel v dané obci byl 

dle Českého statistického úřadu k 31. 12. 2019 stanoven na téměř 3000 (2021). Dále, podle 

ŠVP této školy, je zde momentálně poskytováno základní vzdělání přibližně 330 žákům. Cca 

třetina žactva do školy dojíždí. Škola vzdělává děti z dané vesnice a dalších okolních vesnic 

(2016, s. 3).  

Zkoumaný soubor tvoří 7.A. Jedná se o koedukovanou třídu, složenou ze žáků ve 

věku 12–14 let. Skládá se z 25 žáků – 13 chlapců a 12 děvčat. Podle slov třídní vyučující má 

z celého kolektivu speciální vzdělávací potřeby osm až devět jedinců, z nichž tři jsou 

oficiálně stanoveni pedagogicko-psychologickou poradnou. Tito tři mají zároveň 

individuální vzdělávací plán a sdíleného pedagogického asistenta. Dva další žáci ze 

zmiňovaných osmi až devíti aktuálně čekají na další vyšetření. Třídní vyučující této třídy je 

školní metodik prevence. Vyučuje danou třídu matematiku a výtvarnou výchovu. Tyto 

informace byly získány při rozhovoru s třídní vyučující.  

Věkový rozsah 12–14 let se z hlediska ontogeneze pohybuje v pásmu pubescence 

(11–15 let) (Příhoda 1963, s. 14; Langmeier, et al. 2006, s. 143). Schematické dělení 

ontogenetického vývoje člověka se samozřejmě u různých autorů liší. Thorová kupříkladu 

rozlišuje prepubescenci (10–11(12) let) (2015, s. 402) a adolescenci (12(13)–19) let (s. 414).  

Říčan hovoří v souvislosti s pubescencí o období „hormonální bouře“. „Pubescent 

reaguje podrážděně. Jeho nálady bývají labilní, nápadně často se mění, převládají však 

negativní emoce: rozmrzelost, nepokoj, neklid, horečná aktivita, pak zase apatie hraničící 
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s depresí (2014, s. 177).“ Jeho reakce a postoje jsou nestálé a nepředvídatelné, mívá obtíže 

při koncentraci pozornosti, což mu ztěžuje soustavné učení, nezřídka dochází i k výkyvům 

školního prospěchu. Lze u něj pozorovat zvýšenou unavitelnost, „střídání ochablosti 

a apatičnosti s krátkými fázemi vystupňované aktivity.“ Utíká „do svého soukromého 

citového světa nebo do vystupňovaného denního snění (Langmeier, et al. 2006, s. 147).“ 

Toto vše by mohlo ovlivnit i jeho angažovanost a orientaci na úkoly, což jsou dva 

parametry dotazníku CES (viz kap. 1.5.2 výše).  

V souvislosti s parametrem „jasnost pravidel“ můžeme zmínit, že dle Thorové „svět 

mladšího školáka,“ tj. žáka od 6 do 12 let (2015, s. 402), „zůstává do značné míry černobílý, 

vyžaduje pravidla a jasné uspořádání.“ Žák „uplatňuje absolutní universální morální princip, 

pravidla platí pro každého bez ohledu na kontext (s. 413).“ U dětí starších 12–13 let se však 

již objevuje „relativismus, mizí absolutismus, dospívající chápe, že za určitým chováním 

mohou být různé pohnutky. Při posuzování dobra a zla rozumí, že důležité je především to, 

co jednáním osoba zamýšlí a proč tak jedná (s. 432).“  

Pubescent velice často kritizuje učitele, žádnou jeho chybu nenechá bez povšimnutí. 

Kladný vztah k učiteli nedává tolik najevo ze strachu, že bude označen za „šplhouna“ (Říčan 

2014, s. 181). Postupně u něj nabývají na významu spíše vztahy k vrstevníkům obojího 

pohlaví (Langmeier, et al. 2006, s. 152). Významnou autoritou se stávají spolužáci (Thorová 

2015, s. 413).  

„Oblíbené bývají děti sociálně průbojné, sportovně zdatné, s dobrými výsledky ve 

škole a děti vstřícné a pomáhající (tamtéž).“ „Ve třídě i v jiných skupinách se už liší obliba 

a vliv: pubescent má často v oblibě někoho jiného, než komu se podřizuje (Říčan 2014, 

s. 183).“ V případě neoblíbené osoby s vysokým vlivem bychom mohli uvažovat o jeho 

označení za šedou eminenci.  

Otázkou zůstává, jakým způsobem a do jaké míry může prostředí školy – tj. zejména 

kontext vesnice a velikost školy (viz výše) – ovlivnit vývojové zvláštnosti žáků. Teoreticky 

by vzhledem ke zkoumaným parametrům klimatu i sociometrie mohli mít tito jedinci určitá 

specifika, která by je odlišovala od žáků ze škol městských nebo vzhledem k počtu žáků 

větších.  

5.2 Použité metody a organizace výzkumného šetření  

V rámci praktické části mé diplomové práce byl proveden smíšený výzkum. Stěžejními 

metodami byly: dotazování pomocí dotazníku třídního klimatu CES (viz Přílohu D – a.), 
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orientační sociometrické šetření (viz Přílohu E – a.) a polostrukturovaný rozhovor 

s vyučujícími (viz Přílohu F – a.).  

Nejprve byl žákům rozdán k podepsání souhlas zákonných zástupců (viz Přílohu B), 

aby byla z právního hlediska možná jejich účast na tomto výzkumu. Tento dokument byl 

vytvořen ve spolupráci s výchovnou poradkyní dané základní školy, jelikož výzkum byl 

realizován v rámci školní prevence. Dále, po získání souhlasů, byla žákům zadána 

preferovaná forma dotazníku CES (tedy CESp). Následně, o tři dny později, vyplňovali test 

sociometrického šetření. Týden po zadání CESp dostali sedmáci k vyplnění aktuální formu 

CES (CESa). Po ukončení této fáze byly provedeny dva polostrukturované rozhovory: 1) se 

současnou třídní vyučující 7.A a 2) s třídní vyučující dané třídy z prvního stupně.  

Je nutno poznamenat, že jsem na rozdíl od původního plánu, použít dotazník LEI, 

aplikoval CES. Důvody pro tento krok byly následující:  

1. nadměrný rozsah LEI – 105 položek,  

2. pětibodová hodnotící škála LEI (Lašek 2001, s. 50) (viz kap. 1.5.2 výše),  

3. dle Čapka je jeho časová náročnost „od 40–55 minut do 20–35 minut podle věku 

studentů“ a  

4. pravděpodobně je nepřiměřený věku cílové skupiny – dle Čapka je dotazník 

„určen pro středoškoláky, resp. nejvyšší ročníky ZŠ (2010, s. 129).“  

Tyto skutečnosti by mohly značně negativně ovlivnit průběh sběru dat i z nich 

vyplývající výsledky. První dva výše uvedené problémy by mohly znesnadnit žákům 

7. ročníku vyplňování dotazníku. Co se týče třetího bodu, z praktických důvodů jsem vybral 

časově schůdnější variantu, která by nepřesáhla délku vyučovací hodiny (45 min). Dále, 

v souvislosti se čtvrtým bodem, bych předpokládal, že daný dotazník bude pro sedmáky 

příliš náročný.  

5.2.1 Dotazování (dotazník CES)  

Jedná se o standardizovaný dotazník třídního klimatu, používaný od 7. ročníku základních 

škol po střední školy (Kalhous, et al. 2009, s. 240). Jedinou provedenou změnou bylo 

vymazání písmen „R“, která označují položky s obráceným bodováním pro potřeby 

výzkumníka (viz Přílohu D – a.). Důvodem pro tuto změnu bylo, aby žáci uvažovali nad 

položkami dle vlastního přesvědčení a nebyli ovlivňování žádnými „nápovědami“. – Lze 

předpokládat, že by se někdo ze žáků mohl zeptat, co daná písmena „R“ znamenají.  
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Pro zadání těchto dotazníků jsem vytvořil přípravy (viz Přílohy D – b.–c.), podle 

nichž jsem probandům vysvětloval způsob vyplňování a dával jim další důležité pokyny. 

Vycházel jsem přitom ze zdroje Grecmanové (tamtéž), který popisuje vhodný způsob zadání. 

Dle pokynů tohoto zdroje jsem po žácích vyžadoval, aby zapsali své jméno a příjmení. Tyto 

údaje umožňovaly rozlišit pohlaví probandů a sloužily tak pouze pro možnost porovnání 

hodnocení klimatu u chlapců a u dívek. Žákům byla slíbena anonymita, aby se neobávali 

svých výpovědí v dotazníku. Škole byly poskytnuty pouze výsledky v podobě tabulek 

číselných hodnot.  

5.2.2 Orientační sociometrické šetření  

Test pro orientační sociometrické šetření jsem vytvořil částečně s oporou o několik příkladů 

otázek, uvedených Chráskou – to se týká otázek č. 1–2 (2016, s. 203). Nejedná se tedy 

o standardizovaný dotazník. Test obsahuje celkem šest otázek – dvě po sympatiích ve třídě, 

dvě po vlivu a dvě se týkají preferencí žáků pro pracovní skupiny (pro případ společné práce 

na projektu, problému, prezentaci, referátu, …). Jedna z těchto dvou otázek je vždy 

zaměřená na kladné volby, druhá na volby záporné. Z důvodu snadnějšího statistického 

zpracování a snížení pravděpodobnosti náhodných výběrů (Janoušek, et al. 1986, s. 190–

191) umožňují všechny otázky maximálně tři volby s uvedením charakteristiky spolužáka 

jako zdůvodnění volby, tedy druhý Morenův požadavek na sociometrický test byl porušen 

(viz kap. 1.5.3 výše). Charakteristiku (tj. odůvodnění volby) měli žáci napsat v rozsahu pár 

slov až jedné věty, maximálně dvou vět. Dále jim bylo zakázáno v charakteristikách užívat 

vulgarismy.  

Otázky č. 1, 2, 5 a 6 vyžadují po žácích jejich individuální volbu – koho oni sami 

považují či nepovažují za kamaráda, a koho by preferovali nebo nepreferovali pro 

skupinovou práci. Otázky č. 3 a 4 jsou odlišné od ostatních. Žáci jsou dotazováni, o kom si 

myslí, že je spolužáci (tedy třída obecně) nejvíce uznávají. Nejedná se tedy o jejich 

individuální volbu.  

Pro zadání tohoto testu jsem si taktéž vytvořil přípravu, dle které jsem žákům 

vysvětloval způsob vyplňování a poskytoval další důležité pokyny (viz Přílohu E – b.). 

Příprava se opět opírá o výše uvedený zdroj (Kalhous, et al. 2009, s. 240) a je obdobná 

přípravám k zadání dotazníků CES. Žákům byla slíbena anonymita v mé diplomové práci – 

tj. že v ní budou vystupovat pouze jako „žák a“, „žák b“, … Třídní vyučující měly být 

poskytnuty sociometrické matice, individuální a skupinové sociogramy, tabulky 

sociometrických indexů a grafy sociometrických hvězd a odmítaných žáků, a to 
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v neanonymizované formě, jelikož anonymní informace tohoto typu by postrádaly pro další 

možnou práci se třídou smysl.  

V tomto případě jsem narazil na určité dilema – žáci by se mohli obávat skutečnosti, 

že výsledky testů jejich třídní vyučující uvidí. Pokud ovšem ve třídě funguje jistá otevřenost 

a důvěra v učitele, nemuselo by žákům vadit, že bude mít vyučující k dispozici tyto výsledky. 

I po dlouhodobějším procházení vyplněných testů však zastávám názor, že se děti nebály 

v testu otevřeně vyjádřit.  

5.2.3 Polostrukturovaný rozhovor s vyučujícím  

Pro rozhovory s třídními vyučujícími jsem vytvořil přípravu (viz Přílohu F – a.) s rozdělením 

rozhovoru na úvodní, hlavní a závěrečnou část s orientačním časovým rozvržením dle 

pokynů Švaříčka, et al. (2014, s. 163). Dle pokynů Janouška, et al. jsem se již v přípravě 

rozhovoru snažil postupovat „od obecnějších otázek ke konkrétnějším,“ tedy aplikoval jsem 

techniku „trychtýře“ (1986, s. 112).  

Hlavní část rozhovoru se zabývá jednotlivými žáky z hlediska jejich školních výkonů 

a odlišností od běžného kolektivu. Dále je předmětem zájmu třídní kolektiv z hlediska 

sociopreferenčních vztahů, tedy sociometrie. Krátce je pojednáno o problematice šikany. 

Nakonec vyučující měly zhodnotit jednotlivé parametry třídního klimatu, použité 

v dotazníku CES.  

Jak doporučují Švaříček, et al., v závěrečné části rozhovoru jsem se dotázal na 

případné další názory, postřehy či poznámky, o kterých do té doby v rozhovoru nebylo 

pojednáno, tedy bylo využito doplňující otázky (2014, s. 169). Dále, dle pokynů autorů, jsem 

dotazované znovu ujistil o jejich anonymitě a vysvětlil jim další směřování výzkumu (s. 170) 

a slíbil jsem, že škole poskytnu výsledky svého výzkumu. Oba rozhovory byly nahrávány 

na diktafon Olympus VN-541PC.  

5.3 Způsob zpracování výsledků práce  

Pro schéma zpracování výsledků práce, respektive výzkumný design, viz Obrázek 3 níže. 

Získané výsledky dotazníků CES byly porovnány mezi sebou v rámci celé třídy, skupiny 

chlapců a skupiny dívek odděleně. Dále byly naměřené hodnoty porovnány s výsledky dříve 

provedeného výzkumu, ve kterém byly tyto dotazníky využity (viz kap. 2. výše). Výsledky 

jednotlivých parametrů (angažovanost žáka, vztahy mezi žáky, …) byly doplněny a případně 

porovnány s výpověďmi třídních vyučujících z polostrukturovaných rozhovorů. Tabulky 
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výsledků CESp a CESa (viz Přílohy D – d.–e.) byly vytvořeny pomocí programu Microsoft 

Excel 2013.  

V rámci výsledků sociometrického šetření byly s oporou o výše uvedené vzorce 2–4 

podle Chrásky (viz kap. 1.5.3 výše) vypočítány indexy skupinové koheze (KL) v rámci celé 

třídy i chlapců a děvčat odděleně, koherence (Ko) – taktéž u celé třídy, chlapců i děvčat – 

a vnitroskupinové preference (Ip) u chlapců a děvčat. Zmíněné indexy byly vypočítány 

v jejich pozitivní podobě (tj. dle uvedených vzorců 2–4 – viz kap. 1.5.3 výše), negativní 

podobě a následně byla vzhledem k tomu vypočítána i výsledná hodnota, tedy bylo 

přihlédnuto i k jednosměrným a recipročním negativním volbám (čili odmítnutím). 

Negativní hodnoty KL a Ko byly vypočítány za použití recipročních negativních voleb (tj. 

parametr d), Ko v poměru k počtu jednostranných negativních voleb. Negativní hodnota Ip 

byla získána modifikací Chráskova vzorce 4 – čitatel byl prohozen se jmenovatelem a na 

místě x1 a x2 (respektive y1 a y2) byl dosazen počet záporných voleb udělených vlastní 

podskupině a počet záporných voleb udělený druhé podskupině, v tomto pořadí. Takto 

mohlo opět platit, že přesahuje-li výsledná hodnota hodnotu 1, preferuje podskupina sama 

sebe před ostatními. Pro názornou ukázku, viz vzorec 5 níže.  

𝐼𝑝 =  
𝑦2 ·(𝑁1−1)

𝑦1 ·(N−𝑁1)
 (5)  

Výsledný index byl v případě koheze získán odečtením záporného indexu od 

kladného. V případě koherence bylo nutno využít odlišný přístup k výpočtu výsledného 

indexu – viz vzorec 6 níže.  

𝐾𝑜 =  
𝑑+− 𝑑−

𝑝𝑠++ 𝑝𝑠−
 (6)  

Menšenec d+ je počet vzájemných kladných voleb, menšitel d- pak počet vzájemných 

negativních voleb. Jmenovatele tvoří součet jednostranných kladných voleb (ps+) 

a jednostranných negativních voleb (ps-). Nutno podotknout, že v tomto případě jsou 

jednostranné kladné a záporné volby na stejné úrovni. Jinými slovy nezáleží, jestli je ve 

skupině 30 jednostranných kladných voleb a 10 negativních či naopak. Čím vyšší je počet 

všech jednostranných voleb, tím nižší je výsledný index. Vzorec 6 byl vytvořen s oporou 

o Chráskův vzorec 3.  

Výsledný index vnitroskupinové preference byl získán sečtením kladného indexu 

se záporným. Výsledky byly nakonec porovnány s maximální možnou hodnotou, 

teoretickým indexem, jehož hodnota byla získána za pomoci vzorců č. 2–4 v kap. 1.5.3 výše 

a logické úvahy – kolik může být v dané třídě a podskupinách maximálně 
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kladných/záporných voleb, vzájemných kladných/záporných voleb a v případě 

vnitroskupinové preference, kolik mohla maximálně podskupina chlapců (a podskupina 

dívek) odevzdat kladných voleb sobě za současné jedné kladné volby druhé podskupině, což 

je minimální možná hodnota, aby bylo možné daný index použít (viz Přílohu E – f.).  

Dále byly identifikovány sociometrické hvězdy (tj. žáci nejvíce oblíbení, vlivní 

a žádaní pro pracovní skupiny), žáci odmítaní (tj. žáci nejméně oblíbení, vlivní a žádaní pro 

pracovní skupiny), možné šedé eminence (tj. žáci neoblíbení, ale vlivní), možní opomenutí 

žáci (tj. žáci, kteří nezískali od ostatních ani jednu kladnou, ani jednu zápornou volbu) 

a možní žáci izolovaní (tj. takoví, kteří žádnou volbu nezískali ani neudělili). U posledních 

tří jmenovaných kategorií (tj. šedé eminence, opomenutí žáci a izolovaní žáci) však 

vzhledem k okolnostem nemohly být s jistotou určeny žádné případy žáků (viz kap. 6.2.4–

6.2.5 níže). Jednotlivé významné případy žáků byly okomentovány s využitím uvedených 

charakteristik v sociometrickém testu (viz Přílohu E – a. – Charakteristika (proč jsi zvolil 

jeho/ji)) a výpovědí třídních vyučujících v polostrukturovaném rozhovoru. Některé 

charakteristiky uvedené žáky byly po jazykové stránce opraveny, jelikož pro tuto práci 

nebylo důležité, zda v nich byl správně aplikován pravopis českého jazyka.  

V případě sociometrických hvězd bylo podle indexu obliby a podle indexu 

preference pro pracovní skupiny vybráno minimálně šest žáků (v případě rovnosti indexů 

více). Důvodem pro tento počet bylo, že pracovních skupin bylo také navrženo šest a u každé 

z nich bylo uvažováno o jejich „vůdci“ – sociometrické hvězdě nejvíce žádané pro pracovní 

skupiny. V rámci vlivu byli vybráni pouze tři žáci, jelikož jejich index vlivu značně 

převyšoval ostatní spolužáky, jejichž indexy vlivu byly relativně nízké a v příliš mnoha 

případech rovné. Tedy v případě stejného postupu u vlivu jako u zbylých dvou parametrů by 

bylo vybráno příliš mnoho sociometrických hvězd. Odmítaní žáci byli vybráni obdobným 

způsobem.  

Dále, v návaznosti na doporučení Hrabala a Rief (viz kap. 3. výše), bylo získaných 

výsledků využito k navržení šesti pracovních skupin po čtyřech až pěti jedincích pro případ 

potřeby skupinové práce na projektu, problému, prezentaci, referátu, …, přičemž byl vždy 

brán v úvahu sociometrický index preference pro pracovní skupiny (viz Přílohu E – e.) 

a vazby jednotlivých žáků podle sociogramů (viz Přílohy E – i. a E – k.). Rief sice navrhuje 

začínat s prací ve dvojicích a navyšovat počet žáků ve skupině na čtyři (2010, s. 105–116), 

ale předpokládejme již jistou zkušenost žáků se skupinovou prací. Návrhy byly vytvořeny 

následujícím způsobem. – Nejprve byla vybrána do každé skupiny jedna sociometrická 

hvězda. Následně byl přidán jeden odmítaný žák, kterému daná hvězda neudělila negativní 
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volbu v sociometrickém testu, pokud možno (viz kap. 6.2.6 níže a Přílohu E – m. – skupinu 

č. 2). V dalším kroku byl do návrhu skupiny přidán žák, kterého by si přála sociometrická 

hvězda, v ideálním případě se jednalo o reciproční volbu pro pracovní skupinu. Důvodem 

k tomuto kroku bylo dosažení určité míry spokojenosti ve skupinách. Zbývající, ještě 

nerozdělení jedinci byli umístěni do skupin tak, aby v jednotlivých návrzích bylo co nejvíce 

kladných a co nejméně záporných vazeb, jak doporučuje Hrabal (viz kap. 3. výše). Pracovní 

skupiny byly navrhovány i ve snaze rozdělit rovnoměrně chlapce a dívky, což už však nebylo 

závazným kritériem.  

V návaznosti na sociometrické šetření byly v programu Microsoft Excel 2013 

vytvořeny sociometrické matice a tabulka vlivu jednotlivých žáků (viz Přílohy E – c.–e.). 

Veškeré sociogramy (viz Přílohy E – h.–k. a E – m.) byly vytvořeny v programu Adobe 

Illustrator CC 2017. Sociogramy jsou anonymizované. Žáci jsou v nich označeni písmeny 

abecedy – chlapci malým a dívky velkým písmenem. Dále jim bylo přiděleno fiktivní jméno, 

které tímto písmenem začíná (viz Přílohu C). Dále, co se týče sociogramů, byli chlapci pro 

přehlednost umístěni do modrých čtverců a dívky do červených kruhů (viz Přílohy E – h.–

k. a E – m.).  

Získané informace z polostrukturovaných rozhovorů s vyučujícími posloužily, jak je 

již zmíněno výše, k doplnění výsledků dotazníků CES a sociometrického šetření (zejména 

sociometrických hvězd a odmítaných žáků) (viz výše) a případně byly tyto výpovědi 

porovnány s vybranými výsledky. Některé ze získaných informací byly použity v kapitole 

5.1 výše. Rozhovory byly provedeny dva – s aktuální třídní vyučující a s třídní vyučující 

dané třídy z prvního stupně, přičemž je nutno přihlížet k možnosti, že klima dané třídy se od 

prvního stupně mohlo změnit. Navíc aktuální třídní vyučující konstatovala, že třídu z důvodu 

uzavření škol půl roku neviděla a dle jejího názoru tuto třídu tedy dostatečně nezná. 

Rozhovory byly doslovně přepsány a analyzovány pomocí otevřeného kódování (Švaříček, 

et al. 2014, s. 211). Kódy byly následně syntetizovány do podoby tabulky kategorií 

a číselných označení kódů (s. 220–221) (viz Přílohu F – b.) a následně bylo využito techniky 

vyložení karet, při které byly vybrány vhodné informace, korespondující s cíli výzkumu 

(s. 226). Pro podrobnější popis otevřeného kódování a techniky vyložení karet, viz kap. 1.5.4 

výše.  
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Obrázek 3: Design výzkumu. Plná čára představuje data kvantitativního charakteru, přerušovaná čára značí 

data charakteru kvalitativního.  

5.4 Průběh výzkumného šetření  

Škola byla ke mně velice vstřícná. Výzkum proběhl po předchozí domluvě s výchovnou 

poradkyní, školním metodikem prevence, s třídní vyučující dané třídy z prvního stupně a se 

svolením vedení školy. Nápad zkoumat třídní klima v dané třídě přivítali všichni zmínění 

s nadšením a vyhověli mi. Metodikem prevence byla mimo jiné třídní vyučující zkoumané 

třídy.  

CESp vyplňovalo 17 žáků. Hodina se obešla bez kázeňských problémů a zdálo se, že 

žáci skutečně dodržují mé pokyny. Žákyně Kateřina (K) se mě zeptala na význam „snění 

s otevřenýma očima“ v položce č. 7 (Mareš, et al. 2001). Použil jsem následující vysvětlení: 

„To znamená, že se například zamyslíš nad nějakou konkrétní situací, zasníš se a nevěnuješ 

zrovna pozornost tomu, co se děje ve třídě. Říkáš si ‚Co by, kdyby…‘ a podobně…“ U Anny 

(žákyně A) vyslovila třídní vyučující po této hodině obavu, zda rozuměla položkám 

v dotazníku. Jedná se totiž o dívku maďarské národnosti, která do této školy přišla 

z Ukrajiny a má potíže se čtením textů v českém jazyce.  

Tři dny po CESp byl žákům zadán sociometrický test. Sociometrického šetření se 

zúčastnilo 20 žáků. Při tomto dotazníku jsem musel žákům během vyplňování dovysvětlit 
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více věcí; žáci měli značné množství dalších otázek. Některé plynuly z nepozornosti, některé 

z mého opomenutí určitých aspektů dotazníku v přípravě a následném vysvětlování.  

Liborovi (žákovi l) jsem musel znovu vysvětlit princip vyplňování jmen 

a charakteristiky (tj.: vyplňuje se jméno a příjmení velkým tiskacím písmem 

a charakteristika je odůvodnění volby – „proč jsem si vybral daného žáka“). Omezení 

u tohoto jedince plyne z jeho údajně neúplné znalosti třídního kolektivu, jelikož je podle 

jeho slov ve třídě nový. Podle třídní vyučující je však v kolektivu již několik týdnů a měl by 

znát téměř všechny, ne-li úplně všechny spolužáky.   

Kateřině (žákyni K), Liborovi (l) a dalším jsem musel vysvětlit význam položek č. 3 

a 4. Abych se nemusel stále opakovat u jednotlivců a rušit tím tak ostatní pracující, rozhodl 

jsem se význam těchto položek vysvětlit hromadně celé třídě následujícím způsobem: „To, 

že někoho spolužáci nejvíce uznávají, může znamenat, že například daný žák přijde 

s nějakým návrhem – na projekt, prezentaci, nějakou skupinovou práci a podobně – a všichni 

ho hned podpoří, aniž by se nad jeho návrhem příliš zamýšleli. Tento člověk má ve třídě 

určitý vliv. Naopak – žák, kterého neuznávají, se může snažit sebevíc, také třeba přijít 

s nějakým návrhem, ale jeho snahy si nikdo ani nevšimne. Nikdo se nad tím ani nezamyslí, 

třebaže je to dobrý návrh.“ Tyto dvě položky jsem pravděpodobně měl vysvětlit už během 

úvodu.  

Další skutečnosti, které jsem mohl zmínit už během úvodu, jsou následující: 1) pokud 

žáka nikdo k dané položce nenapadne, nemusí nikoho vyplňovat, 2) charakteristika se může 

opakovat a 3) charakteristiku není nutno vyplňovat, pokud žáka nic nenapadne.  

Považuji za vhodné zmínit skutečnost, že třídní vyučující po tomto dotazníku z části 

změnila názor na úroveň českého jazyka u Anny (A). Po zběžném prohlédnutí vyplněného 

dotazníku konstatovala: „Nakonec možná trochu rozumí.“  

CESa vyplňovalo již 24 žáků. Daná hodina proběhla týden po vyplnění CESp, jak 

doporučuje Grecmanová (Kalhous, et al. 2009, s. 242). Někteří autoři však tvrdí, že aktuální 

forma dotazníku by měla být zadána až dva týdny po aktuální (in Lašek 2001, s. 74) (viz 

kap. 1.5.2 výše). Jelikož však z důvodu šíření koronaviru hrozilo uzavření základních škol, 

byl dětem CESa zadán již týden po CESp. Během této hodiny se projevila značná nekázeň. 

Žáci se bavili mezi sebou a třída byla poměrně hlučná, načež jsem je musel několikrát 

napomínat. Významnou roli na této situaci možná sehrála i přítomnost všech tří žáků, kteří 

jsou podle třídní vyučující i dalších pedagogů školy nejvíce problémoví – tj. Jiří, Karel 
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a Matěj (žáci j, k a m). Nemohu tedy s jistotou tvrdit, že se žáci mezi sebou nebavili zároveň 

o odpovědích v dotazníku.  

Polostrukturované rozhovory proběhly po souhlasu vyučujících (tj. aktuální třídní 

vyučující a třídní vyučující z prvního stupně) s jejich poskytnutím a pořízením 

audionahrávky. U obou rozhovorů jsem přibližně dodržel časový plán a probral jsem 

s vyučujícími to, co jsem předem plánoval. Současná třídní vyučující se více držela mých 

otázek. Přepis rozhovoru s ní (včetně kódů) byl proto ve výsledku značně přehlednější. 

Nevýhodou ovšem je, jak sama řekla, že třídu kvůli uzavření škol půl roku neviděla a ještě 

je dle svého soudu dostatečně nezná. Třídní vyučující z prvního stupně se velice rozhovořila 

už na samém začátku. Na dotaz, jak by stručně zhodnotila klima v 7.A, nejprve odpověděla, 

že to stručně nelze. Následně jsem se kromě obecných znaků daného klimatu a některých 

zajímavých příhod se žáky dozvěděl, jak se vyvíjela situace v dané třídě od prvního do 

pátého ročníku – všechny změny, které byly podle ní důležité zmínit (příchod nového žáka, 

problémy s tím spojené, pokrok v práci s ním, …). Přestože pravděpodobně mnoho z těchto 

informací nebude v této práci využito, rozhodl jsem se ji v tomto dlouhém vyprávění 

nepřerušovat.  
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6. Výsledky  

Níže jsou uvedeny výsledky dotazování, ve kterém bylo využito dotazníku CES (viz kap. 

6.1 níže). Tyto výsledky byly porovnány s výzkumem Laška z roku 1998/1999 (viz kap. 

2. výše). V kapitole 6.2 a příslušných podkapitolách jsou uvedeny výsledky sociometrického 

šetření.  

Výsledky jsou ve vybraných případech okomentovány za využití výpovědí třídních 

vyučujících z polostrukturovaného rozhovoru. V poslední podkapitole (viz kap. 6.3) jsou 

uvedeny postřehy, které se netýkaly primárně parametrů CES či významných žáků ve třídě 

z hlediska sociometrie (tj. sociometrických hvězd, odmítaných žáků, …), avšak doplňují 

problematiku třídního klimatu ve vybrané třídě a jeho možné proměnlivosti.  

6.1 Výsledky dotazování (dotazník CES)  

Průměrná hodnocení celé třídy, děvčat a chlapců odděleně uvádím níže v Tabulce 4. 

Uvedené hodnoty referují o vnímání aktuálního klimatu a jeho preferované formě.  V rámci 

aktuálního klimatu byla nejlépe hodnocena jasnost pravidel (9,83), podobně kladně také 

vztahy mezi žáky ve třídě (9,79), nejhůře pak učitelova pomoc a podpora (6,50). Dívky 

hodnotily oproti chlapcům všechny parametry klimatu hůře, nejvýrazněji pak angažovanost 

žáka – s rozdílem průměrné hodnoty o 1,69 bodů.  

V rámci preferovaného klimatu lze konstatovat, že nejvíce by si žáci přáli zlepšit 

pořádek a organizovanost (rozdíl oproti aktuálnímu klimatu je 3,12 bodů), velmi výrazně 

také učitelovu pomoc a podporu (rozdíl 2,79 bodů). Nižší preferovaná hodnota (oproti 

aktuální) byla uvedena u orientace žáků na úkoly (o 1,43 bodů) a u vztahů mezi žáky ve třídě 

(o pouhých 0,38 bodů). Děvčata by si na rozdíl od chlapců přála zlepšit všechny parametry 

třídního klimatu, nejvíce úroveň pořádku a organizovanosti (o 3,45 bodů) a angažovanosti 

(o 3,33 bodů). Chlapci by si nejvíce přáli větší pomoc a podporu ze strany učitele (3,31) 

a dále pořádek a organizovanost (2,87). Nižší hodnotu by preferovali u orientace na úkoly 

(o 3,58) a vztahů ve třídě (o 1,17). Pro zjištění směrodatných odchylek, respektive shody 

žáků v hodnocení, viz Tabulku 5 a Tabulku 6 níže.  
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Tabulka 4: Průměrné hodnoty jednotlivých dimenzí třídního klimatu podle dotazníku CES v aktuální 

a preferované podobě.  

  

Celkový průměr Průměr u děvčat  Průměr u chlapců 

CESa CESp CESa CESp CESa CESp 

Angažovanost žáka 6,92 8,94 6,00 9,33 7,69 8,50 

Vztahy mezi žáky ve třídě 9,79 9,41 9,64 10,00 9,92 8,75 

Učitelova pomoc a podpora 6,50 9,29 6,27 8,67 6,69 10,00 

Orientace žáků na úkoly  8,67 7,24 8,18 8,78 9,08 5,50 

Pořádek a organizovanost 7,00 10,12 6,55 10,00 7,38 10,25 

Jasnost pravidel 9,83 10,59 9,64 10,89 10,00 10,25 

 

V rámci aktuálního klimatu panovala v celkovém průměru třídy (tedy u všech dětí 

dohromady) největší shoda v hodnocení dimenze „pořádek a organizovanost“, dále pak 

v hodnocení dimenze vztahů mezi žáky ve třídě a orientace žáků na úkoly, v tomto pořadí. 

Hodnoty 2 a vyšší ve směrodatné odchylce dosáhly následující dimenze: učitelova pomoc 

a podpora, jasnost pravidel a angažovanost žáka (uvedeno v pořadí od nejnižší po nejvyšší 

shodu). Děvčata se nejvíce shodla ohledně pořádku a organizovanosti, jasnosti pravidel 

a orientace žáků na úkoly, v tomto pořadí. Hodnotu 2 přesáhla směrodatná odchylka 

u učitelovy pomoci a podpory, angažovanosti žáka a vztahů mezi žáky ve třídě (od nejnižší 

shody po nejvyšší). Chlapci se shodli více než dívky ve všech parametrech kromě jasnosti 

pravidel, u kterého byla identifikována jejich nejnižší shoda (σ = 2,48). Dále směrodatná 

odchylka od průměru hodnocení učitelovy pomoci přesáhla hodnotu 2.  

Tabulka 5: Průměrné hodnoty jednotlivých dimenzí třídního klimatu podle dotazníku CES v aktuální podobě 

s uvedenými směrodatnými odchylkami.  

  Celkový průměr σ Průměr u děvčat σ Průměr u chlapců σ 

Angažovanost žáka 6,92 2,00 6,00 2,09 7,69 1,54 

Vztahy mezi žáky ve třídě 9,79 1,83 9,64 2,06 9,92 1,59 

Učitelova pomoc a podpora 6,50 2,25 6,27 2,49 6,69 2,01 

Orientace žáků na úkoly  8,67 1,89 8,18 1,99 9,08 1,69 

Pořádek a organizovanost 7,00 1,29 6,55 1,23 7,38 1,21 

Jasnost pravidel 9,83 2,23 9,64 1,87 10,00 2,48 

 

V rámci preferovaného klimatu se celá třída (tj. směrodatná odchylka z celkového 

průměru) shodla více než v hodnocení aktuálního klimatu s výjimkou orientace na úkoly 

a pořádku a organizovanosti. Nejvyšší shodu všech žáků lze sledovat u parametru 

angažovanosti (σ = 1,21), nejnižší u orientace žáků na úkoly (σ = 2,26) a učitelovy pomoci 

(σ = 2,05). Děvčata se oproti hodnocení aktuálního klimatu s výjimkou pořádku 
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a organizovanosti shodla u všech parametrů více. Více než chlapci (v rámci preferovaného 

klimatu) se shodla u vztahů, učitelovy pomoci, pořádku a organizovanosti a v jasnosti 

pravidel. Nejvyšší shoda byla zaznamenána u angažovanosti a vztahů (σ = 1,33 v obou 

případech).  Chlapci se oproti hodnocení aktuálního klimatu více shodli 

v preferované angažovanosti, orientaci na úkoly a jasnosti pravidel. Více než dívky (v rámci 

preferovaného klimatu) se shodli u angažovanosti a orientace na úkoly. Nejvyšší shodu lze 

u chlapců pozorovat ohledně angažovanosti (σ = 0,87), nejnižší pak u učitelovy pomoci 

(σ = 2,24) a jasnosti pravidel (σ = 2,11).  

Tabulka 6: Průměrné hodnoty jednotlivých dimenzí třídního klimatu podle dotazníku CES v preferované 

podobě s uvedenými směrodatnými odchylkami.  

  Celkový průměr σ Průměr u děvčat σ Průměr u chlapců σ 

Angažovanost žáka 8,94 1,21 9,33 1,33 8,50 0,87 

Vztahy mezi žáky  9,41 1,78 10,00 1,33 8,75 1,98 

Učitelova pomoc  9,29 2,05 8,67 1,63 10,00 2,24 

Orientace žáků na úkoly  7,24 2,26 8,78 1,75 5,50 1,32 

Pořádek a organiz.  10,12 1,74 10,00 1,63 10,25 1,85 

Jasnost pravidel 10,59 1,78 10,89 1,37 10,25 2,11 

 

Výsledky byly porovnány s výzkumem Laška (2001, s. 76; s. 78) v Tabulce 7 níže. 

Průměrné hodnoty parametrů klimatu v 7.A byly porovnány s pásmem běžných hodnot 

podle Laška. Co se týče hodnocení aktuálního i preferovaného klimatu, lze konstatovat, 

že všechny naměřené průměrné hodnoty se pohybují v pásmu běžných hodnot. V hodnocení 

aktuálního klimatu bylo dosaženo vyššího průměru oproti výzkumu Laška ve čtyřech 

parametrech: angažovanost žáka, vztahy mezi žáky ve třídě, orientace žáků na úkoly 

a jasnost pravidel. Shodný průměr byl naměřen v případě pořádku a organizovanosti. Nižší 

průměr vyšel pouze u učitelovy pomoci. U preferované podoby klimatu lze konstatovat, že 

průměrné hodnoty u všech parametrů CES byly nižší než v případě Laškova výzkumu.  
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Tabulka 7: Průměrné hodnoty jednotlivých dimenzí třídního klimatu podle dotazníku CES v aktuální 

i preferované podobě v porovnání k průměrným hodnotám a pásmu běžných hodnot dříve realizovaného 

výzkumu (Lašek 2001, s. 76; s. 78).  

  CESa CESp 

  
Průměr 
(Lašek) 

Pásmo běžných 
hodnot (Lašek) 

Průměr 
7.A 

Průměr 
(Lašek) 

Pásmo běžných 
hodnot (Lašek) 

Průměr 
7.A 

Angažovanost žáka 6,29 4,52–8,06  6,92 9,62 7,85–11,39 8,94 

Vztahy mezi žáky  9,40 7,31–11,49  9,79 10,60 9,19–12,01 9,41 

Učitelova pomoc  8,39 5,74–11,04  6,50 10,51 8,81–12,21 9,29 

Orientace žáků na úkoly  8,66 6,52–10,80  8,67 8,36 6,42–10,30 7,24 

Pořádek a organiz. 7,00 5,33–8,67  7,00 10,53 8,80–12,26 10,12 

Jasnost pravidel 8,55 6,16–10,94  9,83 10,64 9,06–12,22 10,59 

  

K jednotlivým parametrům třídního klimatu se také v polostrukturovaném rozhovoru 

vyjádřila současná třídní vyučující (dále pouze Třídní) a třídní vyučující dané třídy z prvního 

stupně (dále pouze Extřídní). Angažovanost žáků, jejich zaujetí školní prací je hodnoceno 

následovně: dle Třídní příliš mnoho energie do své práce nevkládají, dochází u nich 

k výkyvům angažovanosti – „někdy je prostě ta – ehm – to učivo zaujme, takže fakt to dělaj 

se zájmem a uplně zapomenou na čas, jó a někdy – prostě tam seděj znuděně a koukaj na 

hodinky.“ Dále prý žáci neudrží dobře pozornost, k čemuž Třídní dodává: „… je tam potřeba 

střídat ty aktivity.“ Významným problémem je rychlá zapomětlivost žáků – „… jednu 

hodinu my to procvičíme, oni to umí, další hodinu – prostě to zapomenou.“ Podobně situaci 

hodnotí Extřídní, podle níž je 7.A třídou „zapomínačů.“ Tvrdí: „Něco jsme probrali …, 

dostali třeba – jako půlka třídy jedničky, … – za dva měsíce – jsme je vyzkoušeli z tý samý 

látky a voni zas dělali, že jsme to vůbec – jako vůbec (zdůrazněno) neďáli.“  Vyučující se 

domnívá, že „třeba – i pozor – mohli dávat,“ avšak hlavním problémem bylo, že látku po 

krátkém čase vypustili z hlavy. Dále aktivita jednotlivých žáků záležela na konkrétní náplni 

a individuálních preferencích žáků. – „Když to byla náplň, co je bavilo, tak to jako dělali 

s chutí, ale pak, když – to byly aktivity jako třeba psaní diktátu, že jo nebo (smích) – ehm, 

já nevim – počítání něčeho težkýho, příkladů, tak některý to vopravdu přetrpěli tu hodinu 

a některý zase naopak.“  

K parametru vztahů mezi žáky ve třídě uvádí Třídní, že žáci spíše kritizují ostatní, 

ale sami své chyby nevidí. Jsou škodolibí, a pokud je někdo potrestán, dělá jim to radost. 

„Jsou svým způsobem takoví jako trošku zlí,“ dodává. Co se však týče vzájemného 

seznamování, v rámci třídy „tam jsou určité skupinky“ a „schází se i po škole.“ Chtějí se 

o ostatních určitě dozvídat něco nového, což „je vidět i o přestávkách, že jsou seskupený 

a že si povídaj.“ Odlišný úhel pohledu nabízí výpovědi Extřídní, podle níž se v jistých 
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případech žáci „dokázali semknout.“ V souvislosti s tím zmínila příhodu s touto třídou na 

konci pátého ročníku, která ji mile překvapila. Žáci jí věnovali dárek – dřevěné srdce na 

obrazu. Následně ji poslepu odvedli do třídy, kde jí zazpívali píseň. Učitelka se domnívá, že 

organizátorkou byla žákyně Kateřina (K). Spíše než společná kamarádství byly ve třídě 

oddělené skupinky chlapců a dívek. Vyčleněnější jedinci „se vobčas k někomu přidali.“ 

Problém byl s některými dívkami, „které se chtějí prosadit jako by – na úkor ostatních, … 

dohadujou se, …“ Typickým příkladem byla právě žákyně Kateřina (K), nynější zástupkyně 

třídy ve školním parlamentu, kterou dříve spolužáci „příliš nemuseli (viz kap. 6.2.2 níže).“ 

Závěrem k tomuto tématu považuji za vhodné zmínit názor Třídní, že „vztahy se tam hrozně 

často mění v té třídě.“  

K dimenzi učitelova pomoc a podpora se vyjádřila pouze Třídní. V případě, že 

něčemu žáci nerozumí či mají nějaký problém, nabízí jim svůj volný čas s přihlédnutím 

k jejich rozvrhu. Schází se s nimi v těchto případech většinou po vyučování. V případě 

potřeby jim dovysvětlí látku. Aktuálně škola využívá mimo jiné programu Microsoft Teams, 

do kterého jsou vkládány podpůrné materiály. „Pokud to nepomůže, tak já dávám přednost 

… osobní schůzce,“ říká vyučující. Osobní schůzku učitelka rozhodně preferuje i před 

dlouhým vysvětlováním při hodině. Mezi dětmi jsou výkyvy v jejich výkonech, a proto, 

pokud je více žáků, kteří nechápou látku, snaží se jim ji vysvětlit i přímo v hodině, zatímco 

rychlejší jedinci dostanou práci na procvičení. Třídní mimo jiné říká: „Když mi někdo řekne, 

že něčemu nerozumí, tak nad tim nemávnu rukou.“ Na otázku, zda je důležitější být jako 

učitel pro žáky spíše autoritou nebo přítelem, odpověděla: „Já si myslim, že autoritou.“ 

Dodala k tomu, že pokud se učitel nesnaží být dostatečnou autoritou, „oni toho zneužijou. 

No – a pak už to přesáhne a pak už si tu autoritu nikdy jako nevybudujete, … – ta úcta by 

tam měla být.“  

Co se týče orientace žáků na úkoly, úkoly mezi sebou žáci dle Třídní řeší 

o hodinách i o přestávkách – „… dopisují slovíčka nebo se radí nad úkolama, …, ale určitě 

je víc baví mimoškolní aktivity.“ Žáci spolu řeší mimo jiné skauting a hasiče. V případě 

projektů je vidět společná práce se zájmem. Podle Extřídní žáci své mimoškolní aktivity 

„spíš řešili o přestávkách.“ Udělat kus práce bylo důležité jak pro koho. – „Někdo prostě – 

byl hrozně rychlý jako štika a někdo vůbec …“ Kupříkladu Jiřího (j), Karla (k) a Matěje (m) 

se do činnosti „muselo kopat, …, furt dokola.“  

Na otázku, zda ve třídě funguje pořádek a organizovanost, odvětila Třídní: „Nó, 

to moc né právě.“ Třídu ohodnotila jako hlučnou. Dále uvedla: „… jakmile odejdu z hodiny, 

tak prostě nejsou samostatný a schopný vůbec – pracovat.“ Školu dle ní považují za „nutné 
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zlo“ a nechápou, že ji vlastně potřebují pro běžný život. Pravděpodobně mají ke škole 

negativní vztah. Dle Extřídní „to dalo velkou fušku“ nastolit ve třídě pořádek 

a organizovanost. Nejvíce tomu bránila trojice žáků Jiří (j), Karel (k) a Matěj (m), kteří 

„nejvíc rušili v hodině.“ „Jinak ty ostatní, to jako bylo docela v pohodě,“ dodala učitelka. 

V pátém ročníku se situace výrazně zlepšila. Dokonce žák Matěj (m) byl „uplně v klidu.“ 

Problémy s Jiřím (j) ale přetrvávaly. Třídu Extřídní ohodnotila taktéž jako hlučnou – 

o přestávkách velmi, o hodinách „se občas taky neudrželi a prostě skákali si do řeči …“  

Ohledně jasnosti pravidel bylo v rozhovoru pojednáno pouze s Třídní. Pravidla, 

která byla žákům sdělena na začátku roku, dle jejich slov „chápou všichni moc dobře, ale … 

občas je samozřejmě porušují, …“ Dětem je potřeba „ta pravidla pořád jakoby připomínat.“ 

Mnohdy je potřeba hlavně zabránit úrazům, jako je tomu kupříkladu v případě žáka Matěje 

(m), který „pořád někoho nosí.“ Minulý rok se kvůli tomu stal úraz „on to letos zkouší 

znovu.“ Pozitivní poznámkou vyučující je, že žáci úmyslně obcházet pravidla „ještě 

nezkoušeli,“ tedy zatím nebylo nutno je z tohoto důvodu nějak zvlášť upravovat. Dále 

vyučující uvedla, že využívá tabulku pro zápis splněných úkolů, kterou považuje za nástroj 

k tomu, aby žáci úkoly nosili, jelikož se „v té třídě hodně zapomínají.“ Tuto tabulku mají 

zákonní zástupci možnost vidět při rodičovských schůzkách. Třídní není příznivcem 

poznámek. Ty spíše považuje za „upozornění.“ V případě potřeby – „… a když prostě vidim, 

že těch upozornění tam má víc, …“ – připouští použití kázeňských postihů jako napomenutí 

třídního učitele nebo důtku, což už většinou přiměje i rodiče se zajímat o danou situaci.  

6.2 Výsledky sociometrického šetření  

Níže jsou uvedeny výsledky sociometrického šetření, ve vybraných případech s oporou 

o výpovědi třídních vyučujících z polostrukturovaných rozhovorů. Nejprve je rozebrána 

koheze, koherence a vnitroskupinová preference (viz kap. 6.2.1).  

Následně jsou uvedeny a okomentovány stanovené sociometrické hvězdy (kap. 

6.2.2) a odmítaní žáci (kap. 6.2.3). Pro okomentování jednotlivých žáků byly využity 

charakteristiky ze sociometrického testu, uvedené jejich spolužáky, a výpovědi vyučujících 

ze zmíněných rozhovorů. Je stručně rozebrána problematika šedých eminencí, ač 

nepředpokládám, že je lze v dané třídě určit (kap. 6.2.4). Dále je pojednáno o problematice 

případných opomenutých či izolovaných žáků, respektive těch, kteří k tomu měli nejblíže 

(kap. 6.2.5).  
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Předposlední podkapitola (kap. 6.2.6) se zabývá preferencí žáků pro pracovní 

skupiny. Jsou zde stručně shrnuty vybrané sociometrické hvězdy a odmítaní jedinci a návrhy 

jednotlivých pracovních skupin, popsané v rámci sociometrie, z hlediska struktury jejich 

vztahů. Nakonec jsou shrnuta obecná hodnocení třídního klimatu z pohledu vyučujících, 

která jsou doplněna postřehy týkajícími se možné proměnlivosti klimatu (kap. 6.3).  

6.2.1 Koheze, koherence a vnitroskupinová preference  

V Tabulce 8 níže jsou uvedeny hodnoty pozitivních, negativních a výsledných skupinových 

sociometrických indexů koheze (KL), koherence (Ko) a vnitroskupinové preference (Ip). 

Hodnoty byly vypočítány pomocí výše uvedených vzorců č. 2–4 (viz kap. 1.5.3 výše) a jejich 

modifikací včetně vzorců č. 5 a 6 (viz kap. 5.3 výše). K uvedeným výsledkům nemám 

k dispozici žádné předchozí výzkumy k porovnání. Lze však porovnat hodnotu indexů 

s jejich maximální možnou hodnotou, která je v tabulce též uvedena. Maximální hodnoty 

v jednotlivých skupinách (tj. chlapci, dívky a celá třída) vykazují rozdíly v řádu setin, 

s výjimkou vnitroskupinové preference, u které je maximální hodnota u děvčat o hodnotu 

3,36 vyšší.  

Lze konstatovat, že chlapci disponují výrazně vyšší mírou koheze (čili soudržnosti) 

(55,43 % z maxima) i koherence (63,04 % z maxima). Dívky dosáhly pouhých 22 % 

u koheze a 32 % u koherence. V rámci vnitroskupinové preference lze pozorovat mírně 

vyšší hodnotu u děvčat, avšak chlapci dosahují 27,08 % svého maxima, dívky pouze 

25,12 %. Hodnoty lze interpretovat tak, že jak chlapci, tak i děvčata významně preferují svoji 

podskupinu oproti té druhé. Výsledné indexy koheze a koherence u celé třídy (tj. chlapci 

i dívky dohromady) dosáhly 44,79 % a 39,58 % z maxima, v tomto pořadí. Pro 

sociometrické matice a sociogramy, ve kterých lze ověřit níže uvedené hodnoty, viz Přílohy 

E – c., E – h. a E – j. Pro výpočty maximálních možných hodnot indexů, viz Přílohu E – f. 

Pro Tabulku 8 v programu Microsoft Excel, kde lze vidět i výpočty konkrétních výsledků 

v návaznosti na příslušné vzorce, viz Přílohu E – l. – tabulku sympatie dole.  

Tabulka 8: Hodnoty skupinových sociometrických indexů koheze (KL), koherence (Ko) a vnitroskupinové 

preference (Ip). Pro porovnání jsou uvedeny maximální možné hodnoty jednotlivých indexů.  

  

Chlapci Dívky Celá třída 

Pozit. Negat. Výsl. Max. Pozit. Negat. Výsl. Max.  Pozit. Negat. Výsl. Max. 

KL 0,51 0,00 0,51 0,92 0,28 0,06 0,22 1,00 0,45 0,03 0,43 0,96 

Ko 0,37 0,00 0,29 0,46 0,24 0,25 0,16 0,50 0,31 0,03 0,19 0,48 

Ip 9,00 1,29 10,29 38,00 8,27 2,12 10,39 41,36 – – –  –  
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6.2.2 Sociometrické hvězdy  

Způsob stanovení sociometrických hvězd je popsán výše v kap. 5.3. Níže, v Grafu 1, jsou 

tito žáci uvedeni sestupně v pořadí podle indexu sympatie (čili obliby). V případě rovnosti 

tohoto indexu jsou seřazeni dle jejich indexu vlivu. Z grafu je patrné, že nejoblíbenější žák 

(František (f)) má oproti dalším dvěma žákům výrazně nižší vliv. Hynek (h) a Kateřina (K) 

jsou žáci s nejvyšší hodnotou vlivu i preference pro pracovní skupiny ve třídě. Hodnota jejich 

indexu obliby (čili sympatie) je rovna hodnotě indexu čtyř dalších žáků (tj. od Eduarda (e) 

po Ivana (i)). Všechny tři indexy (tj. sympatie, vlivu a preference pro pracovní skupiny) 

u Eduarda (e) a Františky (F) jsou si rovny. Další žáci (tj. od Jiřiny (J) po Libora (l)) mají 

hodnotu vlivu nulovou až negativní.  

 

Graf 1: Graf sociometrických hvězd s uvedenými hodnotami indexů sympatie, vlivu a preference pro pracovní 

skupiny.  

 

Níže uvádím Tabulku 9, obsahující žáky, které vyjmenovaly Extřídní a Třídní 

v rozhovoru jako nejoblíbenější a nejvlivnější. Pro porovnání jsou uvedeni žáci, které jsem 

vybral v rámci výsledků sociometrického testu jako sociometrické hvězdy – odděleně jako 

nejvíce oblíbené (tj. v rámci sympatie) a nejvíce vlivné.  
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Tabulka 9: Žáci, které uvedly třídní vyučující v rozhovoru jako nejoblíbenější (tj. v rámci sympatie) 

a nejvlivnější oproti žákům, kteří vyšli jako sociometrické hvězdy podle výsledků sociometrického šetření – 

odděleně jako nejoblíbenější a nejvlivnější.  

Extřídní Třídní Socimetrické hvězdy  

Sympatie Vliv Sympatie Vliv Sympatie Vliv 

    Františka (F)    Františka (F)    

Jiřina (J)        Jiřina (J)    

Kateřina (K)  Kateřina (K)  Kateřina (K)  Kateřina (K)  Kateřina (K)  Kateřina (K)  

          Daniel (d)  

Eduard (e)        Eduard (e)    

  František (f)    František (f)  František (f)    

    Hynek (h)    Hynek (h)  Hynek (h)  

Ivan (i)  Ivan (i)  Ivan (i)  Ivan (i)  Ivan (i)    

 

Z Tabulky 9 výše lze vyčíst, že s výsledky sociometrického testu se shodují výpovědi 

obou třídních vyučujících pouze v případě Kateřiny (K), kterou určily jako jednu z nejvíce 

oblíbených i vlivných. Značnou podobnost též vykazují výpovědi týkající se žáka Ivana (i), 

který byl dle výsledků vybrán jako jeden z nejoblíbenějších, avšak nebyl určen jako jeden 

z nejvlivnějších žáků, jak uvedly učitelky. Jeho index vlivu byl dokonce v negativních 

hodnotách. František (f) byl třídními označen v obou případech za jednoho z nejvlivnějších, 

ve výsledcích však vyšel jako jeden z nejoblíbenějších, přičemž jeho index vlivu byl 

převýšen jinými žáky, konkrétně Kateřinou (K), Danielem (d) a Hynkem (h) – žáky, kteří 

byli vybráni jako sociometrické hvězdy mimo jiné kvůli jejich vysokému indexu vlivu.  

Františku (F) uvedla jako jednu z nejoblíbenějších pouze Třídní.1 Žákyně jako jedna 

z nejoblíbenějších i podle výsledků vyšla. Jiřinu (J) a Eduarda (e) označila za jedny 

z nejoblíbenějších Extřídní, Třídní nikoli.2 Hynka (h) překvapivě žádná z učitelek 

neoznačila za jednoho z nejvlivnějších, přestože podle výsledků testu vyšel jako nejvlivnější 

osoba ve třídě. Pouze Třídní jej označila za jednoho z nejoblíbenějších. Ani jedna 

z vyučujících nezmínila Daniela (d), který podle výsledků sociometrického testu vyšel jako 

třetí nejvlivnější žák ve třídě.  

Níže jsou rozebrány jednotlivé sociometrické hvězdy podle výsledků 

sociometrického testu s oporou o charakteristiky uvedené spolužáky a výpovědi vyučujících 

                                                 
1 Teoreticky se Františčina (F) pozice mohla od prvního stupně změnit.  

2 To může souviset s tvrzením Třídní, že danou třídu neviděla půl roku a dostatečně ji nezná (viz kap. 5.3 výše).  
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z rozhovorů. U vybraných žáků jsou uvedeny jejich individuální sociogramy sympatie, 

u ostatních předem odkazuji na Přílohu E – h.  

Dle indexu sympatie (se šesti kladnými volbami) je nejoblíbenějším žákem ze třídy 

František (f). Jeho index vlivu (pouhé dvě kladné volby) však značně převyšují Hynek (h) 

a Kateřina (K), méně výrazně též Daniel (d). Z Grafu 2 níže vyplývá, že je oblíben výlučně 

mezi chlapci. S Adamem (a), Eduardem (e) a Ivanem (i) jej pojí vzájemné přátelství. Všichni 

tito tři jsou mezi stanovenými sociometrickými hvězdami. Za kamaráda jej pak považuje 

další sociometrická hvězda, Daniel (d), dále Bedřich (b) a Gustav (g). František (f) v testu 

uvedl, že se nekamarádí s Danou (D), Eliškou (E) a Hanou (H).  

 

Graf 2: Individuální sociogram sympatie žáka Františka (f).  

 

Spolužáky je charakterizován jako přátelský a vtipný. Žáci v mnoha případech 

odůvodnění volby využili mých příkladů (viz Přílohu E – a. – Příklad vyplněné tabulky). 

Bedřich (b) uvedl jako odůvodnění volby: „Chodím s ním domů.“ Gustav (g) uvedl 

následující charakteristiku: „Známe se od školky, vtipný, hodný.“ Ivan (i) o něm napsal: 

„Rád s ním chodím ven a bavím se s ním.“ V rámci vlivu jej Anna (A) charakterizovala 
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následovně: „Hodně mluví pro sebe.“3 Dále Bedřich (b) napsal, stejně tak jako 

v charakteristice pro sympatii: „Chodí se mnou domů.“4  

V rozhovoru se o něm vyjádřila, a to ne zcela obsáhle, pouze Extřídní. Podle ní byl 

František (f) „takovej konfliktnější.“ Na druhou stranu však uvedla: „Podle mě, čim je starší, 

tim je to lepší – a – myslim si, že to bude taky správnej kluk jednou no … Až dospěje. 

(smích)“  

Nejvlivnější postavou ve třídě je Hynek (h), který obdržel čtyři kladné volby v rámci 

sympatie a 12 kladných voleb v rámci vlivu. Pojí ho reciproční volby s Jiřinou (J), Kateřinou 

(K) – druhou nejvlivnější osobou ve třídě, jejichž indexy sympatie a preference pro pracovní 

skupiny jsou si rovny, a s Danielem (d). Všichni tito tři jsou sociometrickými hvězdami. 

Jako kamaráda jej uvedl Gustav (g) (viz Graf 3 níže). Nutno poznamenat, že Hynek (h) je 

jakýmsi „pojítkem“ mezi chlapci a děvčaty. Jako jediný z chlapců má reciproční vazby na 

dívčí část třídy v rámci sympatie (viz Přílohu E – j. – třetí hromadný sociogram).  

 

Graf 3: Individuální sociogram sympatie žáka Hynka (h).  

 

Spolužáky je popisován jako dobrý kamarád, který dokáže rozesmát, „strašně hodný, 

milý“, přátelský či vtipný. S Danielem (d) se znají od školky. Žákyně Kateřina (K) o něm 

napsala: „Známe se od mého půl roku a rozumíme si.“ V souvislosti s vlivem jej spolužáci 

popsali jako hodného, přátelského, chytrého (podle Kateřiny (K) „je nejchytřejší“), milého, 

vtipného či „čtenářského.“ Dle Jiřiny (J) ostatním „pomůže.“ Gabriela (G) uvedla, že „má 

dobré nápady“ a podle Františka (f) „má chytrá rozhodnutí.“ Daniel (d) napsal: „Vždy má 

dobře promyšlené věci.“  

                                                 
3 V tomto případě není jisté, zda Anna (A) správně pochopila otázku v sociometrickém testu.  

4 O pochopení některých otázek sociometrického testu žákem Bedřichem (b) lze pochybovat ve více případech 

jeho charakteristik.  
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Podle Třídní se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, ne však 

oficiálně stanoveného pedagogicko-psychologickou poradnou. Jeho problémem je pomalé 

tempo, jinak je prý šikovný. Třídní si při rozhovoru pohrávala s myšlenkou označit jej za 

jednoho z třídních premiantů: „takovej snaživ – nó, ale ten je takovej pomalej, ten asi né 

teda. Já nevim no.“ S Kateřinou (K) jsou údajně „nerozlučná dvojka.“ Dle Extřídní se s ní 

vídá „i mimo školu.“ Tato vyučující jej charakterizuje jako „hrozně hodného“ a tichého 

chlapce. Překvapivě, vzhledem k výsledkům sociometrického testu, jej označila za jednoho 

z nejméně vlivných žáků – „paradoxně, si myslim,“ dodala však. Přímo po otázce týkající 

se oblíbených žáků jej nezmínila, ale později se v rozhovoru nechala slyšet: „…, ale von je 

jako dost – si myslim – oblíbenej, bych řekla.“  

Druhá nejvlivnější postava, Kateřina (K), obdržela pět kladných voleb a jednu 

negativní v rámci sympatie, v rámci vlivu pak devět kladných a jednu zápornou volbu. Pojí 

ji vzájemné přátelství s Annou (A), Jiřinou (J) a Hynkem (h) – nejvlivnějším žákem ze třídy. 

Jako kamarádku ji dále napsaly Dana (D) a Eliška (E). Zápornou volbu obdržela od Hany 

(H), se kterou se sama nekamarádí (tj. volba je reciproční). Dále udělila zápornou volbu 

Jiřímu (j) a Matějovi (m) (viz Graf 4 níže).  

 

Graf 4: Individuální sociogram sympatie žákyně Kateřiny (K).  

 

Její příznivci ji popsali jako dobrou, chytrou a vtipnou. Dana (D) napsala, že si spolu 

rozumí. Jiřina (J) uvedla: „Známe se už od mala a je chytrá a rozumíme si.“ Podobně uvedl 

Hynek (h): „Známe se s ní od narození. Je vtipná.“ V souvislosti s vlivem je opět, a to 

několikrát, popisována jako chytrá. Jak tvrdí Jiřina (J): „pomůže“ či Daniel (d): „Vždy má 
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dobře promyšlené věci.“ František (f) u ní zmiňuje „chytrá rozhodnutí“ a dle Karla (k) „má 

dobré nápady.“ Ivan (i) napsal: „je v parlamentu,“ tedy školním parlamentu.  

Jedinou zápornou volbu v sympatii získala od Hany (H), která o ní napsala: „Dřív se 

mi vysmívala, že jsem tlustá.“ – Extřídní v rozhovoru potvrdila, že to je skutečně možné. 

Bedřich (b) jí jako jediný udělil zápornou volbu v rámci vlivu se slovy: „Omylem jsem ji 

uhodil.“ (viz pozn. pod čarou 4)  

Kateřina (K) označila za dva nejvlivnější žáky Hynka (h) a sama sebe, v obou 

případech s odůvodněním: „Je nejchytřejší.“ Chlapce, kterým udělila zápornou volbu 

v sympatii (tj. j a m), okomentovala oba stejně: „Není inteligentní.“ O Haně (H) napsala: 

„Je neinteligentní.“  

Na tuto skutečnost lze navázat charakteristikou Extřídní, která ji popisuje jako hodně 

sebestřednou, zároveň „hrozně chytrou.“ Podobně o ní usuzuje i Třídní, podle níž je opravdu 

snaživá a má „přirozenou inteligenci.“ Na to navazuje uvedený problém: „To, že je dobrá, 

vona vo tom ví… A dost to dává najevo – a ta třída to právě jakoby nebere, … – ona se tak 

jako i prezentuje: ‚Já jsem ta nejlepší, jó a vy mě budete poslouchat a podle mě to bude.‘ 

Takže ona tam má trošku s nima spory, no.“ Při konfrontaci s výsledky sociometrického 

testu (v době rozhovoru stále ještě v hrubé podobě) Třídní usoudila, že spolužáci Kateřinu 

(K) pravděpodobně „berou“ více než dříve – „což se trošičku, si myslim, jako i změnilo,“ 

dodala. V souvislosti s jejím vlivem konstatovala učitelka, že si tato žákyně hodně prosazuje 

svůj názor a „ve finále se jí to vždycky podaří.“ Umí dobře argumentovat, děvčata na ní 

hodně dají a ostatní většinou nemívají protinápad. Jak již bylo zmíněno výše, s Hynkem (h) 

jsou pravděpodobně „nerozlučná dvojka.“ Podle obou vyučujících se Kateřina (K) kamarádí 

i s Jiřinou (J), avšak, jak uvedla Extřídní, přestože byly kamarádky odjakživa, jejich vztahy 

byly na prvním stupni velmi proměnlivé. Navíc se podle ní jednalo o jedny z holek 

problematických, prosazujících se na úkor ostatních, což mnohdy vedlo k hádkám.  

Výše uvedené sociometrické hvězdy považuji za nejvýznamnější. Další žáky 

v pořadí (viz Graf 1 výše) rozebírám stručněji. Eduard (e) obdržel pět kladných a jednu 

zápornou volbu v rámci sympatie, v rámci vlivu jednu kladnou volbu. Pojí ho vzájemné 

přátelství s Adamem (a), Františkem (f) a Ivanem (i). Podle slov spolužáků je přátelský, 

vtipný, hodný a pomáhá. Iveta (I) píše: „Rozumím si s ním, je vtipný.“ Jediná odpůrkyně, 

Dana (D), píše pouze: „Moc si nerozumíme.“ Jediný, kdo Eduardovi udělil kladnou volbu 

u vlivu, byl žák Bedřich (b): „Také se mnou chodí do školy.“ (viz pozn. pod čarou 4)  
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Podle výpovědi Třídní se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, ne 

však oficiálně stanoveného pedagogicko-psychologickou poradnou. Bližší informace 

z daného rozhovoru nebyly získány. Extřídní ho označila jako jednoho z oblíbených žáků, 

což podle jejich výpovědí může pramenit ze skutečnosti, že je to „nekonfliktní kluk … uplně 

v pohodě – asi s ním je i legrace, …“ O hodinách se na prvním stupni příliš neprojevoval, 

„ale – o přestávkách – nebo když jsme jeli na výlet, tak jako má ty poznámky vtipný občas 

…, on se prostě nepere, jó a – to je prostě – pro ně lákadlo,“ uvedla vyučující. Co však 

rozhodně stojí za zmínku je jeho účast na údajné šikaně bývalého spolužáka ve čtvrtém 

ročníku s Ivanem (i) a Ctiradem (c). Do agresorů by to podle svých slov vyučující „nikdy 

neřekla.“ Danému chlapci měli prý sprostě nadávat, což jeho matka slyšela z balkónu a trvala 

na tom, aby případ vyšetřila škola. Oběti bylo následně vyhověno v přání přestoupit do 7.B. 

Agresorům byla udělena třídní důtka, ačkoli ve škole nebylo zpozorováno nic, co by 

naznačovalo šikanu. Navíc se Extřídní domnívá, že se jednalo o „momentální situaci.“  

Františka (F) získala čtyři pozitivní volby v rámci sympatie a jednu v rámci vlivu. 

Byla jednou z nepřítomných, tedy její odevzdané volby nejsou k dispozici. Dle Libora (l) „je 

vtipná.“ Gabriela (G) uvedla: „Známe se už od školky, chodíme spolu ven.“ Hana (H) 

napsala: „Hodně si rozumíme. Vždycky pomůže.“ Zároveň udělila Františce (F) i kladnou 

volbu z vlivu, protože „umí nádherně malovat.“5  

Z výpovědi Třídní vyplývá, že se jedná o žákyni se speciálními vzdělávacími 

potřebami, která dříve měla individuální vzdělávací plán. Jak učitelka tvrdí, „je na jazyky 

výborná, ale (zdůrazněno) – vona má dyskalkulii.“ Od Extřídní se lze dozvědět, že se jednalo 

o jednu z problematických dívek, prosazujících se na úkor ostatních (viz výše – žákyně 

Kateřina (K)). Dokonce se prý i prala.  

Jiřina (J) obdržela čtyři kladné volby v rámci sympatie. Dana (D) napsala: 

„rozumíme si,“ Iveta (I) parafrázovala názorný příklad z testu (viz Přílohu E – a. – Příklad 

vyplněné tabulky): „Přenáší dobrou náladu.“ Podle Kateřiny (K) se znají od dětství a rozumí 

si a Hynek (h) ji charakterizoval následně: „Je kamarádská. Baví ji to, co mě.“  

Podle Třídní se jedná o žákyni se speciálními vzdělávacími potřebami, ne však 

oficiálně stanovenou. Zároveň se prý dost zlepšila. Kamarádí se s Kateřinou (K), chodí spolu 

plavat a dříve spolu chodily tancovat. Jak je ale již zmíněno výše, na prvním stupni byly 

jejich vztahy nestabilní (viz výše – žákyni Kateřinu (K)), jak uvedla Extřídní.  

                                                 
5 Otázkou ovšem je, do jaké míry by toto mohlo určovat Františčin (F) vliv na dění ve třídě.  
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Ivan (i) je žák se čtyřmi pozitivními volbami v rámci sympatie a jednou negativní 

v rámci vlivu – bez uvedené charakteristiky. Pojí ho reciproční přátelské vazby s Adamem 

(a), Eduardem (e) a Františkem (f). Jako kamaráda ho dále napsal Libor (l). Podle spolužáků 

je vtipný, přátelský, dle Libora (l) „je s ním sranda.“  

Třídní jsem během rozhovoru potvrdil její typ, že Ivan (i) je (dle výsledků 

sociometrického testu) jedním z nejoblíbenějších žáků, načež poznamenala: „Já jsem si to 

jako myslela,“ ale zároveň dodala: „…, i když nevim proč jako.“ Jako možný důvod jeho 

oblíbenosti uvedla, že je sportovec.6 „Myslim si, že hraje fotbal,“ řekla učitelka, možná prý 

chodí na hasiče, odkud by se mezi sebou spolužáci mohli znát a odkud by mohla jeho 

oblíbenost pramenit. Extřídní vyprávěla, jak se snažila u třídy docílit tolerance vůči 

odmítanému žákovi Jiřímu (j) a přimět je, aby mu pomohli se začlenit. Bohužel, ač Ivan (i) 

„si to vzal za svý“ a dost se o něj „staral,“ nakonec se to v pátém ročníku zvrhlo – „dělal ty 

blbosti s nim,“ jak uvedla vyučující. Navíc dle jejich slov byl jedním z agresorů údajné 

šikany bývalého spolužáka (viz výše – žáka Eduarda (e)).  

Adam (a) získal čtyři kladné a jednu zápornou volbu v sympatii, ohledně vlivu pak 

jednu zápornou. Reciproční kamarádské vazby má k Eduardovi (e), Františkovi (f) a Ivanovi 

(i). Jako kamaráda ho dále napsal Bedřich (b). Byl charakterizován jako vtipný, rozumný 

a jak Ivan poznamenal, „dobře se s ním hrají hry.“ Bedřich (b) uvedl jako charakteristiku: 

„sedí hned vedle mě.“7 Bedřichovu (b) negativní volbu v rámci vlivu s odůvodněním 

„nevím“ nelze příliš brát v úvahu.  

O Adamovi (a) se v rozhovoru zmiňovala pouze Extřídní. Víme, že do třídy přišel až 

v pátém ročníku. Jeho nástup probíhal v klidu, ale „nebyl zvyklej nosit úkoly.“ Vyučující 

říkala: „Vždycky mi dva přines, pak zas nic.“ Z předešlé školy podle ní neměl žádné 

pracovní návyky, „bál se jít k tabuli“ a podobně. „Ale jinak to byl hodnej kluk – takovej jako 

tichej,“ uvedla.  

Daniel (d) obdržel dvě pozitivní volby v rámci sympatie a pět u vlivu. Obě pozitivní 

volby v sympatii jsou reciproční – s Gustavem (g) a Hynkem (h). Byl popsán jako hodný, 

vtipný, Gustav (g) navíc napsal: „… Kamarádíme se od 3. třídy.“ Co se týče vlivu, dle žáků 

je chytrý, podle Gabriely (G) „má dobré nápady“ a Eduard (e) uvedl jako odůvodnění volby 

skutečnost, že „umí matiku.“ František (f) napsal jako důvod své volby „chytrá rozhodnutí,“ 

                                                 
6 Říčan uvádí, že oblíbené bývají mimo jiné děti sportovně zdatné (2014, s. 183).   
7 Je otázkou, zda tím Bedřich (b) mínil, že ho považuje za kamaráda, protože vedle něj sedí, anebo že mu 

kupříkladu Adam (a) nahlížel při vyplňování do testu.  
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která Daniel (d) činí. Učitelky se o něm příliš nezmiňovaly. Obě dvě jej pouze uvedly jako 

jednoho z premiantů třídy. Podle Extřídní vynikal v matematice.  

Posledním v pořadí je Libor (l), který však získal pouze jednu kladnou volbu 

u sympatie. Ohledně vlivu nezískal žádnou. Mezi sociometrické hvězdy byl zařazen díky 

svému indexu preference pro pracovní skupiny. Jediný jeho volič v rámci sympatie, 

odmítaný žák Karel (k), napsal: „Je jako já.“ S tímto žákem Libora (l) pojí reciproční vazba. 

Z rozhovorů s vyučujícími víme pouze to, že nastoupil až na druhém stupni. Jinak nebyl 

vůbec zmiňován.  

6.2.3 Odmítaní žáci  

Způsob stanovení odmítaných žáků je popsán výše v kap. 5.3. Níže, v Grafu 5, jsou tito žáci 

uvedeni vzestupně v pořadí podle indexu sympatie (čili obliby). V případě rovnosti tohoto 

indexu jsou seřazeni dle jejich indexu vlivu. Z grafu je zřejmé, že všichni stanovení odmítaní 

žáci mají veškeré hodnoty rovné nule nebo nižší. Většina indexů se nachází v záporných 

hodnotách. Nejnižší indexy všech tří parametrů (tj. sympatie, vlivu i preference pro pracovní 

skupiny) má žák Jiří (j) a na druhém místě (ve všech parametrech) je Matěj (m). Tyto dva 

jedince lze považovat za nejvýrazněji odmítané.  

 

Graf 5: Graf odmítaných žáků s uvedenými hodnotami indexů sympatie, vlivu a preference pro pracovní 

skupiny.  

 

Níže uvádím Tabulku 10, obsahující žáky, které vyjmenovaly Extřídní a Třídní 

v rozhovoru jako nejméně oblíbené a nejméně vlivné. Pro porovnání jsou uvedeni žáci, které 
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jsem vybral v rámci výsledků sociometrického testu jako odmítané žáky – odděleně jako 

nejméně oblíbené (tj. v rámci sympatie) a nejméně vlivné.  

Tabulka 10: Žáci, které uvedly třídní vyučující v rozhovoru jako nejméně oblíbené (tj. v rámci sympatie) 

a nejméně vlivné oproti žákům, kteří vyšli jako odmítaní podle výsledků sociometrického šetření – odděleně 

jako nejméně oblíbení a nejméně vlivní.  

Extřídní Třídní Odmítaní žáci 

Sympatie Vliv Sympatie Vliv Sympatie Vliv 

  Barbora (B)   Barbora (B)     

Eliška (E) Eliška (E) Eliška (E) Eliška (E) Eliška (E) Eliška (E) 

Hana (H)       Hana (H) Hana (H) 

        Ludmila (L)   

  Bedřich (b)     Bedřich (b) Bedřich (b) 

  Hynek (h)          

Jiří (j)    Jiří (j)  Jiří (j)  Jiří (j)  Jiří (j)  

Karel (k)   Karel (k) Karel (k)   Karel (k) 

Matěj (m)   Matěj (m) Matěj (m) Matěj (m) Matěj (m) 

 

Co se týče odmítaných žáků, výsledky se zcela shodovaly s výpověďmi učitelek 

pouze v případě Elišky (E). Podobnou shodu vykazovaly i výsledky Jiřího (j), Karla (k) 

a Matěje (m). Jiří (j) s Matějem (m) vyšli jako nejméně oblíbení žáci, jak uvedly 

respondentky v rozhovoru. Pouze Karel (k) nebyl zařazen mezi odmítané z důvodu nízké 

obliby, nýbrž z důvodu nízkého vlivu a preference pro pracovní skupiny. Jeho index 

sympatie byl roven nule. Extřídní navíc zmíněnou trojici neuvedla mezi nejméně vlivnými 

žáky.  

Hanu (H) označila za jednu z nejméně oblíbených pouze Extřídní. Ve výsledcích 

však vyšla jako jedna z nejméně oblíbených i vlivných. Obdobně zmínila Bedřicha (b) – 

jako jednoho z nejméně vlivných. Podle výsledků byl mezi odmítané žáky zařazen jak kvůli 

nízkému indexu sympatie, tak i vlivu. Nikdo nezmínil Ludmilu (L), která byla mezi nejméně 

oblíbenými. Jako jedna z nejméně vlivných jedinců byla v obou případech označena Barbora 

(B), která se však ani mezi odmítané žáky nedostala. Překvapivě uvedla Extřídní Hynka (h) 

jako nevlivného, ač měl dle výsledků sociometrického testu nejvyšší index vlivu a byl 

jedním ze sociometrických hvězd.  

Níže jsou rozebrány jednotlivé případy odmítaných žáků podle výsledků 

sociometrického testu s oporou o charakteristiky od spolužáků a výpovědi vyučujících 

z rozhovorů. U vybraných žáků jsou uvedeny jejich individuální sociogramy sympatie, 

u ostatních předem odkazuji na Přílohu E – h.  
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Nejvíce odmítaným žákem je Jiří (j) se šesti negativními volbami v rámci sympatie 

a sedmi negativními volbami v rámci vlivu. Byl jedním z nepřítomných žáků v době, kdy 

byl sociometrický test zadán, tedy jeho odevzdané volby nejsou k dispozici. Negativní volbu 

(v sympatii) mu udělili: žákyně Eliška (E), Jiřina (J), Kateřina (K), odmítaní žáci Bedřich 

(b), Karel (k), a dokonce i druhý nejodmítanější žák, Matěj (m).  

Charakteristiky spolužáků v rámci sympatie uvádím v seznamu, který v tomto 

případě považuji za vhodný pro přehlednost, níže:  

 Eliška (E): „Je nechutný.“  

 Jiřina (J): „Neumí se chovat a otravuje mě.“  

 Kateřina (K): „Vadí mi to, jak se chová. Není inteligentní.“  

 Bedřich (b): „Dělá mi naschvály.“  

 Karel (k): „Chová se jako ze zvláštní školy.“  

 Matěj (m): „Nadával mi do rodiny.“  

V souvislosti s vlivem byl mimo jiné popsán jako nudný či otravný. Další 

charakteristiky uvádím níže v seznamu:  

 Gabriela (G): „Má nevhodné nápady.“  

 Hana (H): „Mlátí děti.“  

 Jiřina (J): „Chová se nevhodně.“  

 Kateřina (K): „Chová se nevhodně a sprostě.“  

 Karel (k): „Má blbé nápady.“  

Jak uvedla Třídní, jedná se o oficiálně stanoveného žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami, konkrétně se závažným ADHD, který má individuální vzdělávací plán 

a podpůrná opatření třetího stupně. Trojice Jiří (j), Matěj (m) a Karel (k) je oběma 

vyučujícími považována za nejproblematičtější žáky. Všichni mají sdíleného pedagogického 

asistenta, Jiří (j) na 20 hodin týdně. Jedná se o skupinu z třídního kolektivu vyčleněnou. 

Přestože spolužáci „se s nimi naučili vycházet,“ za kamarády je dle názoru Extřídní nikdo 

nepovažoval a brali je spíše jako „nutné zlo.“ Extřídní popisuje Jiřího (j) nástup 

k základnímu vzdělávání následovně. – Nejprve byl po pololetí poslán zpět do mateřské 

školy, díky čemuž v prvním pololetí následujícího školního roku „zatím výuku stíhal, … 
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V druhém pololetí ale už přestal stačit a začal děti obtěžovat.“ řešila se spousta fyzických 

napadení spolužáků z jeho strany. Ve druhém ročníku „už to bylo neúnosné, tak dostal 

asistentku, která ho měla – hlídat, … usměrňovat. … Tak se to nějak povedlo, bylo to docela 

v pořádku.“ Ve třetím ročníku však do třídního kolektivu přibyl Karel (k), též žák s ADHD. 

Začali se kamarádit, avšak jejich vztah provázely neustálé konflikty. Vyučující dále uvedla: 

„Když se to usměrnilo“ (ke konci školního roku), tak ve čtvrtém ročníku přišel ještě Matěj 

(m) – „další kámen úrazu, … neřízená střela.“ Situace se kvůli tomu opět zhoršila. Jiří (j) 

byl po celou dobu prvního stupně z této trojice „nejhorší.“ Věnuje se sportu, zejména hokeji 

a cyklistice, avšak na druhou stranu, kolegyně Extřídní z prvního stupně měly během hodin 

tělesné výchovy strach z možných úrazů, jelikož, jak řekla učitelka, „je mohutný, … 

podtrhával nohy – … – neví, co dělá.“  

Matěj (m) na rozdíl od Jiřího (j) získal alespoň jednu kladnou volbu v rámci 

sympatie, avšak zároveň šest negativních. Stejně tak obdržel šest negativních voleb, co se 

týče vlivu.  

Jako kamaráda jej napsal žák Karel (k), který jakožto odůvodnění napsal: „Považuju 

ho za bráchu.“ Jedná se o reciproční volbu. Lze si povšimnout, že Karel (k) se zároveň 

kamarádí s Liborem (l) (reciproční volba), ale Libor se nekamarádí s Matějem (m) (viz 

Přílohu E – j. – Hromadný sociogram sympatie chlapců). Charakteristiky jeho odpůrců 

uvádím v seznamu níže:  

 Eliška (E): „kouří“  

 Jiřina (J): „Neustále mě otravuje.“  

 Kateřina (K): „Vadí mi to, jak se chová. Není inteligentní.“  

 Bedřich (b): „Už mě uhodil.“  

 Gustav (g): „Zlobí, dělá naschvály, drzý“  

 Libor (l): „Všechno, co udělá, je i na mě a je líný.“  

V souvislosti s vlivem jej někteří popisují jako otravného. Gustav (g), obdobně jako 

u sympatie, napsal: „naschvály, zlobí.“ Podle Ivana (i) ho nikdo nebere vážně.  

Třídní jej popsala jako velmi vulgárního žáka, který „má sníženou inteligenci.“ 

Obdobně jako u Jiřího (j) (viz výše) se jedná o oficiálně stanoveného žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami, opět s ADHD. Má individuální vzdělávací plán a podpůrná 

opatření třetího stupně včetně sdíleného pedagogického asistenta na 10 hodin týdně. Jeho 



69 

 

nástup byl částečně popsán výše (viz žáka Jiřího (j)). Extřídní následné období dále popsala 

jako „očistec … všechno na něj – prý sváděli, takže už přišel sem s tim, že prostě nebude 

poslouchat, nebude nic dělat.“ Hodně vyrušoval. Nakonec se však Extřídní podařilo „si ho 

trošku získat na svou stranu, takže v té páté třídě už to bylo lepší. … byl uplně v klidu.“  

Hana (H) je odmítanou žákyní se dvěma kladnými a čtyřmi zápornými volbami. 

V rámci vlivu obdržela dvě záporné volby. Pojí ji vzájemné přátelství s Barborou (B). Sama 

napsala jako kamarádky Cecilii (C) a Františku (F), které při vyplňování sociometrického 

testu ve škole chyběly.8 Hanu (H) uvedla jako kamarádku Eliška (E). Co se týče negativních 

voleb, zvolila Annu (A), Adama (a) a Kateřinu (K) (vzájemná volba). Jako „nekamarádku“ 

ji dále uvedli Jiřina (J), František (f) a Ivan (i) (viz Graf 6 níže).  

 

Graf 6: Individuální sociogram sympatie žákyně Hany (H).  

 

Charakteristiky příznivců ji popisují jako vtipnou. Odpůrci, kupříkladu Jiřina (J), 

tvrdí: „Vadí mi, jak se chová.“ Totéž vadí Kateřině (K), která ještě dodala: „… je 

neinteligentní.“ František (f) o ní napsal: „Moc mě štve a pořád mě otravuje.“ Ivan (i) uvedl: 

„Nemáme nic moc společného.“ Jednu negativní volbu v rámci vlivu jí udělil František (f), 

podle kterého ji nikdo nemá v oblibě. Druhou zápornou volbu v rámci vlivu si udělila Hana 

(H) sama s odůvodněním: „protože jsem tlustá.“9  

                                                 
8 Nelze tedy s jistotou určit, zda by ji v případě své přítomnosti napsaly jako kamarádku či nikoli.  

9 Možná se lze v tomto případě domnívat o jistém sníženém sebevědomí.  
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Podle názoru její Třídní však není její silnější postava problémem. Do sporů se 

spolužáky ji údajně dostává to, že je příliš svá. – „Tam je spíš vo tom, jak ona se chová. Jó, 

vona si prostě dělá, co chce, jo. A vona jako může dělat naschválky, ale když jí se dělaj 

naschválky, tak vona se nafoukne.“ Dále se o ní dozvídáme, že nesnese výtky ze strany 

učitele. Extřídní ji charakterizovala jako hodně konfliktní, dost neoblíbenou, zařadila ji mezi 

problematické dívky, prosazující se na úkor ostatních. Je to podle ní „taková bordelářka, … 

nedokázala se ve svejch věcech vyznat, … měla všude všechno po zemi.“ Na prvním stupni 

se jí prý skutečně kvůli silnější postavě posmívali, hlavně Jiří (j).  

Eliška (E) získala v sympatii jednu kladnou volbu, dvě záporné a ohledně vlivu tři 

záporné. Jako kamarádku ji uvedla Barbora (B), podle které je Eliška (E) milá. Jedná se 

o reciproční volbu. Eliška (E) dále vybrala Kateřinu (K) a Hanu (H). Z Grafu 7 níže a Grafu 

6 výše vyplývá, že je vytvořena jistá trojice Eliška (E)-Barbora (B)-Hana (H). Mezi 

Barborou (B) a Hanou (H) je totiž reciproční volba. Pouze volba od Elišky (E) k Haně (H) 

je jednostranná (viz Přílohu E – j. – Hromadný sociogram sympatie děvčat …). Negativní 

volby udělila Eliška (E) Jiřímu (j), Karlovi (k) a Matějovi (m) a sama získala dvě – od 

Eduarda (e) a Františka (f).  

 

Graf 7: Individuální sociogram sympatie žákyně Elišky (E).  

 

Dle Barbory (B) je Eliška (E) milá. Odpůrce Eduard (e) ji podle svých slov nemá rád 

a František (f) tvrdí, že „je tichá, s nikým se nebaví.“ Negativní volbu ohledně vlivu jí udělil 

opět František (f), podle něhož „nemá návrhy.“ Opět vyvstává pochybnost o relevanci volby 
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Bedřicha (b), který uvedl: „Otravuju ji.“10 V neposlední řadě považuji za důležité zmínit, že 

negativní volbu u vlivu jí udělila i Hana (H). Její charakteristika byla následující: „Ve 3. 

třídě nevěděla, co je pračka atd.“  

Eliška (E) „je taková jako zvláštní,“ řekla Třídní. Popsala ji jako pomalejší, slabší, 

jako outsidera, nedomnívá se, že by ve třídě nějak prosazovala svůj názor. Obdobně se o ní 

vyjádřila Extřídní: „… taková uťápnutá. … – byla na straně toho kolektivu. … taková 

nenápadná … tichá …“ Její nízká obliba mezi spolužáky vyučující mrzí, jelikož prý „je jako 

hodná holka, ale … vždycky řekla takovou blbost (zdůrazněno), …“ Kupříkladu se vícekrát 

zeptala na věc, kterou vyučující zrovna řekla. „A voni prostě už si o ní myslej, že není – 

chytrá – a prostě jí vodstrkujou,“ dodala Extřídní.  

O Bedřichovi (b) se z charakteristik spolužáků dozvídáme málo. Získal jednu 

pozitivní volbu v rámci sympatie – od Dany (D) – a dvě negativní volby v rámci vlivu. Jako 

kamarády uvedl Adama (a), Eduarda (e) a Františka (f), zápornou volbu udělil Ludmile (L), 

Jiřímu (j) a Matějovi (m) (viz Graf 8 níže). Jediný, kdo ho v testu charakterizoval, byla Dana 

(D). Napsala jenom: „Nebavíme se.“  

 

Graf 8: Individuální sociogram sympatie žáka Bedřicha (b).  

 

Bedřich (b) je, jak uvedla Třídní, žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, 

který měl dříve individuální vzdělávací plán. Extřídní jej popisuje jako tichého chlapce. Poté, 

                                                 
10 Možná tím však chtěl vyjádřit, že ji sám otravuje, jelikož je jednou z těch, koho spolužáci neuznávají.  
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co viděla jeho individuální sociogram sympatie, řekla, že si na něj spolužáci 

„nevzpomenou,“ ale vyčleněný podle ní není. „Oni ho berou uplně normálně, ale když se 

řekne – nějakej nejlepší kamarád, tak – tak si ho prostě nevyberou.“  

O Ludmile (L) se taktéž mnoho nedozvídáme. Během zadávání sociometrického 

testu chyběla, tedy její odevzdané volby nejsou k dispozici. Získala pouze jednu zápornou 

volbu v rámci sympatie, a to od Bedřicha (b), který napsal: „Stříká tady voňavkou.“  

Informace z rozhovoru, které se týkají Ludmily (L), jsou k dispozici pouze od 

Extřídní, která ji označila za „ulhanou holku.“ Ve škole „hodně chybí. … Děti na ní měly 

vztek vždycky, že nechodila do školy, ale pak ji viděly venku běhat třeba.“ Její časté absence 

byly konzultovány s matkou. Dle vyučující není v kolektivu izolovaná. Do sociometrického 

testu ji, s výjimkou Bedřicha (b), nenapsali pravděpodobně proto, že často nebývá ve škole, 

což byla moje vlastní domněnka, se kterou učitelka souhlasila. K tomu dodala: „zase – vona 

si umí prorazit tu cestu.“  

Karel (k) je posledním ze stanovených odmítaných žáků. Obdržel dvě kladné a dvě 

záporné volby v sympatii, ve vlivu pak dvě záporné. Pojí ho vzájemné přátelství s Matějem 

(m), druhým nejodmítanějším žákem, a Liborem (l), který je stanoven jako sociometrická 

hvězda díky svému indexu preference pro pracovní skupiny. Negativní volby získal od 

Elišky (E) a Gustava (g).  

 

Graf 9: Individuální sociogram sympatie žáka Karla (k).  

 

Kamarád Libor (l) o něm napsal: „Je kamarádský, můžu se mu svěřit.“ Matěj (m) jej 

zvolil, protože jsou podle něj „… jak bratři.“ Zde si lze povšimnout podobnosti ve 

vzájemných charakteristikách Matěje (m) a Karla (k) (viz výše – kap. 6.2.3 – Matěje (m)). 
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Podle odpůrkyně Elišky (E) je Karel (k) sprostý, podle Gustava (g) zlobí a všem dělá 

naschvály. V rámci vlivu byl popsán jako otravný (Dana (D)). Zajímavou charakteristiku 

uvedl Gustav (g): „zlý, drzý, vtipný.“11  

Z výpovědí Třídní víme, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, 

oficiálně stanoveného, který má individuální vzdělávací plán a podpůrná opatření třetího 

stupně včetně sdíleného pedagogického asistenta na 10 hodin týdně. Má ADHD, stejně jako 

Jiří (j) a Matěj (m). O trojici Jiří (j)-Karel (k)-Matěj (m) bylo již pojednáno výše (viz Jiřího 

(j) a Matěje (m)). Z těch tří je na tom však podle slov Třídní „nejlépe,“ jelikož se s ním 

nechá alespoň „rozumně mluvit.“ „… myslim si, že to, co mu řikám, že i chápe,“ dodává. 

Problém pravděpodobně tkví v nedostatečné podpoře v rodině. Matka je údajně rozvedená 

a nemá na děti dost času. Učitelka dále řekla: „Myslím si, že na toho Karla (k), kdyby někdo 

měl jakoby víc času, tak by to nemuselo bejt uplně špatný no.“ Nástup žáka ve třetím ročníku 

je krátce popsán výše (viz Jiřího (j)). Extřídní ho dále označila za jednoho z nejméně 

oblíbených, ač ne tak výrazně jako Jiřího (j) a Matěje (m).  

6.2.4 Šedé eminence  

Co se týče možných šedých eminencí, za pozornost jistě stojí Hynek (h) a Kateřina (K). Jsou 

zjištěny disproporce mezi jejich sympatií a vlivem, přičemž vliv převažuje, zejména pak 

v případě Hynka (h). Indexy sympatie těchto dvou žáků je však rovny hodnotě indexů čtyř 

dalších sociometrických hvězd v pořadí (Graf 1 výše). Navíc Hynek (h) nemá žádnou 

zápornou volbu v rámci sympatie a Kateřina (K) má pouze jednu.  

Z výpovědí vyučujících z rozhovorů nevyplývá, že by se skutečně jednalo o šedé 

eminence. V souvislosti s výše zmíněnými jedinci se Extřídní vyjádřila následovně: „Ale 

jako, myslim si, že oni nemaj tu tendenci ovlivňovat nějak tu skupinu – ani jeden z nich.“  

6.2.5 Opomenutí a izolovaní žáci  

Opomenutí žáci, jak je již zmíněno výše (viz kap. 1.5.3 výše), jsou tací, kteří neobdrželi 

žádnou volbu. Izolovaní žáci jsou tací, kteří žádnou volbu neodevzdali ani neobdrželi. 

Nejvíce by tomuto vymezení odpovídala žákyně Gabriela (G), která pouze odevzdala dvě 

kladné volby v rámci sympatie (viz Přílohu E – h.), tedy mohla by být klasifikována jako 

opomenutý žák. Jedna ze spolužaček, Františka (F), kterou uvedla, však ve třídě během 

                                                 
11 Otázkou je, zda Gustav (g) v této charakteristice považuje vtipnost za kladnou. V takovém případě by to 

mohlo znamenat, že na Karlovi (k) vidí i jistý klad.  
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zadávání sociometrického testu chyběla, tedy nelze předpokládat, zda by Gabrielu (G) jako 

kamarádku napsala či nikoli.  

Vymezení izolovaného žáka by nejvíce odpovídal Ctirad (c), který žádnou volbu 

neobdržel ani nezískal. Jelikož však ve třídě při testu chyběl, nelze předpokládat, zda by 

tomu tak bylo i za jeho přítomnosti. Z výše uvedených důvodů tedy nelze s jistotou 

identifikovat žádné opomenuté ani izolované žáky.  

Navíc Třídní uvedla: „Já si myslim, že každej tam má alespoň – jednoho 

(zdůrazněno) člověka, s kterým – s kterým se – baví.“ Jako žákyně, která by k tomu měla 

nejblíže, ji napadla Hana (H). Vloni (tj. v šestém ročníku) si s ní prý žádná s dívek nechtěla 

sednout. Následně však vyučující řekla: „Ale – vona vždycky chvilku taky někoho má.“ 

Extřídní se také vyjádřila: „… jinak některý ty, co jsou – mimo jako tu společnost nebo 

mimo tu skupinu, tak ty se vobčas k někomu přidali, …“  

6.2.6 Preference pro pracovní skupiny  

Preference pro pracovní skupiny není v souvislosti se socimetrickými hvězdami, 

odmítanými, šedými eminencemi, opomenutými a izolovanými žáky výše rozebrána. Podle 

výsledků týkajících se tohoto parametru byly vytvořeny další tabulky koheze, koherence 

a vnitroskupinové preference (viz Přílohu E – l. – první tabulku). Dále byly vytvořeny 

individuální a hromadné sociogramy pro volby do pracovních skupin (viz Přílohy E – i. a E 

– k.).  

Mezi sociometrické hvězdy pracovních skupin bylo zařazeno šest žáků s nejvyšším 

indexem preference. Jednalo se o následující: Hynek (h) – šest kladných voleb, Kateřina (K) 

– šest kladných voleb, Adam (a) – pět kladných voleb, Iveta (I) – čtyři kladné volby, Ivan 

(i) – čtyři kladné volby a Jiřina (J) – čtyři kladné volby a jedna záporná.  

Mezi odmítané žáky bylo z praktických důvodů zařazeno sedm žáků – s nejnižším 

indexem: Jiří (j) – deset negativních voleb, Matěj (m) – jedna pozitivní a devět negativních 

voleb, Karel (k) – jedna pozitivní a pět negativních voleb, Ludmila (L) – čtyři negativní 

volby, Eliška (E) – jedna pozitivní a čtyři negativní volby, Hana (H) – dvě pozitivní a tři 

negativní volby a Gabriela (G) – žádná volba. Individuální sociometrické indexy preference 

žáků pro pracovní skupiny lze nalézt v příslušné matici (viz Přílohu E – e.).  

Sedm odmítaných žáků (oproti šesti sociometrickým hvězdám) bylo vybráno 

vzhledem ke struktuře voleb žáků. – Někteří žáci byli odmítnuti většinou sociometrických 

hvězd, tedy do většiny navržených skupin se „nevešli,“ jelikož byli odmítnuti. Do skupiny 
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č. 1 tedy byli navrženi dva výše zmiňovaní odmítaní žáci – Jiří (j) a Ludmila (L). Ostatních 

pět bylo rozděleno do dalších jednotlivých skupin – každý do jedné. Návrh této a dalších 

skupin ve formě sociogramů lze vidět v Příloze E – m.  

Všechny pracovní skupiny v návrhu jsou čtyřčlenné, s výjimkou té první, která je 

pětičlenná. První skupina se skládá ze čtyř chlapců a jednoho děvčete. Tři z těchto chlapců 

– Eduarda (e), Františka (f) a Ivana (i) – pojí vzájemné kladné volby jednak v rámci 

preference pro pracovní skupiny, jednak v rámci sympatie. Ve všech třech případech se 

jedná o sociometrické hvězdy (viz kap. 6.2.2 výše). S těmito chlapci je ve skupině 

i nejodmítanější žák – Jiří (j), který v této skupině obdržel pouze jednu zápornou volbu 

v rámci pracovních skupin, a to od Františka (f). Zároveň ale Ivan (i) je žákem, který se mu 

podle Extřídní na prvním stupni snažil svým způsobem pomoci se začlenit, přestože se to 

„zvrhlo.“ (viz kap. 6.2.3 výše). Dále je ve skupině žákyně Ludmila (L), které nebyly z dané 

skupiny uděleny žádné volby.  

Druhá skupina je čistě chlapecká. V rámci pracovních skupin i sympatie v ní lze 

pozorovat jednu pozitivní reciproční vazbu – mezi Danielem (d) a Hynkem (h). Dále se zde 

nachází Matěj (m), který v rámci preference pro pracovní skupiny udělil Hynkovi (h) 

kladnou volbu, avšak Hynek (h) jemu naopak zápornou. Čtvrtý člen, bez vazby, je Ctirad 

(c).  

Ve třetí skupině jsou tři dívky, Anna (A), Cecílie (C) a Kateřina (K), a jeden 

chlapec, odmítaný žák Karel (k). V pracovních skupinách udělila pouze Kateřina (K) Anně 

(A) jednu kladnou volbu. Co se týče sympatie, je mezi těmito žákyněmi vzájemná kladná 

volba. Ostatní žáci jsou v rámci své skupiny bez vazby.  

Čtvrtou skupinu tvoří dva chlapci, Adam (a) a Gustav (g), mezi nimiž je reciproční 

pozitivní volba pro pracovní skupiny, a dvě dívky. První z nich je Františka (F), která získala 

v pracovních skupinách pozitivní volbu od Adama (a) a od Gabriely (G), druhé členky 

skupiny. V rámci sympatie byla udělena pouze jedna pozitivní volba – Františce (F) od 

Gabriely (G).  

Pátá skupina je poměrně hodně provázaná. Tvoří ji Dana (D), Hana (H), Iveta (I) 

a Libor (l). Kromě Hany (H) obdržel každý člen alespoň jednu kladnou volbu, Hana (H) 

pouze jednu udělila. Co se sympatie týče, lze pozorovat pouze reciproční pozitivní vazbu 

mezi Danou (D) a Ivetou (I).  
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Šestá skupina sestává z Barbory (B) a Elišky (E) – děvčat, mezi nimiž jsou vzájemné 

kladné volby v preferenci pro pracovní skupiny i v sympatii – a dále z Jiřiny (J), které Eliška 

(E) udělila kladnou volbu, a Bedřicha (b). Ten je v rámci této pracovní skupiny izolován jak 

po stránce preference (pro pracovní skupiny), tak po stránce sympatie.  

6.3 Další zjištění z rozhovorů s vyučujícími  

Důležité výpovědi související s jednotlivými parametry školního klimatu podle dotazníku 

CES jsou uvedeny výše, stejně tak jako komentáře týkající se konkrétních sociometrických 

hvězd, odmítaných žáků a dalších sociometrických kategorií. V této kapitole je již pouze 

uvedeno obecné hodnocení klimatu vyučujícími a jejich poznámky o proměnlivosti klimatu 

ve zkoumané třídě. Pro tabulku kategorií a číselných označení kódů, viz Přílohu F – b.  

Třídní popsala svoji dosavadní zkušenost se třídou následovně: „… hrozně špatně 

se mi tam vyučuje.“ Vyučovat v této třídě matematiku, tj. její aprobační předmět, je prý 

velmi obtížné. Třída je to „velice složitá, … rozporuplná,“ jelikož v ní jsou „dobří“ žáci, 

„kteří se chtějí … vzdělávat,“ a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi problémy 

dané třídy patří dle vyučující nedostatečná domácí příprava, neschopnost se učit či neochota 

dělat něco navíc, dále nepozornost nebo rychlá zapomětlivost, která údajně přetrvává již od 

prvního stupně, což v rozhovoru potvrdila i Extřídní. Rodiče některých žáků jsou podle 

Třídní podporující, vyžadují po svých dětech aktivitu, někteří to naopak „nechávají … čistě 

na nich.“ Co se týče vzájemných vztahů žáků, „děti si tam jakoby ani moc nerozumí,“ dodala 

Třídní s poznámkou o negativních dopadech půlročního uzavření škol na chování, disciplínu 

a vzájemnou toleranci dětí.  

Extřídní popsala svoji zkušenost následovně: „No, bylo to dost těžké. … v té první 

třídě, tam v tom druhym pololetí – jsem chodila domů – s tim, že jsem okamžitě usnula.“ 

Situace se následně střídavě zlepšovala a zhoršovala v závislosti na probíhajících změnách 

ve třídě (viz kap. 6.2.3 výše – zejména žáka Jiřího (j)). „Bylo to fakt hodně náročných pět 

let a – jako řikala jsem si: ‚Jestli budou takovýhle všechny třídy, tak nemůžu jako do důchodu 

vůbec vydržet.‘ (smích)“ Stejně jako Třídní, i tato učitelka popsala třídu jako hodně složitou. 

Dále uvedla: „… – není chvilku klid,“ ačkoli na výletech s nimi údajně problémy nebývaly.  

Za důležité považuji zmínit i poznámky vyučujících, týkající se proměnlivosti 

třídního klimatu. Kromě výše zmíněných možných změn v postavení některých žáků (viz 

kap. 6.2.2 výše – Hynka (h) a Kateřinu (K) a Tabulky 9 a 10 výše) bylo poukázáno i na 

proměnlivost vztahů ve třídě (viz kap. 6.1 výše – Vztahy mezi žáky ve třídě – z pohledu 
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vyučujících). Dále, ke změnám ve třídách od šestého do devátého ročníku (ve všech třídách, 

které doposud měla v třídnictví) se Třídní vyjádřila následovně: „Ale je jako pravda, že 

mám takový jako zkušenosti, … – od šesté do té osmé třídy jsem jim pořád musela opakovat 

nějaká pravidla, …, ty děti mě spíš … braly … – tak jako: ‚No jó, zas musim – todleto.‘ 

A v tý devítce se to jakoby votočilo – a ty děti mě prostě začaly vopravdu jakoby – 

v uvozovkách uznávat – … – a brát – … spíš se za mnou chodily jako radit, jo.“ K možným 

změnám, které v devátém ročníku probíhaly, řekla: „… si to třeba jako uvědomili, že to 

člověk s nima myslel dobře.“ Na moji domněnku, že by v tom možná mohl hrát roli i blížící 

se přechod na střední školu či učiliště a s tím související strach z neznáma, reagovala 

následovně: „… lepší známý zlo než to neznámý, …, taky to tam může hrát roli, 

samozřejmě.“  

Vývoj situace na prvním stupni byl již do určité míry popsán výše (viz kap. 6.2.3 

výše), zejména ve spojitosti s Jiřím (j). Právě v souvislosti s tímto žákem (a dále Karlem (k) 

a Matějem (m)) uvedla Extřídní, že ostatní žáci byli tehdy vůči nim tolerantnější.  
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7. Diskuse  

Z výsledků dotazníku CES vyplynulo, že žáci by si nejvíce přáli zlepšit úroveň pořádku 

a organizovanosti, jako tomu bylo ve výzkumu Laška z roku 1998/1999 (2001, s. 76–78; 

s. 150). Dívky by si nejvíce přály zlepšit právě tento parametr, na druhém místě podle přání 

změny vyšla angažovanost žáka. Chlapci by na prvním místě zlepšili úroveň učitelovy 

pomoci a podpory, pořádek a organizovanost pak na místě druhém. V případě Laškova 

výzkumu si přál celý výzkumný vzorek i chlapci a dívky odděleně nejvíce změnit na prvním 

místě pořádek a organizovanost, na druhém pak angažovanost (tamtéž). V souvislosti 

s parametrem, který by si třída přála nejvíce změnit – tj. pořádek a organizovanost – se 

vyjádřila Třídní, která označila třídu za hlučnou, stejně tak jako Extřídní, a pořádek 

a organizovanost ve třídě dle ní moc nefunguje (viz kap. 6.1 výše). Ostatní výpovědi se 

poměrně vzdalují od obsahu jednotlivých položek v dotazníku (viz Mareše, et al. 2001 nebo 

Přílohu D – a. – položky č. 5, 11, 17 a 23).  

Nižší preferovaná hodnota (oproti aktuální) byla v případě dříve provedeného 

výzkumu uvedena jenom u orientace na úkoly, a to pouze mírně. Nižší hodnotu u tohoto 

parametru preferovali chlapci i dívky (Lašek 2001, s. 76; s. 78). V případě třídy zkoumané 

v rámci této práce byla nižší hodnota uvedena též u této dimenze, a to výrazněji než u Laška. 

Kromě toho vyšla překvapivě i mírně nižší hodnota u vztahů mezi žáky ve třídě. Nutno 

ovšem podotknout, že v obou případech byl průměr ovlivněn hodnocením chlapců, jelikož 

dívky si naopak přály zlepšit všechny parametry klimatu. V případě chlapců – u preferované 

hodnoty vztahů mezi žáky – by výsledek mohl být mírně v opozici vůči tvrzení Langmeiera, 

et al., že vztahy k vrstevníkům obou pohlaví u jedinců jejich věku postupně nabývají na 

významu (2006, s. 152) a tvrzení Thorové, že významnou autoritou se stávají spolužáci 

(2015, s. 413). Na druhou stranu je ovšem vhodné zmínit, že chlapcům byla oproti dívkám 

vypočítána výrazně vyšší hodnota indexu koheze (55,43 % z maxima oproti 22 %) 

a koherence (63,04 % oproti 32 %). Podle výsledků sociometrického testu (zejména pak 

v návaznosti na vnitroskupinovou preferenci) lze ovšem uvažovat o jisté separaci 

podskupiny chlapců a děvčat ve třídě. Možným vysvětlením by mohly být vývojové rozdíly 

mezi chlapci a dívkami daného věku. Žáci možná ještě nedospěli do fáze, kdy by pro ně 

vztahy ke spolužákům opačného pohlaví nabyly značného významu. Otázkou dále zůstává, 

zda by výsledky CES a sociometrického šetření byly podobné i o rok později. Lašek pomocí 

CES zkoumal právě osmé ročníky základních škol (2001, s. 75).  
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Dále bych rád pojednal o sociometrických hvězdách a odmítaných žácích. Říčan 

tvrdí, že „oblíbené bývají děti sociálně průbojné (2014, s. 183).“ Lze uvažovat o tom, že 

tento popis by odpovídal sociometrické hvězdě Kateřině (K) (viz kap. 6.2.2 výše). Dále se 

může jednat o žáky „sportovně zdatné (tamtéž).“ O sportovní zdatnosti jako takové sice 

nebylo v rozhovorech s vyučujícími pojednáno, avšak v případě Ivana (i) uvedla Třídní jako 

možný důvod jeho oblíbenosti, že je sportovec. Říčan také tvrdí, že oblíbené bývají děti 

„s dobrými výsledky ve škole (tamtéž).“ Toto by ze sociometrických hvězd mohlo odpovídat 

snad jenom Kateřině (K) a Danielovi (d). Z rozhovorů s učitelkami víme, že Františka (F) 

je sice výborná na jazyky, ale má dyskalkulii. Dále Hynek (h), Eduard (e) a Jiřina (J) byli 

označeni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V případě Hynka (h) se jednalo 

o problém osobního tempa, avšak jeho kamarádka Kateřina (K) jej má za nejchytřejšího, je 

nejvlivnějším a jedním z nejoblíbenějších žáků ve třídě a je ve školním parlamentu. Možná 

se lze domnívat, že jisté obtíže ve školní práci nemusí být v rámci obliby mezi spolužáky na 

překážku.  

Co se týče odmítaných žáků (viz kap. 6.2.3 výše), Hrabal uvedl, že se může jednat 

o jedince z hlediska školních výkonů málo úspěšné (2002, s. 71). Tomu by jistě mohla 

odpovídat dle vyučujících problematická trojice žáků Jiří (j), Matěj (m) a Karel (k), dále pak 

Bedřich (b). Všichni tito byli označeni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V případě zmíněné trojice jsou obtíže zvláště závažné a tito jedinci jsou spolužáky značně 

odmítáni. Z rozhovorů s učitelkami není zcela zřejmé, zda by označily Elišku (E) za žákyni 

se speciálními vzdělávacími potřebami, avšak pravděpodobně by mohla být málo úspěšnou. 

Hrabal také uvádí, že může jít o žáky s handicapy ve fyzickém vzhledu (s. 72). Do jisté míry 

lze předpokládat, že pro Hanu (H) byla její silnější postava problémem, spíše však na prvním 

stupni. Podle Třídní je hlavním problémem to, že je příliš svá, dělá si, co chce, ostatním dělá 

naschvály a sama to nesnese. Domnívám se, že se může jednat o do jisté míry nedostatečné 

předpoklady pro sociální interakci, které Hrabal uvádí jako další z možných znaků 

odmítaného žáka (tamtéž).  

Třídní při rozhovoru zmínila téma jisté proměnlivosti třídního klimatu (viz kap. 6.3 

výše). Dotknula se přitom zejména problematiky jasnosti pravidel a učitelovy pomoci 

a podpory (viz kap. 1.5.2 výše – dotazník CES). Extřídní popisovala celkem obsáhle změny 

ve třídě, které souvisely s příchody nových žáků, problémy s tím spojenými a následnou 

prací s nimi (viz kap. 6.2.3 výše – zejména žáka Jiřího (j)). V otázku by tak mohla vstoupit 

v teoretické části práce zmíněná dlouhodobost či stálost třídního klimatu v čase (Čáp, et al. 

2007, s. 566). Navíc Mareš uvádí jako jednu z kritik výzkumů třídního klimatu: „mlčky 
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předpokládají relativní stálost názorů respondentů; neberou příliš v úvahu kolísání názorů 

v čase u téhož jedince; tím méně sledují systematické proměny názorů v čase u téhož 

jedince, vývoj jeho pohledu na klima třídy; předpokládají, že to, co se od žáků zjistí, platí 

dlouhodobě; změny se systematicky nezjišťují (Mareš in Mareš 2013, s. 595).“ Domnívám 

se, že v tomto případě by třídní klima jistě vyžadovalo rozsáhlý longitudinální výzkum.  
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8. Závěr  

Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit a porovnat třídní klima a vztahy ve třídě na 

druhém stupni základní školy. K jeho naplnění byl proveden smíšený výzkum ve vybrané 

třídě za použití metody dotazování s využitím dotazníku CES, orientačního sociometrického 

šetření a polostrukturovaného rozhovoru se současnou a bývalou třídní vyučující (tj. 

z prvního stupně). Hlavní cíl byl rozveden do pěti dílčích cílů.  

Prvním dílčím cílem bylo zjistit a interpretovat výsledky dotazníku třídního klimatu 

v dané školní třídě. Žáci by si nejvíce přáli zlepšit dimenzi pořádku a organizovanosti. Dívky 

by v průměru nejraději zlepšily právě tuto dimenzi, chlapci by na prvním místě preferovali 

výraznější pomoc a podporu učitele, výraznější pořádek a organizovanost na místě druhém. 

Dívky v CESp uvedly vyšší hodnotu u všech parametrů, chlapci uvedli nižší hodnotu 

u orientace na úkoly a mírně nižší hodnotu u vztahů mezi žáky ve třídě.  

Druhým dílčím cílem bylo porovnat výsledky dotazníku třídního klimatu vzhledem 

k výsledkům dříve provedeného výzkumu. K porovnání byly využity výsledky Laškova 

výzkumu osmých ročníků základních škol (2001, s. 75) z roku 1998/1999. Žáci v tomto 

výzkumu si též nejvíce přáli zlepšit úroveň pořádku a organizovanosti (s. 76; s. 78). Na rozdíl 

od mnou zkoumané třídy byl však tento parametr dle průměru na prvním místě jak u chlapců, 

tak u dívek (s. 77; s. 150), tedy hodnocení těchto dvou oddělených skupin byla v tomto 

ohledu více konzistentní. Mírně nižší preferovaná hodnota (oproti aktuální) vyšla pouze 

u orientace žáků na úkoly (s. 76; s. 78), opět i odděleně v průměrů chlapců a dívek (s. 77; 

s. 150). Pozitivně lze vnímat skutečnost, že všechny naměřené hodnoty ve vybrané třídě (tj. 

7.A) se pohybují v pásmu běžných hodnot, uvedených ve výzkumu Laška (s. 76; s. 78). 

Průměrné preferované hodnoty u 7.A jsou všechny nižší než u výsledků Laška (tamtéž), 

průměry aktuálního klimatu s porovnáním s Laškovým výzkumem spíše variují. Limitací 

může být stáří Laškova výzkumu a fakt, že zkoumal osmé ročníky, nikoli sedmé.  

Třetím dílčím cílem bylo zjistit strukturu vzájemných vztahů žáků ve třídě 

a interpretovat naměřené výsledky z hlediska koheze, koherence a vnitroskupinové 

preference podskupin. Struktura vztahů mezi žáky je shrnuta v Příloze E – j. Z uvedených 

hromadných sociogramů je patrné, že ve skupině chlapců převládají pozitivní vazby 

a značnou část z nich tvoří vazby reciproční. Ve skupině dívek též převládají vazby 

pozitivní, méně však lze nalézt vazby vzájemné. Tyto dvě podskupiny však nejsou značně 

propojeny mezi sebou. Směrem od chlapců k děvčatům i naopak převládají spíše 

jednostranné negativní volby. Co se týče koheze a koherence, příslušně indexy u chlapců 
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jsou výrazně vyšší než u dívek. Chlapcům bylo v rámci koheze vypočítáno 55,43 % 

z maximální možné hodnoty, v rámci koherence pak 63,04 %. Dívkám bylo vypočítáno 

pouhých 22 % z maxima u koheze a 32 % z maxima u koherence, tedy u chlapců byla 

zjištěna podle výsledků sociometrického šetření vyšší míra soudržnosti (tj. koheze) 

a vzájemné vázanosti (tj. koherence). Je-li brána v úvahu celá třída žáků (tj. ne oddělené 

podskupiny chlapců a dívek), v rámci koheze bylo dosaženo 44,79 % z maxima a v rámci 

koherence 39,58 %. Co se týče vnitroskupinové preference, lze konstatovat, že obě 

podskupiny – jak chlapci, tak děvčata – preferují svoji podskupinu před tou druhou, jelikož 

hodnoty indexu převyšují hodnotu 1. Chlapci dosáhli 27,08 % svého maxima, dívky 

25,12 %. Lze se domnívat o jisté separaci těchto dvou podskupin.  

Čtvrtým dílčím cílem bylo identifikovat sociometrické hvězdy, odmítané žáky, 

případné šedé eminence a opomenuté či izolované žáky a charakterizovat je. Stanovené 

sociometrické hvězdy lze vidět výše v Grafu 1 (viz kap. 6.2.2 výše) a odmítané žáky v Grafu 

2 (viz kap. 6.2.3 výše). Jejich charakteristiky jsou uvedeny v příslušných kapitolách. 

Přítomnost šedých eminencí není v dané třídě předpokládána (viz kap. 6.2.4 výše). Tento 

dílčí cíl byl naplněn částečně, jelikož z důvodu absence některých žáků při vyplňování 

sociometrického testu (viz výše v předchozím odstavci) nelze s jistotou tvrdit, zda by určití 

jedinci mohli být označeni za opomenuté nebo izolované žáky (viz kap. 6.2.5 výše).  

Pátým, posledním dílčím cílem bylo navrhnout vzhledem ke zjištěným výsledkům 

vhodné možnosti pozitivního ovlivnění třídního klimatu v dané třídě. Vzhledem 

k výsledkům dotazníku CES lze doporučit zaměření se na intervenci parametru pořádku 

a organizovanosti, jelikož dle průměrné hodnoty celé třídy by si žáci nejvíce přáli změnit 

právě toto. Je však na uvážení dotyčných vyučujících, na co by se zaměřili. Jako jedna 

z prvních věcí v rozhovorech s vyučujícími byl zmíněn problém rychlé zapomětlivosti žáků 

v souvislosti s angažovaností, o čemž se zmiňovala Třídní i Extřídní. Toto považovaly obě 

za jeden z klíčových problémů třídy. Deset etap intervence podle Mareše je uvedeno výše 

v kap. 3. V rámci zlepšování pořádku a organizovanosti doporučuje Mareš „postupně 

odstraňovat cílené rušení výuky (Čáp, et al. 2007, s. 578).“ Některé možnosti ke zlepšení 

angažovanosti jsou uvedeny výše v kap. 3. Vhodná by v případě intervence třídního klimatu 

byla spolupráce s pedagogickým psychologem – ať už interním, nebo externím. Dále, 

v návaznosti na tento dílčí cíl, bylo s přihlédnutím k výsledkům sociometrického šetření 

navrženo šest pracovních skupin po čtyřech až pěti žácích pro případ společné práce na 

projektu, problému, referátu, prezentaci, … Návrhy jsou uvedeny formou sociogramů 
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v Příloze E – m. Nejsou však závazné. Vyučující mohou tyto skupiny dle svého uvážení 

pozměnit.  

Limitací aplikace dotazníku CES bylo, že pomocí něj nelze proniknout příliš do 

hloubky zkoumaného jevu. Z tohoto důvodu byl do výzkumného designu zařazen 

i polostrukturovaný rozhovor s vyučujícími, který umožnil toto omezení jistým způsobem 

kompenzovat. Sociometrické šetření bylo využito pro zmapování struktury vztahů mezi žáky 

ve třídě a zjištění dalších hodnot, které se týkaly právě tohoto parametru. Jednalo se v tomto 

případě o kvantitativní metodu s prvky výzkumu kvalitativního – tj. žáci uváděli 

charakteristiky svých vrstevníků jako odůvodnění svých voleb. O možnostech a omezeních 

smíšeného výzkumu je stručně pojednáno výše v kap. 1.5.  

Získaná zjištění a vyvozené návrhy by mohly mít přínos pro danou školu v oblasti 

další práce s vybranou třídou. Zároveň by práce mohla posloužit jako inspirace pro studenty 

učitelských oborů či samotné učitele v oblasti zkoumání a možného ovlivňování třídního 

klimatu.  

Třídní klima by vyžadovalo další, rozsáhlejší výzkum ve více třídách různých 

základních škol, za použití v této práci aplikovaných výzkumných metod. Zejména by bylo 

vhodné aplikovat longitudinální výzkum pro zjištění specifik proměnlivosti klimatu třídy na 

druhém stupni základní školy. Pro tak komplikovaný fenomén, jakým je třídní klima, bych 

považoval za metodologicky cenné longitudinální šetření a smíšený výzkum.  
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Přílohy  

Všechny přílohy jsou k dispozici v přiloženém dokumentu „Přílohy“. Některé přílohy nejsou 

součástí textu, tedy PDF souboru této diplomové práce, z důvodu jejich nadměrného rozsahu 

nebo formátu nevhodného pro tisk či soubor PDF. V takovém případě jsou v seznamu níže 

označeny „(ZIP)“.  

 Příloha A – Přílohy uvedené v textu výše:  

a.  Obrázky 1–3  

b.  Grafy 1–9  

c.  Tabulky 1–10  

 Příloha B – Souhlas zákonných zástupců s účastí žáků ve výzkumu  

 Příloha C – Anonymizovaný abecední seznam žáků ve výzkumu (ZIP)  

 Příloha D – Soubory související s dotazníky CES:  

a.  Dotazníky CESa a CESp  

b.  Příprava k zadání dotazníku CESp  

c.  Příprava k zadání dotazníku CESa  

d.  Tabulka výsledků dotazníku CESp (ZIP)  

e.  Tabulka výsledků dotazníku CESa (ZIP)  

 Příloha E – Soubory související s orientačním sociometrickým šetřením:  

a.  Sociometrický test  

b.  Příprava k zadání sociometrického testu  

c.  Socimetrická matice sympatie žáků (ZIP)  

d.  Tabulka vlivu jednotlivých žáků (ZIP)  

e.  Socimetrická matice preference pro pracovní skupiny žáků (ZIP)  

f.  Výpočty maximálních hodnot hromadných sociometrických indexů  

g.  Tabulky a grafy sociometrických hvězd a odmítaných žáků (ZIP)  

h.  Individuální sociogramy sympatie žáků  

i.  Individuální sociogramy preference pro pracovní skupiny žáků  
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j.  Hromadné sociogramy sympatie žáků  

k.  Hromadné sociogramy preference pro pracovní skupiny žáků  

l.  Tabulka hromadných sociometrických indexů v rámci preference pro 

pracovní skupiny a sympatie (ZIP)  

m.  Návrh pracovních skupin žáků  

 Příloha F – Soubory související s polostrukturovanými rozhovory s vyučujícími:  

a.  Příprava k rozhovorům s vyučujícími  

b.  Tabulka kategorií a číselných označení kódů  



Příloha A – a. – Obrázky 1–3  

 

Obrázek 1: Schéma trojice pojmů prostředí třídy – klima třídy – atmosféra třídy (Lašek 2001, s. 41).  

 

 

Obrázek 2: Devět možných situací v sociogramu, které mohou nastat (Chráska 2016, s. 207).  

 



 

Obrázek 3: Design výzkumu. Plná čára představuje data kvantitativního charakteru, přerušovaná čára značí 

data charakteru kvalitativního.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha A – b. – Grafy 1–9  

 

Graf 1: Graf sociometrických hvězd s uvedenými hodnotami indexů sympatie, vlivu a preference pro pracovní 

skupiny.  

 

 

Graf 2: Individuální sociogram sympatie žáka Františka (f).  

 



 

Graf 3: Individuální sociogram sympatie žáka Hynka (h).  

 

 

Graf 4: Individuální sociogram sympatie žákyně Kateřiny (K).  

 



 

Graf 5: Graf odmítaných žáků s uvedenými hodnotami indexů sympatie, vlivu a preference pro pracovní 

skupiny.  

 

 

Graf 6: Individuální sociogram sympatie žákyně Hany (H).  

 



 

Graf 7: Individuální sociogram sympatie žákyně Elišky (E).  

 

 

Graf 8: Individuální sociogram sympatie žáka Bedřicha (b).  

 



 

Graf 9: Individuální sociogram sympatie žáka Karla (k).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha A – c. – Tabulky 1–10  

Tabulka 1: Průměrné hodnoty jednotlivých dimenzí třídního klimatu podle dotazníku CES v aktuální 

i preferované podobě (Lašek 2001, s. 76–78; s. 150).  

  

Celkový průměr Průměr u děvčat  Průměr u chlapců 

CESa CESp CESa CESp CESa CESp 

Angažovanost žáka 6,29 9,62 6,08 9,78 6,32 9,46 

Vztahy mezi žáky ve třídě 9,40 10,60 8,78 10,70 9,55 10,50 

Učitelova pomoc a podpora 8,39 10,51 9,20 10,57 9,04 10,46 

Orientace žáků na úkoly  8,66 8,36 8,92 8,64 8,60 8,09 

Pořádek a organizovanost 7,00 10,53 6,88 10,91 6,71 10,16 

Jasnost pravidel 8,55 10,64 8,56 10,87 8,85 10,42 

 

Tabulka 2: Průměrné hodnoty jednotlivých dimenzí třídního klimatu podle dotazníku CES v aktuální podobě 

s uvedenými směrodatnými odchylkami a pásmem běžných hodnot. Výsledky se týkají kompletního výzkumného 

vzorku (Lašek 2001, s. 76).  

  
Celkový průměr Směrodatná odchylka Pásmo běžných hodnot 

Angažovanost žáka 6,29 1,77 4,52–8,06  

Vztahy mezi žáky ve třídě 9,40 1,41 7,31–11,49  

Učitelova pomoc a podpora 8,39 1,70 5,74–11,04  

Orientace žáků na úkoly  8,66 1,94 6,52–10,80  

Pořádek a organizovanost 7,00 1,73 5,33–8,67  

Jasnost pravidel 8,55 1,58 6,16–10,94  

 

Tabulka 3: Průměrné hodnoty jednotlivých dimenzí třídního klimatu podle dotazníku CES v preferované 

podobě s uvedenými směrodatnými odchylkami a pásmem běžných hodnot. Výsledky se týkají vzorku 200 žáků 

– 100 chlapců a 100 dívek, kteří byli vybráni podle tabulky náhodných čísel (Lašek 2001, s. 78).  

  Celkový průměr Směrodatná odchylka Pásmo běžných hodnot 

Angažovanost žáka 9,62 1,77 7,85–11,39  

Vztahy mezi žáky ve třídě 10,60 2,09 9,19–12,01  

Učitelova pomoc a podpora 10,51 2,65 8,81–12,21  

Orientace žáků na úkoly  8,36 2,14 6,42–10,30  

Pořádek a organizovanost 10,53 1,67 8,80–12,26  

Jasnost pravidel 10,64 2,39 9,06–12,22  

 

 

 

 



Tabulka 4: Průměrné hodnoty jednotlivých dimenzí třídního klimatu podle dotazníku CES v aktuální 

a preferované podobě.  

  

Celkový průměr Průměr u děvčat  Průměr u chlapců 

CESa CESp CESa CESp CESa CESp 

Angažovanost žáka 6,92 8,94 6,00 9,33 7,69 8,50 

Vztahy mezi žáky ve třídě 9,79 9,41 9,64 10,00 9,92 8,75 

Učitelova pomoc a podpora 6,50 9,29 6,27 8,67 6,69 10,00 

Orientace žáků na úkoly  8,67 7,24 8,18 8,78 9,08 5,50 

Pořádek a organizovanost 7,00 10,12 6,55 10,00 7,38 10,25 

Jasnost pravidel 9,83 10,59 9,64 10,89 10,00 10,25 

 

Tabulka 5: Průměrné hodnoty jednotlivých dimenzí třídního klimatu podle dotazníku CES v aktuální podobě 

s uvedenými směrodatnými odchylkami.  

  Celkový průměr σ Průměr u děvčat  σ Průměr u chlapců σ 

Angažovanost žáka 6,92 2,00 6,00 2,09 7,69 1,54 

Vztahy mezi žáky ve třídě 9,79 1,83 9,64 2,06 9,92 1,59 

Učitelova pomoc a podpora 6,50 2,25 6,27 2,49 6,69 2,01 

Orientace žáků na úkoly  8,67 1,89 8,18 1,99 9,08 1,69 

Pořádek a organizovanost 7,00 1,29 6,55 1,23 7,38 1,21 

Jasnost pravidel 9,83 2,23 9,64 1,87 10,00 2,48 

 

Tabulka 6: Průměrné hodnoty jednotlivých dimenzí třídního klimatu podle dotazníku CES v preferované 

podobě s uvedenými směrodatnými odchylkami.  

  Celkový průměr σ Průměr u děvčat  σ Průměr u chlapců σ 

Angažovanost žáka 8,94 1,21 9,33 1,33 8,50 0,87 

Vztahy mezi žáky  9,41 1,78 10,00 1,33 8,75 1,98 

Učitelova pomoc  9,29 2,05 8,67 1,63 10,00 2,24 

Orientace žáků na úkoly  7,24 2,26 8,78 1,75 5,50 1,32 

Pořádek a organiz.  10,12 1,74 10,00 1,63 10,25 1,85 

Jasnost pravidel 10,59 1,78 10,89 1,37 10,25 2,11 

 

 

 

 

 



Tabulka 7: Průměrné hodnoty jednotlivých dimenzí třídního klimatu podle dotazníku CES v aktuální 

i preferované podobě v porovnání k průměrným hodnotám a pásmu běžných hodnot dříve realizovaného 

výzkumu (Lašek 2001, s. 76; s. 78).  

  CESa CESp 

  

Průměr 

(Lašek) 

Pásmo běžných 

hodnot (Lašek) 

Průměr 

7.A 

Průměr 

(Lašek) 

Pásmo běžných 

hodnot (Lašek) 

Průměr 

7.A 

Angažovanost žáka 6,29 4,52–8,06  6,92 9,62 7,85–11,39 8,94 

Vztahy mezi žáky  9,40 7,31–11,49  9,79 10,60 9,19–12,01 9,41 

Učitelova pomoc  8,39 5,74–11,04  6,50 10,51 8,81–12,21 9,29 

Orientace žáků na úkoly  8,66 6,52–10,80  8,67 8,36 6,42–10,30 7,24 

Pořádek a organiz. 7,00 5,33–8,67  7,00 10,53 8,80–12,26 10,12 

Jasnost pravidel 8,55 6,16–10,94  9,83 10,64 9,06–12,22 10,59 

 

Tabulka 8: Hodnoty skupinových sociometrických indexů koheze (KL), koherence (Ko) a vnitroskupinové 

preference (Ip). Pro porovnání jsou uvedeny maximální možné hodnoty jednotlivých indexů.  

  

Chlapci Dívky Celá třída 

Pozit. Negat. Výsl. Max. Pozit. Negat. Výsl. Max.  Pozit. Negat. Výsl. Max. 

KL 0,51 0 0,51 0,92 0,28 0,06 0,22 1,00 0,45 0,03 0,43 0,96 

Ko 0,37 0 0,37 0,46 0,24 0,25 -0,01 0,50 0,31 0,03 0,28 0,48 

Ip 9 1,29 10,29 38,00 8,27 2,12 10,39 41,36 – – –  –  

 

Tabulka 9: Žáci, které uvedly třídní vyučující v rozhovoru jako nejoblíbenější (tj. v rámci sympatie) 

a nejvlivnější oproti žákům, kteří vyšli jako sociometrické hvězdy podle výsledků sociometrického šetření – 

odděleně jako nejoblíbenější a nejvlivnější.  

Extřídní Třídní Socimetrické hvězdy  

Sympatie Vliv Sympatie Vliv Sympatie Vliv 

    Františka (F)    Františka (F)    

Jiřina (J)        Jiřina (J)    

Kateřina (K)  Kateřina (K)  Kateřina (K)  Kateřina (K)  Kateřina (K)  Kateřina (K)  

          Daniel (d)  

Eduard (e)        Eduard (e)    

  František (f)    František (f)  František (f)    

    Hynek (h)    Hynek (h)  Hynek (h)  

Ivan (i)  Ivan (i)  Ivan (i)  Ivan (i)  Ivan (i)    

 

 

 



Tabulka 10: Žáci, které uvedly třídní vyučující v rozhovoru jako nejméně oblíbené (tj. v rámci sympatie) 

a nejméně vlivné oproti žákům, kteří vyšli jako odmítaní podle výsledků sociometrického šetření – odděleně 

jako nejméně oblíbení a nejméně vlivní.  

Extřídní Třídní Odmítaní žáci 

Sympatie Vliv Sympatie Vliv Sympatie Vliv 

  Barbora (B)   Barbora (B)     

Eliška (E) Eliška (E) Eliška (E) Eliška (E) Eliška (E) Eliška (E) 

Hana (H)       Hana (H) Hana (H) 

        Ludmila (L)   

  Bedřich (b)     Bedřich (b) Bedřich (b) 

  Hynek (h)          

Jiří (j)    Jiří (j)  Jiří (j)  Jiří (j)  Jiří (j)  

Karel (k)   Karel (k) Karel (k)   Karel (k) 

Matěj (m)   Matěj (m) Matěj (m) Matěj (m) Matěj (m) 

 



Příloha B – Souhlas zákonných zástupců s účastí žáků ve výzkumu  

SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

Vážení rodiče,  

 

Dovolujeme si Vás požádat o souhlas s účastí Vaší dcery / Vašeho syna na zjišťování sociálního 

klimatu ve třídě 7. A, které se uskuteční v době od 21. 9. do 9. 10. 2020 a při kterém bude použit 

standardizovaný dotazník CES (Classroom Environment Scale), vytvořený B. J. Fraserem 

a D. L. Fisherem v roce 1986, v českém překladu J. Mareše a J. Laška z roku 2001. Dále bude 

využito testu sociometrického šetření vytvořeného studentem navazujícího magisterského 

programu na FP TUL, Jaroslavem Kombercem, ve spolupráci s vedoucím jeho diplomové 

práce, doc. Petrem Urbánkem.  

Zadávání dotazníků bude realizováno v rámci školní prevence během 2–3 vybraných 

vyučovacích hodin. Získané údaje a vyhodnocené výsledky budou využity pro další práci školy 

s kolektivem dané třídy a dále budou využity jako data pro diplomovou práci výše zmíněného 

studenta. Nakládáno s nimi bude jako s citlivými údaji v souladu s GDPR. 

Děkujeme Vám za spolupráci 

Mgr. Ivana Vesecká, výchovná poradkyně 

Základní škola Vrdy, okres Kutná Hora 

Bc. Jaroslav Komberec, student, FP TUL  

 

 

Jméno žákyně/žáka: _____________________________________________  

 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM  

 

s účastí své dcery / svého syna na šetření sociálního klimatu třídy 7. A dotazníkem CES (Fraser 

a Fisher v překladu Mareše a Laška) a dotazníkem sociometrického šetření (Komberec 

a Urbánek).  

 

 

V ________________ dne ____________ ___________________________ 

 Podpis rodičů  

 



Příloha D – a. – Dotazníky CESa a CESp  

Dotazník: CESa – aktuální forma (Classroom Environment Scale) 

___________________________________________________________________________ 

 

Nejedná se o žádnou zkoušku, nejsou zde dobré a špatné odpovědi. Máte napsat, jaká je teď 

vaše třída, vaši spolužáci. 

Každou větu dotazníku si pořádně přečtěte. Odpovídá se na ni buď „ANO“ nebo „NE“. Pokud 

souhlasíte s tím, co je tam napsáno, uděláte kroužek kolem slova „ANO“; pokud nesouhlasíte, 

uděláte kroužek kolem slova „NE“. Když se spletete nebo si odpověď rozmyslíte a chcete ji 

změnit, přeškrtněte křížkem tu, kterou chcete opravit a zakroužkujte tu, co platí. Nic 

nepřeskakujte, odpovězte na každou otázku.  
 

1. Studenti v naší třídě vkládají do každé činnosti hodně energie. ANO NE  

2. Studenti v naší třídě jsou mezi sebou velmi rádi v kontaktu. ANO NE  

3. Tento učitel stráví jen málo času povídáním se studenty ve třídě. ANO NE R 

4. 
Ve třídě strávíme více času diskutováním o mimoškolních 

aktivitách než diskusemi o věcech, vztahujících se ke školní práci. 
ANO NE R 

5. Naše třída je velmi dobře organizovaná. ANO NE  

6. 
V naší třídě jsou jasná pravidla, která mají studenti dodržovat (v 

hodině, při zkoušení, písemkách). 
ANO NE  

7. Studenti v naší třídě při hodině rádi sní s otevřenýma očima. ANO NE R 

8. 
Studenti v naší třídě nemají moc chuť se jeden s druhým blíže 

seznamovat. 
ANO NE R 

9. Tento učitel se o studenty osobně zajímá. ANO NE  

10. V naší třídě je velmi důležité udělat kus práce.  ANO NE  

11. V naší třídě jsou žáci téměř stále potichu.  ANO NE  

12. 
V naší třídě se často a mnoho mění pravidla ( v hodině, při 

zkoušení, písemkách). 
ANO NE R 

13. Studenti v naší třídě často čekají na zvonění až „padne“. ANO NE R 

14. V naší třídě byla mezi studenty uzavřena řada přátelství. ANO NE  

15. Tento učitel je více přítelem než autoritou. ANO NE  

16. V naší třídě nemusí studenti mnoho pracovat. ANO  NE  R 

17. V naší třídě se mohou žáci poflakovat, flinkat. ANO  NE R 

18. 
Tento učitel vysvětlí, co se stane, když studenti poruší pravidla hry 

(v hodině, při zkoušení, písemkách) 
ANO NE  

19. 
Většina studentů v naší třídě skutečně dává pozor na to, co učitelé 

říkají. 
ANO NE  

20. Naše třída se snadno nadchne nějakým nápadem, projektem. ANO NE  

21. 
Tento učitel dovede vystoupit z role učitele, když má pomoci 

studentům. 
ANO NE  

22. 
Naše třída je spíše společenským prostředím, než místem pro 

učení se něčemu. 
ANO NE R 

23. Naše třída je velmi často hlučná. ANO NE R 

24. 
Tento učitel vysvětlí, jaká jsou ve třídě pravidla (v hodině, při 

zkoušení, písemkách). 
ANO NE  

Classroom Environment Scale (CESa)  

 Autoři: Fraser, B. J.; Fisher, D. L. (1986)  

 Překlad: Mareš, J.; Lašek, J. (2001)  

 
 



 
 

 

Dotazník: CESp – preferovaná forma (Classroom Environment Scale) 

____________________________________________________________ 
Nejedná se o žádnou zkoušku, nejsou zde dobré a špatné odpovědi. Máte napsat, jaká by 

měla nebo neměla být vaše třída, vaši spolužáci. 

Každou větu dotazníku si pořádně přečtěte. Odpovídá se na ni buď „ANO“ nebo „NE“. Pokud 

souhlasíte s tím, co je tam napsáno, uděláte kroužek kolem slova „ANO“; pokud nesouhlasíte, 

uděláte kroužek kolem slova „NE“. Když se spletete nebo si odpověď rozmyslíte a chcete ji 

změnit, přeškrtněte křížkem tu, kterou chcete opravit a zakroužkujte tu, co platí. Nic 

nepřeskakujte, odpovězte na každou otázku.  

 

1. Studenti v naší třídě by měli být více zaujati školou, být usilovnější. ANO NE  

2. Kontakty mezi studenty v naší třídě by měly být lepší. ANO NE  

3. 
Tento učitel by měl raději trávit mnohem méně času povídáním se 

studenty ve třídě. 
ANO NE R 

4. 
Ve třídě bychom měli věnovat více času diskutování o 

mimoškolních aktivitách než diskusím o škole. 
ANO NE R 

5. Naše třída by měla být daleko lépe organizovaná. ANO NE  

6. 
V naší třídě by měla být jasná pravidla, která mají studenti 

dodržovat (v hodině, při písemkách, zkoušení). 
ANO NE  

7. Studenti v naší třídě by měli v hodině více snít s otevřenýma očima.  ANO NE R 

8. 
Studenti v naší třídě by se raději neměli snažit jeden druhého blíže 

poznat. 
ANO NE R 

9. Tento učitel by se měl o studenty více zajímat. ANO NE  

10. V naší třídě by mělo být nejdůležitější udělat kus práce. ANO NE  

11. V naší třídě by měli studenti být mnohem více potichu. ANO NE  

12. 
V naší třídě by se často a výrazněji měla měnit pravidla (při hodině, 

zkoušení, písemkách). 
ANO NE R 

13. 
V naší třídě by se neměla práce v hodině tak přehánět, bylo by lepší 

přečkat hodinu v poklidu až do zazvonění. 
ANO NE R 

14. V naší třídě by mělo být více opravdových přátelství. ANO NE  

15. Tento učitel by měl být více přítelem, než autoritou. ANO NE  

16. V naší třídě by se neměli studenti tak namáhat, tak mnoho pracovat. ANO  NE  R 

17. V naší třídě by klidně prošlo, kdyby se studenti poflakovali, flinkali. ANO  NE R 

18. 
Tento učitel by měl jasně říci, co se stane, když studenti poruší 

pravidla (v hodině, při zkoušení, písemkách). 
ANO NE  

19. 
Většina studentů v naší třídě by měla dávat větší pozor na to, co 

učitelé říkají. 
ANO NE  

20. 
V naší třídě by mělo být snadné nadchnout lidi nějakým nápadem, 

projektem. 
ANO NE  

21. 
Tento učitel by měl umět vystoupit z role učitele, když má pomoci 

studentům.  
ANO NE  

22. 
Naše třída by měla být více společenským prostředím, než místem, 

kde se člověk učí. 
ANO NE R 

23. Naše třída by měla být hlučnější. ANO NE R 

24. 
Tento učitel by nám měl vysvětlit, podle jakých pravidel se bude 

postupovat (v hodině, při zkoušení, písemkách). 
ANO NE  

Classroom Environment Scale (CESp)  

 Autoři: Fraser, B. J.; Fisher, D. L. (1986)  

 Překlad: Mareš, J.; Lašek, J. (2001) 



Příloha D – b. – Příprava k zadání dotazníku CESp  

 Není to na známky.  

 Neexistují zde dobré ani špatné odpovědi, záleží pouze na vašem vlastním názoru, 

i když se bude třeba lišit od mínění spolužáků.  

 Máte napsat, jaké by měla nebo neměla být vaše třída, vaši spolužáci  

 Každou větu si pořádně přečtěte.  Odpovídáte tak, že zakroužkujete ANO nebo 

NE. (souhlasíte  ANO, nesouhlasíte  NE – znázornit na tabuli)  

 Pokud se spletete nebo budete chtít svoji výpověď změnit, přeškrtněte 

zakroužkovanou odpověď a zakroužkujte druhou. (znázornit na tabuli)  

 Neopisujte, neraďte se mezi sebou. Mohlo by to zkreslit celkové výsledky.  

 Při posuzování vět postupujte plynule, tj. nic nepřeskakujte.  

 Snažte se, pokud možno, vyplnit všechny položky. (ANO či NE)  

 V některých větách se hovoří o „vašem učiteli“. Jedná se vždy o p. u. Nádvorníkovou 

– vaši třídní učitelku.  

 Vyplňte mi jméno a příjmení.  

 Dotazník je anonymní. Vaše jména budu vidět pouze já. P. u. získá pouze grafy 

a tabulky (celkové výsledky).  

 Ve své diplomové práci použiju pouze tabulky s výsledky. Ničí jméno do nich 

nebude zahrnuto.  

 Dotazník vám zabere 20–30 min.  

 Otázky?  

 Kdykoliv v průběhu vyplňování se můžete na cokoliv zeptat.  

(Kalhous, et al. 2009, s. 240)  



Příloha D – c. – Příprava k zadání dotazníku CESa  

 Není to na známky.  

 Neexistují zde dobré ani špatné odpovědi, záleží pouze na vašem vlastním názoru, 

i když se bude třeba lišit od mínění spolužáků.  

 Máte napsat, jak situaci ve třídě, mezi spolužáky, vnímáte právě vy (tj. jaké to 

skutečně je)  

 Každou větu si pořádně přečtěte.  Odpovídáte tak, že zakroužkujete ANO nebo 

NE. (souhlasíte  ANO, nesouhlasíte  NE – znázornit na tabuli)  

 Pokud se spletete nebo budete chtít svoji výpověď změnit, přeškrtněte 

zakroužkovanou odpověď a zakroužkujte druhou. (znázornit na tabuli)  

 Neopisujte, neraďte se mezi sebou. Mohlo by to zkreslit celkové výsledky.  

 Při posuzování vět postupujte plynule, tj. nic nepřeskakujte.  

 Snažte se, pokud možno, vyplnit všechny položky. (ANO či NE)  

 V některých větách se hovoří o „vašem učiteli“. Jedná se vždy o p. u. Nádvorníkovou 

– vaši třídní učitelku.  

 Vyplňte mi jméno a příjmení.  

 Dotazník je anonymní. Vaše jména budu vidět pouze já. P. u. získá pouze grafy 

a tabulky (celkové výsledky).  

 Ve své diplomové práci použiju pouze tabulky s výsledky. Ničí jméno do nich 

nebude zahrnuto.  

 Dotazník vám zabere 20–30 min.  

 Otázky?  

 Kdykoliv v průběhu vyplňování se můžete na cokoliv zeptat.  

 (Kalhous, et al. 2009, s. 240)  



Příloha E – a. – Sociometrický test  

Jméno a příjmení: ______________________________  

Uveď k následujícím otázkám vždy nejvýše 3 jména Tvých spolužáků (žáků Tvé třídy) a jejich 

stručnou charakteristiku (pár slov až větu, nejvýše 2 věty) jako odůvodnění Tvé volby.  

Příklad vyplněné tabulky:   

Jméno a příjmení  Charakteristika (proč jsi zvolil jeho/ji)  

JAN NOVÁK  JE PŘÁTELSKÝ  

ANTONÍN DVOŘÁK   PŘENÁŠÍ NA OSTATNÍ DOBROU NÁLADU  

LUCIE KOMINÍČKOVÁ  JE VTIPNÁ  

 

1. Které spolužáky (žáky Tvé třídy) považuješ za své nejlepší kamarády?  

Jméno a příjmení  Charakteristika (proč jsi zvolil jeho/ji)  

  

  

  

2. Se kterými spolužáky (žáky Tvé třídy) se NEkamarádíš?  

Jméno a příjmení  Charakteristika (proč jsi zvolil jeho/ji)  

  

  

  

3. Koho z Tvých spolužáků (žáků Tvé třídy) ostatní spolužáci nejvíce uznávají?  

Jméno a příjmení  Charakteristika (proč jsi zvolil jeho/ji)  

  

  

  

4. Koho z Tvých spolužáků (žáků Tvé třídy) ostatní spolužáci uznávají nejméně?  

Jméno a příjmení  Charakteristika (proč jsi zvolil jeho/ji)  

  

  

  

5. Se kterými spolužáky (žáky Tvé třídy) bys rád spolupracoval na společné práci ve 

škole (tj.: na projektu, problému, referátu, prezentaci apod.)?  

Jméno a příjmení  Charakteristika (proč jsi zvolil jeho/ji)  

  

  

  

6. Se kterými spolužáky (žáky Tvé třídy) bys nerad spolupracoval na společné práci 

ve škole?  

Jméno a příjmení  Charakteristika (proč jsi zvolil jeho/ji)  

  

  

  

 



Příloha E – b. – Příprava k zadání sociometrického testu  

 Není to na známky.  

 Neexistují zde dobré ani špatné odpovědi, záleží pouze na vašem vlastním názoru.  

 Neopisujte, neraďte se mezi sebou a neukazujte spolužákům své odpovědi. 

Mohlo by to zkreslit celkové výsledky.  

 Vyplňte velkým tiskacím písmem vaše jméno a příjmení. (znázornit na tabuli – 

napsat např. JAN NOVÁK)  

 Každou větu si pořádně přečtěte.  Do tabulky vyplňujete 0–3 jména a příjmení 

svých spolužáků.  

 Spolužákem se myslí kdokoliv z této třídy – 7.A. Můžete napsat i kohokoliv, kdo 

dnes chybí.  

 Vedle jména píšete charakteristiku žáka, tedy důvod, proč jste napsali právě jeho/ji 

(pár slov až věta, max. 2 věty). Nesmíte psát nic vulgárního.  

 Všechno piště velkým tiskacím písmem, abych to snadno přečetl.  

 Výsledky dotazníku využiju ve své DP, ve které budete vždy zmíněni anonymně jako 

„žák a“, „žák b“ apod.  

 Tyto výsledky také poslouží vám.  

 Dotazník vám zabere 20–30 min.  

 Otázky?  

 Kdykoliv v průběhu vyplňování se můžete na cokoliv zeptat.  

(Kalhous, et al. 2009, s. 240)  



Příloha E – f. – Výpočty maximálních hodnot skupinových sociometrických indexů  

Všechny níže uvedené vzorce jsou dále vysvětleny výše v kapitole 1.5.3. V této příloze jsou 

uvedeny výpočty maximálních možných hodnot skupinových sociometrických indexů: 

koheze (KL) u chlapců, dívek a celé třídy, koherence (Ko) u chlapců, dívek a celé třídy 

a vnitroskupinové preference (Ip) u chlapců a dívek.  

Výsledky jsou absolutními hodnotami, tedy v podobě záporného čísla jsou vždy 

výsledkem maximálního možného negativního indexu. Uvedená schémata jsou číslována 

pouze v rámci této přílohy.  

 Koheze – chlapci:  

Chlapců je ve třídě 13 a počet voleb je omezen na 3, což umožňuje odevzdat (pouze v rámci 

skupiny chlapců) maximálně 18 recipročních voleb. Tato logická úvaha je demonstrována 

na Schématu 1, vytvořeném pomocí programu Adobe Illustrator CC 2017, níže. Za 

předpokladu, že jsou všechny volby kladné, lze vypočítat maximální hodnotu koheze 

chlapců dle vzorce níže.  

  

Schéma 1: Maximální počet recipročních vazeb ve skupině 13 chlapců.  

𝐾𝐿 =  
𝑑

𝑎 ·N

2

=  
18

3 · 13

2

= 0,92  

 Koheze – děvčata:  

Děvčat je ve třídě 12 a počet voleb je omezen na 3, což umožňuje odevzdat (pouze v rámci 

skupiny děvčat) maximálně 18 recipročních voleb. Tato logická úvaha je demonstrována na 

Schématu 2, vytvořeném pomocí programu Adobe Illustrator CC 2017, níže. Za 



předpokladu, že jsou všechny volby kladné, lze vypočítat maximální hodnotu koheze dívek 

dle vzorce níže.  

 

Schéma 2: Maximální počet recipročních vazeb ve skupině 12 děvčat.  

𝐾𝐿 =  
𝑑

𝑎 ·N

2

=  
18

3 ·12

2

 = 1,00  

 Koheze – celá třída:  

Žáků je ve třídě 25 a počet voleb je omezen na 3, což umožňuje odevzdat (v rámci celé třídy) 

maximálně 36 recipročních voleb. Tato logická úvaha je demonstrována na Schématu 3, 

vytvořeném pomocí programu Adobe Illustrator CC 2017, níže. Za předpokladu, že jsou 

všechny volby kladné, lze vypočítat maximální hodnotu koheze třídy dle vzorce níže.  

 

Schéma 3: Maximální počet recipročních vazeb ve třídě o 25 žácích.  

𝐾𝐿 =  
𝑑

𝑎 ·N

2

=  
36

3 ·25

2

 = 0,96  

 



 Koherence – chlapci:  

Chlapců je ve třídě 13 a počet voleb je omezen na 3, což umožňuje odevzdat (pouze v rámci 

skupiny chlapců) maximálně 18 recipročních voleb a 39 jednostranných voleb (jedna 

reciproční volba je považována za dvě jednostranné). Tato logická úvaha je demonstrována 

na Schématu 4, vytvořeném pomocí programu Adobe Illustrator CC 2017, níže. Za 

předpokladu, že jsou všechny volby kladné, lze vypočítat maximální hodnotu koherence 

chlapců dle vzorce níže.  

 

Schéma 4: Maximální počet recipročních i jednostranných voleb ve skupině 13 chlapců. Jedna reciproční volba 

je počítána jako dvě jednostranné.  

𝐾𝑂 =  
𝑑

𝑝𝑠
=  

18

39
 = 0,46  

 Koherence – děvčata:  

Děvčat je ve třídě 12 a počet voleb je omezen na 3, což umožňuje odevzdat (pouze v rámci 

skupiny děvčat) maximálně 18 recipročních voleb a 36 jednostranných voleb (jedna 

reciproční volba je považována za dvě jednostranné). Tato logická úvaha je demonstrována 

na Schématu 2, vytvořeném pomocí programu Adobe Illustrator CC 2017, výše. Za 

předpokladu, že jsou všechny volby kladné, lze vypočítat maximální hodnotu koherence 

dívek dle vzorce níže.  

𝐾𝑂 =  
𝑑

𝑝𝑠
=  

18

36
 = 0,50  

 Koherence – celá třída:  

Žáků je ve třídě 25 a počet voleb je omezen na 3, což umožňuje odevzdat (v rámci celé třídy) 

maximálně 36 recipročních voleb a 75 jednostranných voleb (jedna reciproční volba je 

považována za dvě jednostranné). Tato logická úvaha je demonstrována na Schématu 5, 



vytvořeném pomocí programu Adobe Illustrator CC 2017, níže. Za předpokladu, že jsou 

všechny volby kladné, lze vypočítat maximální hodnotu koherence třídy dle vzorce níže.  

 

Schéma 5: Maximální počet recipročních i jednostranných voleb ve třídě o 25 žácích. Jedna reciproční volba 

je počítána jako dvě jednostranné.  

𝐾𝑂 =  
𝑑

𝑝𝑠
=  

36

75
 = 0,48  

 Vnitroskupinová preference – chlapci:  

Aby použití indexu vnitroskupinové preference mělo význam, musí být druhé podskupině 

odevzdán alespoň jeden hlas. Chlapců je ve třídě 13 a počet voleb je omezen na tři, tedy 

maximální počet voleb odevzdaných své podskupině je 38, přičemž 39. hlas je odevzdán 

podskupině děvčat. V takovém případě lze vypočítat maximální hodnotu vnitroskupinové 

preference chlapců pomocí vzorce níže.  

𝐼𝑝 =  
𝑥1 ·(𝑁−𝑁1)

𝑥2 ·(𝑁1−1)
=  

38 ·(25 − 13)

1 ·(13− 1)
 = 38,00  

 Vnitroskupinová preference – děvčata:  

Aby použití indexu vnitroskupinové preference mělo význam, musí být druhé podskupině 

odevzdán alespoň jeden hlas. Dívek je ve třídě 12 a počet voleb je omezen na tři, tedy 

maximální počet voleb odevzdaných své podskupině je 35, přičemž 36. hlas je odevzdán 

podskupině chlapců. V takovém případě lze vypočítat maximální hodnotu vnitroskupinové 

preference dívek pomocí vzorce níže.  

𝐼𝑝 =  
𝑥1 ·(𝑁−𝑁1)

𝑥2 ·(𝑁1−1)
=  

35 ·(25 − 12)

1 ·(12− 1)
 = 41,36  
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tirada (c). * – nepřítom

en. 



b

m

E

J

K

*j

k

Individuální sociogram
 sym

patie žáka Jiřího (j). * – nepřítom
en. 



7.A
 – pracovní skupiny – individuální sociogram

y 

A

J

K

B

E
H

D

I
Ke

E

B

J

H

e

H
E h

l

E
A

I

D

Individuální sociogram
 preference pro pracovní skupiny žákyně A

nny (A
). 

Individuální sociogram
 preference pro pracovní skupiny žákyně B

arbory (B
). 

Individuální sociogram
 preference pro pracovní skupiny žákyně D

any (D
). 

Individuální sociogram
 preference pro pracovní skupiny žákyně E

lišky (E
). 

Příloha E – i. – Individuální sociogramy preference pro pracovní skupiny žáků 
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A

I
E
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i

k

m

E

E J

D

H
G

K

l

m

i

Individuální sociogram
 preference pro pracovní skupiny žákyně G

abriely (G
). 

Individuální sociogram
 preference pro pracovní skupiny žákyně H

any (H
). 

Individuální sociogram
 preference pro pracovní skupiny žákyně Ivany (I). 

Individuální sociogram
 preference pro pracovní skupiny žákyně Jiřiny (J). 



K

J

A

D

h

*j
m

*L

I
a g

e

f

b

*F

b e

a

d

h
g

b
d

i

*j
m

k

d

*j
m

k

K

a

K

k
*j

*L

Individuální sociogram
 preference pro pracovní skupiny žákyně K

ateřiny (K
). 

Individuální sociogram
 preference pro pracovní skupiny žáka A

dam
a (a). 

Individuální sociogram
 preference pro pracovní skupiny žáka B

edřicha (b). 
Individuální sociogram

 preference pro pracovní skupiny žáka D
aniela (d). 



e a

f
i

b

D

E
H

f a

e
i

h

g a

h
d

h

m
k

*j

*L
*j

m

K

A

d

J

g
f

Individuální sociogram
 preference pro pracovní skupiny žáka E

duarda (e). 
Individuální sociogram

 preference pro pracovní skupiny žáka F
rantiška (f). 

Individuální sociogram
 preference pro pracovní skupiny žáka G

ustava (g). 
Individuální sociogram

 preference pro pracovní skupiny žáka H
ynka (h). 



i

f

a

e

l

J

k

l
m

l

i
km

I

l
b

i

H

J

K

m

h

H

m

b

f

*j
H

a

d

D

k

a

f

Individuální sociogram
 preference pro pracovní skupiny žáka Ivana (i). 

Individuální sociogram
 preference pro pracovní skupiny žáka K

arla (k). 

Individuální sociogram
 preference pro pracovní skupiny žáka L

ibora (l). 

Individuální sociogram
 preference pro pracovní skupiny žáka M

ichala (m
). 



*C

N
epřítom

ní žáci

*F

G
H

a

*L

g

*c

d

J
K

Individuální sociogram
 preference pro pracovní skupiny žákyně C

ecilie (C
). * – nepřítom

na. 
Individuální sociogram

 preference pro pracovní skupiny žákyně F
rantišky (F

). * – nepřítom
na. 

Individuální sociogram
 preference pro pracovní skupiny žákyně L

udm
ily (L

). * – nepřítom
na. 

Individuální sociogram
 preference pro pracovní skupiny žáka C

tirada (c). * – nepřítom
en. 



*j

b

a

d

G

J

K

h
k

f

H

Individuální sociogram
 preference pro pracovní skupiny žáka Jiřího (j). * – nepřítom

en. 
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7.A
 – sym

patie – hrom
adné sociogram

y 

B

H E

D

K

I

J

A

*C
*L

*F

G

H
rom

adný sociogram
 sym

patie chlapců ze 7.A
. H

vězdičkou jsou označeni nepřítom
ní žáci. 

H
rom

adný sociogram
 sym

patie děvčat ze 7.A
. H

vězdičkou jsou označeny nepřítom
né žákyně. 

Příloha E – j. – Hromadné sociogramy sympatie žáků 
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7.A
 – pracovní skupiny – hrom

adné sociogram
y 

e
i

b

f

a
 

d

g h

*c

l
k

m
*j

H
rom

adný sociogram
 sym

patie 7.A
. Z

obrazeny jsou pouze vazby sm
ěrem

 od děvčat ke chlapcům
 a naopak. 

H
vězdičkou jsou označeni nepřítom

ní žáci. 

H
rom

adný sociogram
 preference pro pracovní skupiny u chlapců ze 7.A

. H
vězdičkou jsou označeni nepřítom

ní žáci. 

Příloha E – k. – Hromadné sociogramy preference pro pracovní skupiny žáků 



B

H

E DK I

J

A

*C *L *F G
*cg d

G

b ef i

A*L D BHEKJ*F *CI

a h l km*j

H
rom

adný sociogram
 preference pro pracovní skupiny u děvčat ze 7.A

. H
vězdičkou jsou označeny nepřítom

né žákyně. 

H
rom

adný sociogram
 preference pro pracovní skupiny v 7.A

. 
Z

obrazeny jsou pouze vazby sm
ěrem

 od děvčat ke chlapcům
 a naopak. 

H
vězdičkou jsou označeni nepřítom

ní žáci. 



7.A
 – návrh pracovních skupin 

i

L e
fj

1. skupina 

1. skupina – sym
patie

hd

cm

2. skupina 

2. skupina – sym
patie

i

L e
fj

hd

cm

Příloha E – m. – Návrh pracovních skupin žáků 
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D
IH

l

5. skupina 

5. skupina – sym
patie

b
JE

B

6. skupina 

6. skupina – sym
patie

D
IH

l

b
JE

B



Příloha F – a. – Příprava k rozhovorům s vyučujícími  

Úvodní část: (10–20 min)  

 Dotaz ohledně souhlasu: 1) s účastí ve výzkumu prostřednictvím tohoto rozhovoru, 

2) s pořízením audionahrávky tohoto rozhovoru  

 Poděkování, ujištění o anonymitě  

 Stručné představení výzkumného projektu (Švaříček, et al. 2014, s. 163)  

o Termín třídní klima (problém jeho vymezení, shrnutí vybraných definic: 

„názory jednotlivých aktérů školního vyučování (Mareš 2013, s. 591).“ Podle 

něj označuje třídní klima dlouhodobé jevy v horizontu několika měsíců až let 

(Čáp, et al. 2007, s. 566). + Průcha, et al. definují třídní klima jako 

„sociálněpsychologickou proměnnou, kterou tvoří ustálené postupy vnímání, 

prožívání, hodnocení a reagování všech aktérů na to, co se ve třídě odehrálo, 

právě odehrává nebo má v budoucnu odehrát.“ Mezi aktéry patří: třída 

jakožto celek, skupiny žáků, jednotliví žáci, učitel či skupina učitelů 

vyučujících danou třídu (2013, s. 125).)  

o Organizace výzkumu (dotazník CESp a CESa, sociometrické šetření 

zejména v souvislosti s parametrem „vztahy mezi žáky ve třídě“ – použit pro 

doplnění a porovnání výsledků dotazníku CES a rozhovor s vyučujícím – 

pro doplnění a porovnání s výsledky dotazníku CES a sociometrického 

šetření)  

 Třídní klima (otázky obecného charakteru zaměřené na třídní klima v dané třídě 

(Janoušek, et al. 1986, s. 112)):  

1. Jak byste stručně zhodnotila klima v této třídě?  

2. Jak se vám v této třídě vyučuje?  

Hlavní část (30–40 min (Švaříček, et al. 2014, s. 163)): Rozhovor bude veden v těchto 

čtyřech oblastech:  

 Jednotliví žáci z hlediska školního výkonu a odlišností od běžného kolektivu 

(třídní premianti, žáci se SVP, IVP, pedagogickým asistentem či asistentem žáka 

nebo s dalšími odlišnostmi od běžného kolektivu):  

3. Kteří žáci patří mezi nejlepší z hlediska školních výsledků? (uveďte alespoň tři 

jedince)  



4. Kteří žáci ve třídě mají SVP, IVP, pedagogického asistenta, osobního asistenta nebo 

nějakou jinou výraznou odlišnost od kolektivu? (* v případě konkrétních příkladů (tj. 

SVP, IVP, …) postupovat po jednom)  

 Třídní kolektiv z hlediska sociopreferenčních vztahů ve třídě (otázky sloužící 

k získání informací, které mohou být následně porovnány s informacemi získanými 

ze sociometrického šetření od žáků):  

5. Kteří žáci nejsou v této třídě od 1. ročníku? Ve kterém ročníku nastoupili? Jak je 

tehdy spolužáci přijali a jak je přijímají aktuálně?  

6. Kteří žáci jsou podle vás v třídním kolektivu nejvíce oblíbení?  

7. Kteří žáci jsou podle vás v třídním kolektivu nejvíce vlivní?  

8. Kteří žáci jsou podle vás v třídním kolektivu nejméně oblíbení?  

9. Kteří žáci jsou podle vás v třídním kolektivu nejméně vlivní?  

10. Kteří žáci jsou podle vás v třídním kolektivu izolovaní? (tzn.: spolužáci vůči němu 

nezaujímají ani pozitivní ani negativní postoj, nebaví se o něm či jej vůbec neznají 

nebo se o něj nezajímají) (* či alespoň kteří žáci k tomu mají v kolektivu nejblíže)  

 Problematika šikany (* pozor, ožehavé téma!!! – tato oblast by měla být probrána 

obezřetně a po přiměřeně dlouhou dobu):  

11. Řešili jste u vás na škole někdy nějaký závažný případ šikany?  

12. Myslíte si, že by se něco podobného mohlo stát v této třídě?  

 Zhodnocení parametrů dotazníku CES (Fraser, et al. 1986) (Každá otázka 

odpovídá jednomu parametru dotazníku. Otázky jsou ve shodném pořadí 

s jednotlivými parametry, pod každou otázkou jsou uvedeny příslušné položky 

z dotazníku – lze je využít, není to však nezbytné.):  

13. Do jaké míry jsou podle Vás žáci angažovaní a zaujatí prací ve třídě?  

a. 1) Studenti v naší třídě vkládají do každé činnosti hodně energie.  

b. 7) Studenti v naší třídě při hodině rádi sní s otevřenýma očima.  

c. 13) Studenti v naší třídě často čekají na zvonění až „padne“.  

d. 19) Většina studentů v naší třídě skutečně dává pozor na to, co učitelé říkají.  

14. Jak byste zhodnotila vztahy mezi žáky v této třídě?  

a. 2) Studenti v naší třídě jsou mezi sebou velmi rádi v kontaktu.  



b. 8) Studenti v naší třídě nemají moc chuť se jeden s druhým blíže seznamovat.  

c. 14) V naší třídě byla mezi studenty uzavřena řada přátelství.  

d. 20) Naše třída se snadno nadchne nějakým nápadem, projektem.  

15. Jakým způsobem se žákům snažíte pomáhat ve věcech týkajících se školní práce?  

a. 3) Tento učitel stráví jen málo času povídáním se studenty ve třídě.  

b. 9) Tento učitel se o studenty osobně zajímá.  

c. 15) Tento učitel je více přítelem než autoritou.  

d. 21) Tento učitel dovede vystoupit z role učitele, když má pomoci studentům.  

16. Do jaké míry jsou podle Vás žáci orientovaní na školní práci (oproti mimoškolním 

záležitostem)?  

a. 4) Ve třídě strávíme více času diskutováním o mimoškolních aktivitách než 

diskusemi o věcech, vztahujících se ke školní práci.  

b. 10) V naší třídě je velmi důležité udělat kus práce.  

c. 16) V naší třídě nemusí studenti mnoho pracovat.  

d. 22) Naše třída je spíše společenským prostředím, než místem pro učení se 

něčemu.  

17. Do jaké míry panuje podle vás ve třídě pořádek a organizovanost?  

a. 5) Naše třída je velmi dobře organizovaná.  

b. 11) V naší třídě jsou žáci téměř stále potichu.  

c. 17) V naší třídě se mohou žáci poflakovat, flinkat.  

d. 23) Naše třída je velmi často hlučná.  

18. Domníváte se, že žáci dobře rozumí pravidlům, která jste jim nastavila?  

a. 6) V naší třídě jsou jasná pravidla, která mají studenti dodržovat (v hodině, 

při zkoušení, písemkách).  

b. 12) V naší třídě se často a mnoho mění pravidla (v hodině, při zkoušení, 

písemkách).  

c. 18) Tento učitel vysvětlí, co se stane, když studenti poruší pravidla hry 

(v hodině, při zkoušení, písemkách).  



d. 24) Tento učitel vysvětlí, jaká jsou ve třídě pravidla (v hodině, při zkoušení, 

písemkách).  

Závěrečná část: (5–10 min (Švaříček, et al. 2014, s. 163))  

19. „Je něco, na co jsme během rozhovoru zapomněli?“ Chtěla byste ještě o něčem 

dalším pohovořit (s. 169)?  

 Poděkování, znovuujištění o anonymitě  

 Informace a ujištění ohledně poskytnutí výzkumných zjištění škole (s. 170)   



Příloha F – b. – Tabulka kategorií a číselných označení kódů  

KATEGORIE:  KÓDY:  

Výpovědi aktuální třídní vyučující 

(Třídní)  
1–267  

Výpovědi třídní vyučující z 1. stupně 

(Extřídní)  
268–443  

Třídní klima obecně  
1–35, 254–256, 259–267, 268–293, 363–

368 

Třídní klima obecně pohledem učitele  11, 255, 302–338, 365, 409–414 

Premianti  82–121, 339–341  

Žáci se SVP  
36–63, 270–293, 296–301, 304–306, 309–

310, 330–338, 354–362  

Žáci s IVP  46, 53, 71, 88, 330–338, 354–362  

Žáci s pedagogickým asistentem  
64–70, 72–81, 271–274, 304, 356–358, 

439–440  

Žáci, kteří nastoupili až po 1. ročníku, 

průběh jejich nástupu a jejich přijetí 

ostatními  

271–275, 276–291, 305–306, 320–326, 

351–362  

Nejoblíbenější žáci v kolektivu  122–134, 369–370  

Nejvlivnější žáci v kolektivu  138–144, 257–258, 371–374  

Žák František (f)  138, 343–344, 371  

Žák Hynek (h)  36, 92, 101, 122–123, 327, 388, 391–393  

Žákyně Kateřina (K)  

84, 93–101, 122, 132–133, 138–144, 257–

259, 312–313, 316–318, 340, 369, 371, 

383–387, 393, 411  

Žák Eduard (e)  36, 342, 369, 397–407  

Žákyně Františka (F)  36, 87, 122, 124, 315  

Žákyně Jiřina (J)  36, 100, 313, 317–318, 369  

Žák Ivan (i)   
122, 125–129, 138, 361–362, 369, 371, 

397–407 (+ Ctirad)  



 
 

Žák Adam (a)  320–326  

Žák Daniel (d)  85, 341, 420  

Žák Libor (l)  295  

Nejméně oblíbení žáci v kolektivu  135–137, 145–161, 375–387  

Nejméně vlivní žáci v kolektivu  162–168, 350, 388–396  

Žák Jiří (j)  

36–37, 43–45, 64–69, 145, 148–149, 162, 

166, 216–218, 270–275, 277–279, 284, 

287–288, 290–293, 296–298, 309–310, 

354–358, 260–362, 367–368, 375, 382, 408, 

432, 435, 439–440  

Žák Matěj (m)  

36–37, 43–45, 64–69, 145, 150–152, 162, 

166, 231–234, 280–286, 289, 306, 309–310, 

259, 367–368, 375, 408, 432, 435, 438  

Žákyně Hana (H)  169, 171–178, 314, 316, 319, 375, 380–383  

Žákyně Eliška (E)  
133, 145–147, 162–163, 328–329, 350, 

375–379, 388  

Žák Bedřich (b)  36, 388, 394–396  

Žákyně Ludmila (L)  345–349, 351–353  

Žák Karel (k)  

36–37, 43–45, 64–69, 145, 153–167, 166, 

276–279, 284, 305, 309–310, 354–355, 375, 

408, 432, 435  

Izolovaní žáci v kolektivu (* resp. ti, kteří 

k tomu mají nejblíže)  
169–178, 424  

Problematika šikany  179–182, 397–408  

Angažovanost žáků, jejich zaujetí školní 

prací  
183–189, 415–420  

Vztahy mezi žáky ve třídě  190–197, 256, 421–428  

Učitelova pomoc a podpora  198–208  

Orientace žáků na úkoly  209–218, 429–432  



 
 

Pořádek a organizovanost  219–226, 433–443  

Jasnost pravidel  227–253  

Proměnlivost třídního klimatu  259–267, 269–293, 360, 364–365  

 


