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Nejzajímavější zjištění 

� Pouze každý třetí učitel o sobě soudí, že dokáže zajímavě učit, podle žáků je to ještě méně 
a polovinu z nich výuka nebaví. 

� Přibližně dvě třetiny žáků navštěvují i na 2. stupni stejnou školu jako v 1. třídě. 

� Vztah žáků k třídnímu učiteli je ve vyšších ročnících horší než v nižších ročnících. Je-li 
třídním učitelem žena, je vztah žáků k ní zpočátku horší než v případě muže, avšak 
v 9. ročníku se stabilizuje (pro učitele-muže se i v 9. ročníku zhoršuje). 

� Lepší vztah k učiteli mají dívky než chlapci a žáci ve větších třídách než v menších. Žáci ve 
větších třídách mají ovšem zase o něco horší vztah ke škole. 

� Na vnímání vztahu žáka k učiteli se ze zkoumaných aspektů projevuje nejvýrazněji to, zda 
žák považuje učitelovo jednání za spravedlivé a zda mají žák a učitel vzájemný respekt. 

� To, zda žáci respektují své učitele, záleží především na tom, jestli se sami cítí být 
respektováni. Žáci, kteří se necítí učitelem respektováni, mají i menší respekt ke svým 
spolužákům. 

� Žáci obecně považují za prospěšné, pokud učitel zasahuje do konfliktů ve třídě, například 
pokud zjistí, že je někomu ubližováno. 

� Žáci jsou o něco spokojenější s kolektivem spolužáků než s prostředím své třídy, avšak 
obojí hodnotí velká většina kladně, a to i v 9. ročníku, kde jsou názory relativně 
nejkritičtější. 

� Třídní učitelé jsou vcelku schopni dobře vycítit, pokud jejich žáky výuka baví. 

� V rámci jedné třídy se žáci v hodnoceních pocitů z prostředí učebny shodují jen velmi málo, 
totéž platí pro hodnocení kolektivu spolužáků i pro hodnocení zábavnosti výuky. 

� Víc kladných vlastností svých třídních učitelů uvádějí žáci vyšších ročníků, větších tříd a 
dívky. Kladněji jsou hodnoceni třídní učitelé s kratší praxí a muži. 

� Žáci od ideálního třídního učitele očekávají, že bude mít smysl pro humor, bude spravedlivý 
a chápavý, bude brát vážně jejich názory a normálně si s nimi povídat a bude je 
podporovat v jejich činnosti. Takové vlastnosti mají podle žáků jejich třídní učitelé poměrně 
často i ve skutečnosti. 

� Třídní učitelé považují za nejdůležitější vlastnosti důslednost, spravedlivost a schopnost si 
s žáky normálně povídat. 

� Většina žáků vnímá negativně pravidla omezující jejich svobodu během přestávek, zejména 
ta týkající se pohybu. 

� Přibližně polovina žáků si myslí, že škola měla zlepšit chuť jídla ve školní jídelně nebo 
rozšířit jeho nabídku. 

� Ve škole se cítí dívky o něco bezpečněji než chlapci. Žáci mají pocit nebezpečí nejčastěji na 
místech vyhrazených pro učitele a vedení školy (ředitelna, sborovna, kabinet), ve známých 
prostorách se cítí poměrně bezpečně. Většina žáků žádné nebezpečné místo neuvedla. 

� Žákům na druhých vadí nevhodný styl mluvy (především dívky a vyšší ročníky) a poslech 
hudby, která se jim nelíbí (chlapci a nižší ročníky). 
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� Většina žáků uvádí, že se učí především proto, aby byli vzdělaní a našli si v budoucnu 
dobrou práci. Učitelé jsou naopak přesvědčeni, že jsou jejich svěřenci motivováni hlavně 
známkami a tlakem rodiny. 

� Chlapci podle svých slov zvládají nároky školy lépe než dívky. 

� Přibližně 30 % žáků podle svých slov rychle zvládá učivo a úkoly, přičemž na to potřebuje 
nejvýše hodinu denně. 8 % žáků by ke zvládnutí učiva a úkolů potřebovalo aspoň tři hodiny 
denně. 
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Co je projekt Pohoda 

Pohoda je velmi podrobné dotazníkové šetření zaměřené na zjištění školního klimatu 
v základních školách. V šetření byli osloveni žáci, jejich třídní učitelé a ředitelé účastnických 
škol. Dotazníky pro žáky a pro učitele se zaměřovaly na docházku žáka do školy, vztah žáka 
k učiteli a k ostatním spolužákům, pocity žáka ve škole, jeho postoje v různých školních situacích a 
motivaci k učení. Přitom oba zmíněné dotazníky mapovaly tytéž situace, postoje a vztahy, pouze 
z různých hledisek (hledisko žáka a hledisko učitele). Dotazník ředitele se zaměřoval především na 
popis materiální, finanční a pedagogické situace školy. 

Součástí projektu Pohoda nebyly didaktické testy, neboť jeho cílem nebylo porovnání výpovědí 
žáků s úrovní jejich dovedností. Takové srovnání pro ZŠ nabídne analýza dlouhodobého projektu 
KEA, která se plánuje na podzim 2012. 

Organizace projektu 
Dotazníkové šetření proběhlo ve dvou vlnách, první vlna se uskutečnila v listopadu 2011 a druhá 
v dubnu 2012. Dotazníky vyplňovali všichni respondenti výhradně online (v počítači) a jejich 
odpovědi se ihned uložily do centrální databáze. Součástí projektu byly i osobní konzultace 
s žáky, učiteli i řediteli, které měly pomoci lepšímu pochopení situace ve školách a zároveň 
poskytnout zpětnou vazbu školám. 

Počet zapojených tříd ve škole a žáků v každé třídě závisel pouze na rozhodnutí školy, proto nemá 
smysl určovat návratnost dotazníků. Každá škola na konci vlny dotazování obdržela souhrnné 
vyhodnocení svých odpovědí. 

Dotazníky 
Všechny dotazníky obsahovaly otázky s výběrem odpovědi z nabídky. Počet možných voleb 
v každé otázce byl různý – v některých bylo možné zvolit jen jedinou odpověď, v některých byl 
stanoven maximální počet odpovědí (víc než jedna) a v některých nebyl počet voleb omezen. 
Žákovský dotazník obsahoval 66 otázek (devět z nich popisovalo situaci žáka – pohlaví, vzdělání 
rodičů, dojíždění do školy apod.), učitelský dotazník 55 otázek (z toho šest popisných) a 
ředitelský dotazník 24 otázek (osm popisných). 

Texty všech dotazníků jsou v Příloze C. 

Zdroje dat pro analýzu a metodika zpracování 
Odpovědi ve všech dotaznících byly shromážděny v databázi MS Access. Každý žák měl u svých 
odpovědí uveden zašifrovanou identifikaci (tzv. hash1) – tato identifikace sice nebyla ve 
zpracování analýz přímo využita, ale umožňuje propojit odpovědi žáka v projektu Pohoda s jeho 
daty v jiných projektech. Dále byl u žáka uveden identifikátor třídy a školy, aby bylo možné 
dotazník žáka propojit s dotazníkem třídního učitele a ředitele. Identifikátor školy umožňoval též 
dohledání údajů o škole v databázi škol. 

Data byla již v databázi Access propojena s externími údaji ÚIV a ČSÚ o kraji, zřizovateli, počtu 
žáků ve škole a počtu obyvatel v sídle školy. Data byla následně pro účely analýzy vyexportována, 
očištěna od duplicit a zjevné neshody vyplývající např. ze sloučení škol opraveny. Pohlaví žáka bylo 
dostupné jednak z podkladů pro přiřazení hashe, jednak je uváděli žáci v dotazníku – jako 

                                           
1 Hash převádí jméno a datum narození žáka do podoby, z níž nelze určit, o kterého žáka se jedná (např. PASOU 
HAZOUKOF), přitom se však zachovává jedinečnost identifikace. 
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spolehlivější se ukázal první ze zmíněných zdrojů. Rovněž počet žáků ve třídě uváděli jak žáci, tak 
jejich třídní učitelé, u žáků se však v rámci stejné třídy údaje velmi lišily, a proto jsme za 
věrohodný považovali pouze údaj o počtu žáků uvedený učitelem. 

Ze statistické ročenky Ústavu pro informaci ve vzdělávání (ÚIV) pro školní rok 2010/112 jsme zjistili 
počty žáků ve všech ročnících 2. stupně v jednotlivých krajích ČR. Každému účastníkovi jsme pak 
přiřadili váhu tak, aby součet vah v rámci každé kombinace kraje a ročníku byl roven 
referenčnímu počtu pro ročník a kraj. Váhy pak byly v některých případech využity pro výpočet 
vážených součtů a vážených průměrů. 

Nevýhodami dotazníků bývá jednak velké množství jejich položek, jednak kvalitativní charakter 
položek (např. vyjádření postoje „rozhodně souhlasím“ – „spíše souhlasím“). Kvalitativní škála 
v položce bývá převoditelná na číslo tak, že jednotlivým stupňům přiřadíme číslo nebo počet bodů. 
Takto je u některých položek spočítána tzv. míra souhlasu, kdy se jednotlivým stupňům souhlasu 
přiřazují čísla mezi 0 a 1 (v případě dotazníků Pohoda typicky 1 – 2/3 – 1/3 – 0). Pokud je ovšem 
potřeba zpracovat více položek najednou, je vhodné sdružit položky vztahující se k podobnému 
rysu a odpovědi respondentů nějakou metodou převést na číslo (skór) nazývané též index. Podle 
obsahu sdružovaných otázek tak může vzniknout např. index ochoty pomoci, index 
socioekonomického zázemí, index strachu ze školy apod. Pro orientační určení otázek ke 
sdružování jsme použili faktorovou analýzu, pro následný převod kvalitativních dat na číselný 
index jsme použili graded-response model IRT. Seznam indexů s uvedením zdrojových otázek 
dotazníků je v Příloze A. 

Pro analýzu vztahu číselného znaku (v našem případě indexu) s více vysvětlujícími faktory 
najednou se obvykle používají metody lineárního modelování jako regrese nebo analýza rozptylu. 
Jejich důležitým předpokladem je nezávislost jednotlivých pozorování, což ovšem při účasti celých 
tříd a škol není splněno – vztah mezi výsledky žáků ze stejné třídy nepochybně existuje, např. kvůli 
působení stejného učitele. Proto jsme v analýze použili složitější metodu, a to lineární smíšený 
model, v němž se bere v úvahu i působení škol a tříd, aniž přijdeme o možnost zkoumat společný 
vliv kraje, zřizovatele apod. Výstupem z lineárního smíšeného modelu jsou čisté vlivy faktorů, tedy 
rozdíly očekávaných výsledků u různých skupin žáků při očištění od působení ostatních vlivů. 

Podrobnější popis použitých metod je uveden v Příloze B. 

O kom tato analýza vypovídá 
Dvou vln dotazníkového šetření se zúčastnilo 85 základních škol, 537 tříd a 9407 žáků. V rámci 
každé školy tedy byla účast vysoká (v průměru více než 110 žáků na školu), v rámci populace 
základních škol v ČR ovšem nízká. Při tak malém počtu účastnických škol lze předpokládat, že se 
jedná o specifickou skupinu škol a závěry na tomto vzorku učiněné nelze zobecňovat na všechny 
ZŠ. Maximální korektní zobecnění souhrnných statistik je na školy kvalitativně podobné 
účastnickým školám, především s veřejným zřizovatelem (zpravidla obec). 

Analýza se ovšem zaměřuje především na porovnání různých skupin žáků mezi sebou. Lze 
předpokládat, že určité jevy (např. různý přístup chlapců a dívek, žáků různých ročníků či třídních 
učitelů-mužů a učitelek-žen) se podobně projevují i v širší skupině škol. Tam, kde můžeme 
tento předpoklad považovat za splněný, můžeme tedy provést i širší zobecnění. 

                                           
2 V době tvorby analýzy jsme neměli k dispozici čerstvější data, ovšem údaje v sousedních školních rocích a zejména 
jejich vzájemný poměr se zpravidla příliš nemění. 
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Počty účastníků 

Součty údajů za jednotlivé skupiny škol nemusejí odpovídat celkovému součtu, protože kvůli 
chybám v identifikátorech nebo v externích databázích se nepodařilo propojit všechny školy. 

Tabulka 1. Počty žáků, tříd a škol, kteří se zapojili do dotazníkového šetření Pohoda 
 žáci t řídy školy 

celkem 9407 537 85 
veřejný 9245 528 83 

zřizovatel 
neveřejný 162 9 2 

STČ 986 60 11 
JČ 56 3 1 
PL 445 21 3 
KV 230 13 2 
ÚS 1522 94 13 
LI 763 40 5 
HK 534 28 4 
PA 389 23 6 
VY 135 9 2 
JM 1439 84 14 
OL 676 39 6 
ZL 657 35 5 

kraj 

MS 1575 88 13 
do 100 žáků 3374 204 45 

101–150 žáků 2113 119 17 
počet žáků na 

2. stupni 
nad 150 žáků 3911 213 22 

do 5 tis. 2478 153 34 
5–10 tis. 1807 96 11 
10–20 tis. 1571 89 13 
20–50 tis. 1303 72 9 

velikost sídla 
školy 

nad 50 tis. 2248 127 18 
6. r. 2589 140 81 
7. r. 2471 137 82 
8. r. 2440 144 82 

ročník 

9. r. 1907 116 71 
do 15 žáků 533 51 25 
16–20 žáků 1597 104 46 
21–25 žáků 2358 118 44 

počet žáků ve 
třídě3 

nad 25 žáků 1602 69 32 

Pouze dvě školy byly zřízeny soukromým subjektem nebo církví, proto nelze výsledky analyzovat 
s ohledem na zřizovatele, naopak výstupy z analýzy lze korektně interpretovat jen pro školy 
s veřejným zřizovatelem (zpravidla obec). Projektu se neúčastnily školy z Prahy, neboť pro Prahu 
nebylo možné využít prostředky evropských strukturálních fondů (ESF); účast z dalších krajů byla 
velmi rozmanitá, nejsilnější účast byla v Ústeckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. 

                                           
3 Tento údaj vychází z odpovědí příslušných třídních učitelů a není proto k dispozici pro všechny třídy ani žáky (u 
některých tříd nemáme odpovědi třídních učitelů k dispozici). Údaj o počtu žáků ve třídě uváděný žáky se ukázal jako 
velmi nespolehlivý. 
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Zastoupení škol podle počtu žáků na 2. stupni a podle velikosti sídla školy odpovídá celkové situaci 
v ČR. Zastoupení 6.–8. ročníku je vyrovnané, u 9. ročníku poněkud nižší, avšak možnosti analýzy 
to nijak nenarušuje – ročník žáka se vyskytuje ve všech statistických modelech jako vysvětlující 
veličina. 

Tabulka 2. Počty žáků podle pohlaví, vzdělání rodičů, pobytu a dopravy do školy, 
stability docházky a využívání jídelny  

 počet % 
chlapec 4828 51% 

pohlaví 
dívka 4579 49% 

ZŠ 709 8% 

SŠ bez mat. 2769 30% 

SŠ s mat. 4314 47% 
vzdělání matky 

VŠ 1360 15% 

ZŠ 693 8% 

SŠ bez mat. 3002 33% 

SŠ s mat. 3852 43% 
vzdělání otce 

VŠ 1493 17% 

ano 6090 65% 
ve škole od 1. r. 

ne 3315 35% 

ano 5782 61% 

ne 3429 36% 
bydlí ve stejné obci jako 

škola 
střídavě 193 2% 

do 15 minut 5379 58% 

16–30 minut 2982 32% 

31–60 minut 787 8% 
doprava do školy 

nad 60 minut 172 2% 

každý den 5517 59% 

několikrát týdn ě 451 5% 

několikrát za m ěsíc 181 2% 
chodí do jídelny 

méně nebo v ůbec ne  3246 35% 

Zastoupení dívek a chlapců mezi respondenty bylo vyrovnané, stejně tak i rozdělení vzdělání rodičů 
odpovídá situaci v celé populaci žáků ZŠ. Přibližně dvě třetiny žáků navštěvují i na 2. stupni stejnou 
školu jako v 1. třídě; pokud uvážíme, že mnoho škol má pouze 1. stupeň a jejich žáci tudíž školu 
změnit musejí, je příslušnost ke škole poměrně stabilní a odráží přetrvávající tradici školu neměnit, 
není-li to nezbytné. 



 

Vztah žáka k učiteli 10 

Vztah žáka k učiteli 

Učitel je pro žáka nejviditelnějším reprezentantem školy a na žákově vnímání klimatu školy se 
podílí v zásadní míře, proto je nejvhodnější začít analýzu dotazníkového šetření právě od vztahu 
žáka a jeho učitele. Je nutné si ovšem uvědomit, že některé otázky se týkaly výslovně třídního 
učitele, některé naopak všech učitelů, navíc toto žák nemusel ve svých odpovědích vždy dobře 
rozlišit. 

Graf 1. Index vztahu žáka k učiteli – očištěná souvislost s různými faktory 
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Vztah žáků k učiteli je ve vyšších ročnících horší než v nižších. Záleží i na pohlaví třídního učitele: 
vede-li třídu žena, uvádějí žáci v 6.–8. ročníku horší vztah než v případě muže, v 9. ročníku se to 
ovšem mění. Důvodem může být jiný přístup mužů a žen k žákům posledního ročníku či větší 
pociťovaná vstřícnost ze strany třídních učitelek-žen. 

Vcelku podle očekávání mají k učitelům lepší vztah dívky než chlapci, poněkud překvapivě však 
lepší vztah uvádějí i žáci ve větších třídách. Není vyloučeno, že v menších třídách nelze před 
učitelem drobné prohřešky skrýt tak snadno jako ve větších třídách, a proto žáci menších tříd mají 
s učitelem víc problémů. 
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Podrobnější analýza ukázala, že nejsilnějšími složkami indexu vztahu žáka a učitele jsou vnímání 
(ne)spravedlivého chování učitele a vzájemný respekt žáka a učitele. Těmito složkami se zabývají 
Graf 2 až Graf 4. 

Graf 2. Nespravedlivé chování třídního učitele 
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Velmi silnou složkou indexu vztahu žáka k učiteli je otázka, zda žák pociťuje ze strany učitele 
nespravedlivé chování. Uvádí to jen menšina žáků (přibližně třetina), přičemž chlapci pociťují 
nespravedlivost častěji. Hůře je hodnoceno chování třídních učitelek-žen než mužů (opět 
s výjimkou 9. ročníku, kde se obě pohlaví vyrovnávají). Rozdíly mezi třídami různých velikostí se 
v této otázce projevují minimálně. 
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Graf 3. Vzájemný respekt mezi žákem a jeho třídním učitelem 
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Základem dobrého vztahu je vzájemný respekt. Sice vztah v případě třídního učitele a jeho žáků 
není symetrický, ale jak ukazuje Graf 3, žák reaguje na to, zda se učitelem cítí, nebo necítí 
respektován. Přitom je vcelku příznivé, že velká většina žáků respekt svého třídního učitele 
pociťuje. Případů, kdy žáci učitele respektují, ale sami se necítí respektováni, je tak mezi všemi 
dotázanými žáky pouze 13 %.4 

Souvisí vztah žáka k učiteli se vztahem žáka ke svým spolužákům? V pubertálním věku by bylo 
možné očekávat, zejména u chlapců, že odpor k autoritě posílí pozici žáka v kolektivu. Na druhou 
stranu nerespektující postoj žáka k učiteli znamená, že ani učitel žáka nerespektuje; tím se celkové 
ovzduší ve třídě zhoršuje a může to zhoršovat i vztahy mezi žáky navzájem. Odpověď dává Graf 4. 

Graf 4. Souvislost respektu žáka k třídnímu učiteli a ke spolužákům 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

respektuji učitele nerespektuji učitele

po
dí

l k
la

dn
ýc

h 
od

po
v
ě

dí

nikoho nerespektuji

většinu nerespektuji

respektuji většinu, některé ne

respektuji všechny

 

                                           
4 13 % z celku tvoří tmavě zelená část pravého sloupce, který sám odpovídá 22 % z celku. 
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Žáci, kteří nerespektují třídního učitele, mají významně horší vztah ke svým spolužákům – třikrát 
častěji u nich nastává situace, že k většině spolužáků nemají respekt. To napovídá, že vztah mezi 
žákem a třídním učitelem souvisí se situací v celé třídě, ačkoliv na základě odpovědí 
v dotaznících neumíme rozlišit, zda jde o kauzalitu a co je v takovém případě příčina a co důsledek. 

Do vztahů mezi spolužáky může učitel vstupovat a dokonce se to od něho očekává, pokud se ve 
škole vyskytne konflikt. Graf 5 ukazuje, jak učitelé reagují, pokud zjistí, že se některému žákovi 
ubližuje, a jak jejich reakci následně hodnotí žáci. 

Graf 5. Prospěšnost reakce učitele, pokud je někomu ubližováno 
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Poněkud překvapivá, avšak v souladu se školní praxí je skutečnost, že učitelé častěji problémovou 
situaci chtějí ihned řešit, než žáka vyslechnout.5 Oba typy reakcí považují žáci za přibližně stejně 
prospěšné a většina žáků je hodnotí kladně. Více než polovině žáků ovšem nevadí ani to, že 
učitel v takové situaci vůbec nezasáhne – pravděpodobně určité konflikty či projevy agrese 
považují za soukromé záležitosti. 

                                           
5 Žák mohl zvolit obě zmíněné možnosti, proto součet četností voleb přesahuje 100 %. 
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Vztah žáka ke škole 

Vztah žáka ke škole je určen nejen tím, jak jde žákovi učení, ale i spokojeností žáka v kolektivu 
spolužáků a dobrým pocitem z interiéru a vybavení školy. Tyto aspekty jsou zachyceny v indexu 
vztahu žáka ke škole. 

Graf 6. Index vztahu žáka ke škole – očištěná souvislost s různými faktory 
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Vztah žáka ke škole je v některých rysech podobný jako vztah k učiteli (viz Vztah žáka k učiteli). 
Ve vyšších ročnících je horší než v nižších, liší se podle pohlaví třídního učitele i podle 
pohlaví žáka a určité (byť slabé rozdíly) jsou zřetelné i mezi třídami různých velikostí. 

K zásadnímu zhoršení vztahu žáka ke škole dochází u tříd vedených muži a ženami v odlišných 
bodech 2. stupně, významně liší se především situace v 8. a 9. ročníku. Zatímco v případě, kdy 
třídu vede žena, se vztah žáků mezi 8. a 9. ročníkem začíná stabilizovat, u mužů nastává právě 
mezi 8. a 9. ročníkem značné zhoršení. 
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Liší se též situace dívek a chlapců. Vztah chlapců ke škole se mezi 6. a 9. ročníkem liší víc 
než u dívek. Důvodem může být větší rivalita a agresivita mezi chlapci 9. ročníku, z čehož plyne 
zhoršení vztahů v kolektivu. 

Mírně lepší vztah ke škole vykazují žáci v menších třídách. To je ve zdánlivém rozporu se vztahem 
žáka a učitele (viz Graf 1). Je ale možné, že mezi sebou se žáci cítí lépe v menším kolektivu, kde 
jsou menší tendence k vytváření part a klanů; přitom nelibě nesou, že jim jednotlivě učitel věnuje 
relativně větší pozornost. 

Dobrý pocit žáka ve škole podporují příjemné prostředí i příjemný kolektiv. Graf 7 znázorňuje, jak 
žáci různých ročníků hodnotí svůj pocit v obou směrech. 

Graf 7. Dobrý pocit žáka z učebny a školního kolektivu 
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Velká většina žáků hodnotí kladně jak prostředí (učebnu), tak kolektiv spolužáků, 
přičemž jsou žáci o něco spokojenější s kolektivem než s prostředím. Žáci vyšších ročníků se sice 
v obou aspektech cítí relativně hůř než žáci nižších ročníků, avšak přesto i v 9. ročníku převládá 
vysoká míra spokojenosti. Analýza ukázala, že mezi hodnocením chlapců a dívek není statisticky 
významný rozdíl, podobně jako mezi hodnocením žáků různě velkých tříd. 

Učebna a kolektiv tvoří jen rámec pro průběh výuky. Vztah žáka ke škole je tak přirozeně určen i 
tím, jak se cítí při vyučování. O tom vypovídá Graf 8. 
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Graf 8. Baví žáka výuka? 
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Podobně jako v jiných oblastech pozorujeme, že se v průběhu puberty vztah žáka k výuce mění, a 
to podle očekávání k horšímu. V 6. ročníku baví výuka o něco víc než polovinu žáků, o tři roky 
později je to méně než polovina žáků. O něco víc baví výuka dívky, ale rozdíly proti chlapcům jsou 
malé. Podobně i rozdíly podle toho, zda je třídním učitelem muž, nebo žena, jsou nepatrné – žáci 
zde hovoří o výuce obecně, na níž se na 2. stupni podílí třídní učitel jen částečně. 

Za pozornost ovšem stojí srovnání odhadu třídního učitele, zda žáky baví výuka, a odpovědí 
samotných žáků. 

Graf 9. Srovnání odhadu zábavnosti výuky od třídního učitele se skutečností 
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Graf 9 ukazuje, že třídní učitelé jsou vcelku schopni vycítit, pokud jejich žáky výuka baví. Jelikož 
lze očekávat (viz dále Graf 10), že ne všechny žáky výuka baví stejně, nemohl samozřejmě odhad 
učitele pokrýt pocity všech žáků třídy. Nicméně je zřejmé, že ve třídách, kde podle odhadu 
třídních učitelů žáky výuka baví, tuto odpověď skutečně nadpoloviční většina žáků 
dává. 23 % třídních učitelů je poněkud skeptických a uvádí, že většinu jejich žáků výuka nebaví, 
ačkoliv ve skutečnosti výuka nebaví jen přibližně polovinu jejich žáků. 

Do jaké míry se žáci v pocitech z učebny, z kolektivu a z výuky shodují? Jinými slovy, cítí se ve 
stejné učebně (resp. ve stejném kolektivu a při stejné výuce) žáci podobně, nebo různí žáci mají 
různé pocity? Shodu žáků v rámci třídy popisuje Graf 10. 

Graf 10. Shoda hodnocení učebny, kolektivu a zábavnosti výuky v rámci třídy 
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Pokud by všichni žáci ve stejné třídě uváděli vždy stejné hodnocení (tj. všichni by byli stejně 
spokojení nebo stejně nespokojení), byla by shoda hodnocení 100%. Naopak pokud by rozložení 
hodnocení bylo uvnitř každé třídy stejně pestré jako v celé populaci, shoda v rámci tříd by byla 
nulová. Z grafu je vidět, že se žáci stejné třídy ve svých hodnoceních shodují jen velmi 
málo – v rámci jedné třídy tak mohou někteří žáci hodnotit učebnu kladně a jiní záporně, totéž 
platí pro kolektiv i pro zábavnost výuky. 

Značná neshoda v hodnocení kolektivu je logická, může např. vyplývat z temperamentu a 
povahových vlastností žáka. Neshoda v hodnocení zábavnosti výuky vypovídá o tom, že se 
učitelům6 nedaří učinit výuku obecně atraktivní. Důvodem může být jak přetrvávající styl výuky ve 
školách, tak pubertální období, jímž žáci na 2. stupni procházejí. Poněkud větší shoda panuje u 
hodnocení učebny, i zde je ale vidět, že tolerance a požadavky na příjemné prostředí jsou u 
různých žáků různé. Lze říct, že na 2. stupni je velmi obtížné sestavit takový kolektiv žáků, 
připravit jim takovou učebnu a vést takovou výuku, kde by se všichni nebo skoro 
všichni cítili spokojeni. 

S hodnocením zábavnosti výuky souvisí i to, zda při vyučování panuje pořádek, ev. nakolik musí 
učitel zasahovat. 

                                           
6 Znovu připomínáme, že se otázka zaměřovala na výuku jako celek, tedy na všechny školní předměty. 
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Graf 11. Názor žáka na pořádek při vyučování 
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Kázeň bývá u starších žáků větší problém než na začátku 2. stupně. Z grafu je zároveň vidět rozdíl 
podle toho, zda je třídním učitelem muž, nebo žena. V případě muže sice častěji nastává situace, 
kdy učitel musí občas zasáhnout, extrémní situace (naprostý pořádek a naprostý nepořádek) jsou 
ovšem řidším jevem než v případě ženy jako třídní učitelky. Přestože otázka byla opět zaměřena 
celkově na vyučování, je možné, že ve třídě vedené mužem se obecně o něco lépe daří udržet 
kázeň v rozumných mezích. Analýza přitom neprokázala, že by na pořádek při vyučování měla vliv 
délka praxe učitele. 
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Jaký by měl být třídní učitel – a jaký doopravdy je 

Osoba třídního učitele žáky doprovází po čtyři roky během pubertálních změn a její funkce není 
výhradně jen vzdělávací a organizační. Je-li třídní učitel na 2. stupni výrazná osobnost, může 
působit i v dalším životě žáka jako vzor. Proto jsme v dotaznících zjišťovali, které vlastnosti 
(zpravidla kladné) jejich učitel má, a hodnocení vlastností jsme dali do souvislosti s ročníkem, 
pohlavím, velikostí třídy a dalšími vysvětlujícími veličinami. 

Graf 12. Index kladných vlastností třídního učitele – očištěná souvislost s různými 
faktory 

-0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

chlapec

dívka

do 15 žáků

16–20 žáků

21–25 žáků

nad 25 žáků

muž

žena

méně než 3 roky

víc než 10 let

ro
č

ní
k,

 p
oh

la
ví

 ž
ák

a,
 v

el
ik

os
t t

ří
dy

, p
oh

la
ví

 t
ř.

 u
č

ite
le

, d
él

ka
 p

ra
xe

 t
ř.

 
u
č

ite
le

odchylka od pr ůměru

 
Přestože je vztah žáků vyšších ročníků ke škole i k třídnímu učiteli v průměru horší než v nižších 
ročnících (viz Graf 1 a Graf 6), starší žáci přiznávají svému třídnímu učiteli víc kladných 
vlastností než mladší žáci. Může to být i tím, že se starší žáci dokážou nad vlastnostmi učitele 
lépe zamyslet. Víc pozitivních vlastností uvádějí i dívky oproti chlapcům, což může souviset s jejich 
lepšími pozorovacími a komunikačními schopnostmi. Dále jsou kladněji hodnocení třídní učitelé 
s praxí do 3 let (tj. relativně velmi mladí), ve větších třídách a muži. 

Podívejme se nyní podrobněji na to, které vlastnosti třídního učitele jsou podle žáků žádoucí a 
které u svého učitele doopravdy vnímají. Žáci byli požádáni, aby u žádoucích vlastností vyznačili 
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maximálně pět možností (průměrně vyznačili 5,5 možnosti), počet vyznačených skutečných  
vlastností nebyl omezen (průměrně vyznačili 6,2 možností, četnosti odpovědí jsou tedy 
srovnatelné). 

Graf 13. Žádoucí a skutečné vlastnosti učitele 
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Pro třídní učitele vyznívá pozitivně, že nejžádanější vlastnosti jsou i nejčastěji uváděnými 
skutečnými vlastnostmi. Žáci by ještě rádi viděli, aby si víc učitelů umělo udělat legraci sami ze 
sebe; naopak jako skutečné, avšak ne nutně žádoucí vlastnosti učitelů uvádějí přísnost, pečlivost a 
velké odborné znalosti. 

Nabídka žádoucích vlastností byla silně orientována na sociální dovednosti, proto (při omezení na 
pět voleb) jen malý podíl žáků žádá od učitelů schopnost zajímavě učit či zaujmout. Na druhou 
stranu pouze 20 % žáků uvádí, že jejich třídní učitelé tuto schopnost mají.7 

                                           
7 Je nicméně otázka, zda tak nízký podíl není ovlivněn velkým rozsahem otázky a možným přehlédnutím některých 
možností. 
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Graf 14. Posouzení vybraných skutečných vlastností třídního učitele podle pohlaví 
žáka a vzdělání jeho otce 
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U Graf 12 jsme viděli, že dívky přiznávají třídním učitelům víc skutečných vlastností než chlapci. 
Nejvýrazněji se rozdíly mezi pohlavími projevují v hodnocení, zda je učitel chápavý, dokáže se žáků 
zastat, je spravedlivý a přizná chybu; naproti tomu schopnost zajímavě učit přiznávají svým třídním 
učitelům dívky i chlapci téměř ve stejné míře. 

Rozdílné četnosti voleb pozorujeme i u žáků s různě vzdělanými rodiči. Nejvíce se podle vzdělání 
otce8 liší posouzení schopnosti učitele zastat se žáků, téměř žádné rozdíly pak nejsou u posouzení 
snahy učitele žáky chápat. 

                                           
8 Rozdíly podle vzdělání otce se ukázaly jako významnější než rozdíly podle vzdělání matky. 
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Graf 15. Posouzení vybraných skutečných vlastností třídního učitele podle pohlaví 
a délky praxe učitele 
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Sympatie žáků k mladším učitelům jsou logické, neprojevují se však u všech udávaných vlastností 
stejně. Největší rozdíl mezi učiteli s nejkratší a nejdelší praxí (zjednodušeně řečeno mezi 
nejmladšími a nejstaršími učiteli) uvádějí žáci u schopností chápat žáky a zastat se jich. 
Starší učitelé relativně málo zaostávají za mladými ve schopnosti zajímavě učit. 

Muži jako třídní učitelé jsou oproti ženám hodnoceni nejlépe ve schopnostech zajímavě učit, 
přiznat chybu a zastat se žáků. Ženy se v žákovském hodnocení téměř vyrovnají mužům, pokud 
jde o spravedlivost, schopnost vyjít vstříc nebo snahu žáky chápat. 

Na roli třídního učitele mají kromě žáků pochopitelně svůj názor i samotní učitelé. Ti v dotazníku 
také uváděli žádoucí vlastnosti a pokusili se posoudit, které vlastnosti oni sami ve skutečnosti mají. 
Počet voleb žádoucích vlastností měl být opět omezen na pět (v průměru učitelé uvedli 5,2 
možností), počet voleb u skutečných vlastností omezen nebyl (v průměru zvoleno 8,4 možnosti). 
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Graf 16. Žádoucí vlastnosti třídního učitele podle žáků a učitelů 
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Představy žáků a učitelů o ideálních vlastnostech třídního učitele se evidentně 
rozcházejí. Učitel na rozdíl od žáků velmi zdůrazňuje důslednost a spravedlivost, za důležitou 
ovšem považuje i schopnost si s žáky normálně povídat. Naopak smysl pro humor, snahu žáky 
chápat ani podporovat žáky v jejich činnosti9 nepovažuje za prioritní. 

                                           
9 Speciálně tuto schopnost ovšem mohou učitelé a žáci chápat odlišně. 
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Graf 17. Skutečné vlastnosti třídního učitele podle žáků a učitelů 
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Jak již bylo řečeno, učitelé volili v průměru víc skutečných vlastností než žáci (8,4 proti 6,2), proto 
jsou i četnosti jednotlivých voleb od učitelů mnohem vyšší než od žáků. Podstatné je, že se 
učitelé i žáci vcelku shodují na tom, které vlastnosti mají třídní učitelé ve skutečnosti 
nejčastěji. Žáci i učitelé uvádějí mezi nejčastěji se vyskytujícími vlastnostmi schopnost si s žáky 
normálně povídat, spravedlivost, snahu žáky chápat a smysl pro humor. Učitelé u sebe relativně 
častěji než žáci pozorují schopnosti přiznat chybu a zastat se žáků, naopak bagatelizují svou 
schopnost podporovat žáky v jejich činnosti a zejména svou přísnost. 

Za pozornost stojí, že pouze 30 % učitelů si o sobě myslí, že učí zajímavě. Je otázkou, 
nakolik jde o sebekritiku učitelů, případně nakolik je podle nich vůbec možné na 2. stupni zajímavě 
učit. Rovněž není vyloučeno, že tuto možnost řada učitelů přehlédla, protože byla v nabídce až na 
konci. 
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Školní režim 

Každá instituce pro svůj vnitřní režim stanovuje určitá pravidla a omezení, další pak vyplývají 
z provozních možností nebo ze zavedených zvyklostí. Stejně tak se v každé škole musejí žáci 
přizpůsobit nejen rozvrhu a školnímu řádu, ale i materiálnímu a technickému vybavení školy, 
zvyklostem ovlivňujícím režim přestávek nebo nabídce jídel ve školní jídelně. 

Graf 18. Index přizpůsobení školnímu režimu – očištěná souvislost s různými 
faktory 
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S přizpůsobením školnímu režimu mají obecně větší problém žáci vyšších ročníků. Odpor vůči 
režimu se prohlubuje mezi 7. a 8. ročníkem, poté se již žáci adaptují. Obecně jsou přizpůsobivější 
dívky než chlapci. Důležitou roli hraje i vzdělání, žáci rodičů s nižším vzděláním se 
přizpůsobují režimu hůř než žáci vzdělanějších rodičů. 

Podle odpovědí žáků hraje pro adaptaci na školní režim největší roli ochota přizpůsobit se režimu 
přestávek. 
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Graf 19. Podíl žáků, kterým na pravidlech pro přestávky nic nevadí, podle pohlaví a 
ročníku 
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Žáci se celkově lépe přizpůsobí režimu velkých než malých přestávek, přesto i u velkých přestávek 
je bez problémů pouze přibližně čtvrtina až třetina žáků, a to i mezi mladšími ročníky. 
Přestávkovému režimu se v 6. ročníku lépe přizpůsobí dívky, ale o to výrazněji do 9. ročníku 
poklesne jejich ochota se přizpůsobit, na konci ZŠ se vyrovnají s chlapci. 
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Graf 20. Jaká omezení o přestávkách žákům vadí 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

nesmíme chodit ven

nesmíme do tělocvičny, na venkovní hřiště

nic mi nevadí

učitelé vyučují i přes přestávku

nesmíme do jiného patra

už 5 minut před zvoněním musíme být v lavici

nemám možnost pohybu

nemůžu navštěvovat školní klub

nemůžu být v klidu

nesmíme ze třídy 

nesmíme si dojít do bufetu, kantýny, automatu

podíl kladných odpov ědí

velká přestávka

malé přestávky

 
Jak již ukázal Graf 19, více žákům vadí omezení pro malé přestávky. Žáci si nejčastěji stěžují na to, 
že o přestávkách nesmějí ven, případně na školní hřiště nebo do tělocvičny (poslední 
volba nebyla u malých přestávek nabízena). U žáků 2. stupně je pochopitelně touha po volném 
pohybu zcela přirozená. Pokud pomineme odpovědi „nic mi nevadí“, patří do druhé skupiny často 
uváděných nepříjemných omezení zkracování přestávek (přetahování hodin nebo nutnost být 
v lavici), případně nemožnost volného pohybu po škole (zpravidla z bezpečnostních důvodů). 



 

Školní režim 28 

Graf 21. Co by škola měla změnit ohledně jídla 
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Ve škole žák 2. stupně stráví denně několik hodin, a proto potřebuje naplnit mnoho fyzických 
potřeb. Kromě přiměřených přestávek a pohybu (viz Graf 19 a Graf 20) jde též o možnost najíst se 
a napít. Ne každý žák má přitom možnost vystačit s vlastními zásobami. 

Graf 21 ukazuje, že jídlo mají žáci spojeno především se školní jídelnou. Jak uvádí Tabulka 2, více 
než polovina žáků se ve školní jídelně stravuje denně. Přibližně polovina všech dotázaných 
žáků by ve školní jídelně přivítala zlepšení chuti jídla10 nebo rozšíření nabídky (u 
každodenních strávníků jsou podíly těchto voleb mezi 55 a 60 %). Výrazný podíl (téměř dva z pěti 
žáků) si také stěžuje na špatnou kvalitu nebo absenci školního bufetu. Jen 20 % žáků si myslí, že 
v oblasti stravování nejsou potřeba žádné změny. 

                                           
10 Kritika školní jídelny, řídící se obvykle zásadami zdravé výživy, bývá ovšem spíš výpovědí o nezdravých stravovacích 
návycích žáků. 
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Pocit bezpečí 

Žáci mohou ve škole zažívat jak příjemné pocity, tak pocity nebezpečí a ohrožení. Velké množství 
osob může způsobovat konflikty a z nich plynoucí fyzickou nebo psychickou újmu; potřeba 
zachovávat kázeň, dodržovat pravidla a plnit úkoly pak může vést ke stresu, obav ze selhání, ba 
dokonce k trestu. Žáky jsme požádali o vyjádření, která místa ve škole mají spojena s pocitem 
nebezpečí. Respondent mohl zvolit libovolné množství z 18 nabízených možností, nebo možnost 
„žádné takové místo není“. Nejčastější volby znázorňuje Graf 22. 

Graf 22. Na kterém místě ve škole se žák již někdy necítil bezpečně (četnosti 
vybraných voleb) 
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Průměrný počet voleb byl dost nízký, u chlapců 1,5 a u dívek 1,3. Z toho plyne, že chlapci 
zažívají ve škole pocit nebezpečí častěji než dívky. Může být dáno jednak větší agresivitou 
mezi nimi, jednak častějšími kázeňskými nebo prospěchovými problémy, které s nimi učitelé nebo 
vedení školy individuálně řeší. Výrazněji se projevil druhý ze zmíněných důvodů, pocit nebezpečí 
je tedy pro žáky spojen víc s kontaktem s učiteli a vedením školy než s konflikty mezi 
sebou. 

Přibližně polovina žáků nemá žádné z nabízených míst spojené s pocitem nebezpečí. Pokud někde 
žák nebezpečí cítil, pak to bylo nejčastěji v ředitelně, kabinetu, sborovně (ve všech těchto 
případech častěji chlapci než dívky), případně v jiné třídě. Zcela minimálně mají žáci s pocitem 
nebezpečí spojené společné prostory školy (šatny, chodba, tělocvična, školní hřiště, jídelna – 
v grafu pro úsporu místa neuvedeno). 

Nezvyklé vlastnosti, projevy a chování spolužáků mohou silně působit na psychiku každého žáka, 
záleží pak na něm, co je schopen a ochoten tolerovat. V dotazníku jsme se žáků zeptali, která 
z nabízených vlastností se jim těžko přijímá. 
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Graf 23. Vybrané obtížně přijatelné vlastnosti a chování spolužáků podle ročníku a 
pohlaví 
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Je vidět, že tolerance k různým vlastnostem, projevům a chování se liší v různých ročnících i pro 
různá pohlaví. Nejméně jsou žáci ochotni tolerovat nevhodný styl mluvy, přičemž odpor je 
vyšší u dívek než u chlapců a v 9. ročníku než v 6. ročníku – do této kategorie lze zahrnout jak 
verbální agresivitu, tak sexuální narážky a vulgární výrazy (tím lze vysvětlit větší odpor dívek). Na 
druhém místě uvádějí žáci netoleranci k poslechu určité hudby, zde je odpor v 9. ročníku nižší než 
v 6. ročníku a uvádějí ho zejména chlapci – může se jednat o rivalitu mezi partami (klany) v rámci 
třídy či školy. 

Jiné vlastnosti a projevy vadí méně než 20 % žáků, přičemž názory chlapců a dívek jsou přibližně 
vyrovnané. Jedinou výjimkou je nárůst odporu vůči osobám jiné rasy u chlapců 
v 9. ročníku, což může souviset na jedné straně s atraktivitou rasistických organizací pro 
patnáctileté chlapce, na druhé straně se špatnou osobní zkušeností. 
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Proč se žáci učí 

Motivace žáků k učení může mít mnoho podob. Žák se může učit, protože je mu to uloženo jako 
povinnost a chce se vyhnout trestu; může usilovat o odměnu v podobě pochvaly a dobrých 
známek, které pak „smění“ u rodičů nebo při přijímacím řízení na střední školy; může se také učit 
pro praktické využití v životě; probíraná témata mu mohou připadat zajímavá sama o sobě atd. 
V dotazníku mohl žák uvést libovolný počet z 15 nabízených důvodů učení, stejně tak se třídní 
učitel mohl vyjádřit, proč se podle jeho názoru většina žáků jeho třídy učí. 

Graf 24. Index motivace k učení – očištěná souvislost s různými faktory 
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Motivace žáků se v průběhu docházky do ZŠ vyvíjí. V analýze ji vyjadřujeme indexem motivace, 
jehož kladné hodnoty odpovídají vnitřní motivaci a učení pro budoucnost, záporné hodnoty vnější 
motivaci (strach z trestu, touha po odměně). 

Hodnota indexu motivace ve třídách vedených ženami roste, u tříd s třídním učitelem-mužem 
kolísá – to vypovídá pravděpodobně o tom, že ženy lépe než muži umějí žákům během 2. stupně 
ukázat i jiné důvody k učení než pouze známky a vnější motivaci vůbec. 

Motivovanější (lépe řečeno zdravěji motivované) jsou dívky než chlapci, totéž platí i pro žáky, 
jejichž rodiče mají vyšší vzdělání. 
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Graf 25. Nejčastěji uváděné důvody učení podle nejvyššího dosaženého vzdělání 
rodičů a pohlaví 
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Žáci nejsou – možná poněkud překvapivě – motivováni k učení primárně strachem z trestu a 
touhou po odměně, ale v učení vidí velmi silně přípravu pro budoucí život. Pokud žáci 
uvádějí vnější motivaci, pak je to spíš pozitivní (dobré známky, pochvala) než negativní motivace 
(strach z trestu nebo z nevzdělanosti).11 

U nejčastěji uváděných důvodů vidíme také největší rozdíl mezi motivací chlapců a dívek. Dívky 
jsou mnohem častěji než chlapci motivovány dobrými známkami, snazším vstupem na 

                                           
11 V této otázce pochopitelně není vyloučena autostylizace žáka – uvedení odpovědi, která se od žáka očekává nebo 
která žáka staví do lepšího světla, než jaký ve skutečnosti je. 
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školu, nalezením dobré práce a dosažením vzdělanosti.12 Jediný důvod vnitřní motivace, 
který chlapci i dívky uvádějí stejně často, je poznávání nových věcí. 

Žáci, kteří mají aspoň jednoho rodiče s VŠ vzděláním, uvádějí téměř všechny důvody motivace 
k učení častěji než žáci rodičů bez maturitního vzdělání. Žáci vzdělanějších rodičů tedy mají 
celkově víc důvodů k učení – nejen vnitřní motivaci, jako důležitou vnímají i vnější motivaci. 
Největší rozdíl mezi žáky s aspoň jedním VŠ vzdělaným rodičem a žáky s rodiči bez maturity je 
v důvodech „chci být vzdělaný/á“, „chci dělat, co mě zajímá“ a „mám větší šanci dostat se na 
školu, kterou chci“. Nevýznamný rozdíl je naproti tomu u důvodu „abych si jednou vydělal(a) 
hodně peněz“ – žáci patrně dobře rozlišují mezi zajímavou prací a prací dobře placenou. 

Porovnejme nyní odpovědi žáků a jejich třídních učitelů. Učitel mohl volit jen jednu odpověď, takže 
musel odhadnout, jaký je převažující důvod učení žáků jeho třídy. Pro Graf 26 jsme odpovědi 
učitelů a žáků přepočetli na stejnou škálu, aby je bylo možné porovnat. 

Graf 26. Důvody k učení podle žáků a podle jejich třídních učitelů 
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12 Dalo by se říct i to, že dívky častěji než chlapci dávají učení do příčinné souvislosti s nalezením dobré práce a 
s dosažením vzdělanosti. 
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Přestože srovnatelnost otázek žákovského a učitelského dotazníku je kvůli různému počtu možných 
voleb a vztažení na celou třídu problematická, lze vypozorovat, že se odhad učitelů od odpovědí 
uváděných žáky značně liší. Učitelé se domnívají, že u žáků převažuje vnější motivace a v ní hraje 
velkou roli strach z trestu; vnitřní motivaci žáků k učení, resp. spojení učení s budoucností žáka 
učitelé podceňují. 

I kdyby se u žáků v této otázce projevila autostylizace (viz poznámku pod čarou 11), je zřejmé, že 
se žáci nad možnými důvody pro učení přinejmenším zamysleli a uznali, že i důvody vnitřní 
motivace jsou pro učení silné. 

V Graf 24 byly vidět rozdíly v motivaci žáků podle pohlaví třídního učitele. Graf 27 znázorňuje 
četnosti voleb žáků 8. ročníku podle toho, zda funkci třídního učitele vykonává muž, nebo žena. 

Graf 27. Motivace žáků k učení podle pohlaví třídního učitele, jen žáci 8. r. 
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Většinu možností volili žáci o něco častěji, pokud jejich třída byla vedena ženou. Výjimkou jsou 
volby „chci poznávat nové věci“, „abych dělal(a) něco, co mě baví“ a „chci mít dobré známky“. 
Ženy jako třídní učitelky tedy patrně žáky o něco víc motivují v pragmatické rovině (další 
kariéra, praktický život, následky neučení se), zatímco muži o něco víc podněcují zvídavost 
žáků. 
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Zvládání nároků školy 

Dobré a bezpečné prostředí, dobré vztahy s učiteli i spolužáky, přizpůsobení pravidlům a motivace 
k učení – to všechno jsou jen předpoklady pro hladký proces vzdělávání. Nemusí to však 
znamenat, že žák bude učení doopravdy zvládat. Proto byly v dotazníku uvedeny otázky zaměřené 
na to, jaké úsilí musí žák vynaložit a jak podle svého soudu zvládá nároky školy. 

Graf 28. Index zvládání nároků – očištěná souvislost s různými faktory 
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Podle očekávání zvládání školních nároků hodnotí různě žáci s různým vzdělanostním zázemím. 
Čím vyššího vzdělání dosáhl aspoň jeden z rodičů žáka, tím lépe se žák podle svých slov 
s požadavky školy vyrovnává. Roli zde může hrát jak studijní nadání, tak priorita vzdělání v rodině 
a z toho plynoucí podpora žáka ze strany rodičů, avšak v neposlední řadě i sebevědomí a 
sebedůvěra žáka. 

Právě žákovo sebevědomí spolu s rozdílným očekáváním se pravděpodobně promítají do rozdílného 
sebehodnocení chlapců a dívek. Chlapci totiž bývají ve škole klasifikováni obecně hůře než dívky, 
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proto by se dalo čekat, že budou uvádět problémy častěji než dívky. Ty ovšem mívají výše 
nastavenou laťku (víc se od nich očekává) a jsou labilnější než chlapci. 

Sebehodnocení zvládání nároků školy se liší též v jednotlivých ročnících (od 6. do 9. ročníku je 
učivo stále obtížnější a čím dál méně žáků ho dokáže zvládnout bez patřičného úsilí) a ve třídách 
různé velikosti, kdy žákům v malých třídách pravděpodobně pomáhá, že se jim učitelé víc mohou 
věnovat individuálně. 

Graf 29. Jak snadno si žáci zvládnou osvojit probrané učivo – podle různých 
faktorů 
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Graf 29 dokumentuje zjištění z Graf 28 na rozložení odpovědí v jedné otázce žákovského 
dotazníku. Až 40 % žáků s rodiči bez maturity uvádí, že učivo zvládají jen s vynaložením úsilí, 
kdežto mezi žáky s aspoň jedním VŠ vzdělaným rodičem je takových pouze 25 %. Rozdíly mezi 
chlapci a dívkami jsou zřetelné v podílu žáků, kteří učivo zvládnou rychle (19 % proti 
13 %). Podobně je tomu u tříd různé velikosti, učivo rychle zvládne víc než 20 % žáků nejmenších 
tříd, avšak jen kolem 15 % žáků největších tříd. Při pohledu po jednotlivých ročnících je pak vidět, 
že nejnáročnější je přechod mezi 6. a 7. ročníkem, kdežto učivo dalších ročníků již žáci zvládnou 
přibližně stejně snadno. 
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Graf 30. Potřebné denní úsilí věnované přípravě a snadnost osvojení učiva 
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Dvě pětiny žáků soudí, že jim ke zvládnutí učiva a úkolů postačuje maximálně hodina denně, 
naprostá většina z nich (tj. v celkovém měřítku přibližně 30 % žáků) nemá se zvládáním učiva 
výrazný problém. Pro tuto poměrně početnou skupinu je tedy běžné učení snadné, škola na to 
ovšem neumí reagovat a úměrně zvýšit zátěž, aby byly jejich schopnosti lépe využity. Podle 
přibližně čtvrtiny žáků by bylo třeba se denně doma věnovat školním povinnostem více než dvě 
hodiny; podle 8 % žáků jsou na to potřeba dokonce aspoň tři hodiny denně, přičemž 
téměř čtvrtina z nich (v celkovém měřítku 2 % žáků) přiznává, že učivo ve skutečnosti nezvládá. 
Není přitom zřejmé, zda příprava do školy přesahuje jejich časové, či intelektové možnosti. 

Analýza dále ukázala, že podobné rozdělení potřebného denního úsilí jako pro celek platí i pro 
většinu tříd. Třídy nejsou příliš homogenní ani z hlediska zvládání látky, ani z hlediska potřebného 
denního úsilí, ale ve většině tříd existují podobné rozdíly mezi žáky jako v celém zkoumaném 
vzorku. 
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Příloha A: Seznam použitých indexů 

Skupiny zdrojových otázek pro všechny dále uvedené indexy s výjimkou indexu zvládání nároků 
školy byly navrženy pomocí faktorové analýzy aplikované na odpovědi žáků v otázkách 10–65 
žákovského dotazníku. V ojedinělých případech jsme skupiny dodatečně korigovali z hlediska 
věcného obsahu. Skupina zdrojových otázek pro index zvládání nároků školy byla určena ad hoc, 
vybrané otázky byly předtím již zařazeny i do výpočtu indexu vztahu žáka ke škole. 

Výpočty indexů byly provedeny pomocí graded-response modelu (GRM) item-response theory 
(IRT), výsledné hodnoty indexů nebyly normovány ani jinak upravovány. Hodnoty indexů tak 
přibližně odpovídají standardnímu normálnímu rozdělení s nulovým průměrem a jednotkovou 
směrodatnou odchylkou. 

Popis metody výpočtu obsahuje Příloha B: Vysvětlení odborných pojmů. Plné znění otázek 
dotazníku obsahuje Příloha C: Otázky v dotaznících. 

Index vztahu žáka k učiteli 
14. Máš pocit, že jsou učitelé, kteří tě výrazně omezují v docházení na záchod, když opravdu 
potřebuješ?  

28. V každé škole se občas stane, že někdo někomu ubližuje proti jeho vůli. Když se to stane u 
tebe ve škole a někdo z učitelů se to dozví, co se většinou stane? 

29. Reakce učitele většinou... 

33. Určitě se ve škole většinou řídíš tím, co vyžaduje učitel. Stává se, že si učitel v pokynech 
protiřečí (např. 1 den řekne, ať něco někam odneseš a další den nadává, proč jsi to odnesl/a 
pryč)?  

34. Řekl/a bys, že je tvůj třídní učitel důsledný v tom, že dbá, abyste dodržovali pravidla? 

35. Stává se ti, že se k tobě tvůj třídní učitel zachoval nespravedlivě? 

36. Stává se ti, že máš pocit, že se k některým tvým spolužákům třídní učitel zachoval 
nespravedlivě? 

41. S čím se s důvěrou obrátíš na třídního učitele? 

50. Respektuješ svého třídního učitele? 

51. Respektuje tě tvůj třídní učitel?  

58. Hledá třídní učitel na tobě a na tom, co děláš, to dobré, i když se ti zrovna úplně nedaří? 

59. Napiš, co většinou třídní učitel udělá, když se ti něco nepovede. 

60. Známkuje tě a hodnotí tvůj třídní učitel spravedlivě? 

61. Je mezi tvými spolužáky někdo, koho tvůj třídní učitel hodnotí nápadně často nespravedlivě? 

Index vztahu žáka ke škole 
10. Baví tě chodit do školy? 

Jak se ti líbí: 

15. tvá třída 

16. školní chodba 

17. záchody 

18. jídelna 
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19. šatna 

20. Máš dostatek místa ve své třídě? 

30. Jak to většinou při vyučovací hodině vypadá u tebe ve třídě? 

31. Každá třída může mít svá vlastní pravidla chování (jiná než školní řád). Vzpomínáš si, že jste ve 
třídě taková pravidla tvořili?  

32. Pokud jste pravidla tvořili, jsou pro tvoji třídu důležitá? 

37. Máš ve třídě alespoň jednoho kamaráda?  

38. Máš kamaráda někde jinde než ve třídě? 

40. Jak moc věříš svému nejdůvěrnějšímu kamarádovi? 

42. Co nejlépe vystihuje tvou třídu? 

43. Jsi rád/a, že jsi právě v této třídě? 

44. Představte si, že se jako třída máte domluvit, na který kontinent vyrazíte na třídní výlet. Jak to 
dopadne? Domluvíte se? 

45. Zadávají vám učitelé při výuce úkoly tak, že na nich máte pracovat společně, ve skupinkách 
(alespoň o třech lidech, dvojice se nepočítá) 

46. Když pracuješ v nějaké skupince, dá se říci, že vaší skupince práce většinou jde?  

47. Přejete si obvykle ve třídě vzájemně úspěch? 

52. Berou tě tví spolužáci? 

53. Respektuješ ty ostatní spolužáky? 

54. Lidé jsou různí. Různí mohou být i spolužáci. S některými rozdíly si poradíme snadno, s 
některými si nemusíme vědět rady. Možná jsou ve vaší třídě někteří spolužáci jiní než většina 
ostatních. Možná ty sám/a si tak připadáš. Možná, že nikoho takového vaše třída nemá. Teď si 
představ, že do vaší třídy přišel někdo nový, kdo je jiný než ostatní. Může to být cizinec, někdo na 
vozíku, někdo, kdo koktá nebo špatně vidí… Jak by takový žák ve třídě dopadl? 

56. Když se ti něco povede (splníš nějaký úkol při hodině nebo i domácí úkol), ocení to třídní učitel 
i jinak než známkou, pochválí tě? 

57. Jak často se ti podaří úkol (při hodině nebo i domácí) splnit?  

62. Jak se většinou cítíš při výuce? 

63. Látka, kterou se učíme… 

64. Kolik hodin každý den by ses musel/a věnovat úkolům a učení, abys vše dobře zvládl/a? 

Index kladných vlastností učitele 
48. Určitě ses už setkal/a s lidmi, o kterých bys řekl/a, že si zaslouží respekt. Jaké z následujících 
vlastností by měl mít učitel, abys ho respektoval/a? 

49. Jaké z těchto věcí podle tebe tvůj třídní učitel dělá, umí? 

Index přizpůsobení školnímu režimu 
12. O co bys nejvíc stál/a, aby škola změnila na přístupu k jídlu? 

13. O co bys nejvíc stál/a, aby škola změnila na přístupu k pití? 

24. Máš dost místa v šatně? 

25. Možná, že to, co můžete dělat o malých přestávkách, je omezeno nějakými pravidly, zvyky. 
Zaškrtni to, co ti vadí. 
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26. Možná, že to, co můžete dělat o velkých přestávkách, je omezeno nějakými pravidly, zvyky. 
Zaškrtni to, co ti vadí. 

Index pocitu bezpečí 
21. Máš dost místa na školní chodbě? 

22. Máš dost místa na záchodech? 

23. Máš dost místa v jídelně? 

27. Je nějaké místo ve škole, kde ses ty nebo některý z tvých spolužáků už někdy necítil/a 
v bezpečí? 

39. Když máš volný čas, stává se ti často, že nemůžeš být s žádným ze svých kamarádů? 

55. Která z následujících vlastností se ti těžko přijímá? 

Index motivace k učení 
65. Jaký je důvod toho, že se učíš? 

Index zvládání nároků školy 
62. Jak se většinou cítíš při výuce? 

63. Látka, kterou se učíme… 

64. Kolik hodin každý den by ses musel/a věnovat úkolům a učení, abys vše dobře zvládl/a? 
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Příloha B: Vysvětlení odborných pojmů 

Vážený průměr 
V některých situacích nelze použít obvyklý aritmetický průměr hodnot X1, X2 až Xn podle známého 
vzorce 

n

XXX
X n+++

=
...21 . 

Stává se to tehdy, když jednotlivé prvky, z nichž má být průměr vypočten, nemají stejnou 
důležitost, jsou založeny na různých počtech pozorování apod. Příkladem může být výpočet 
celkové průměrné známky školy v matematice, jsou-li známy průměry všech tříd, avšak třídy jsou 
různě početné. V takovém případě se používá vážený průměr, který bere v úvahu různou důležitost 
(tj. váhu) jednotlivých prvků. Důležitost čili váha se vyjadřuje pro každý prvek kladným číslem w1, 
w2 až wn, čím vyšší důležitost, tím vyšší číslo. Výsledný vážený průměr se pak vypočítá pomocí 
vzorce 

n

nn
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XwXwXw
váženýX
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+++
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2211 . 

Lineární model 
Pokoušíme-li se zjistit vliv několika různých veličin (faktorů, znaků) na určitou veličinu (tj. 
„vysvětlit“ veličinu pomocí daných faktorů), můžeme se dostat do problémů s interpretací výsledků 
v případě, kdy mezi vysvětlujícími veličinami existuje nějaká souvislost. Např. se může ukázat, že 
se mezi sebou významně liší výsledky žáků v určitých krajích a že se významně liší výsledky žáků 
podle jejich ekonomického zázemí. Je ovšem známo, že ekonomické zázemí žáků se v různých 
krajích liší. Na místě je pak otázka, zda odlišnosti mezi různými kraji nejsou zprostředkovány právě 
pouze různým ekonomickým zázemím žáků. Jinými slovy, zda by i po očištění od vlivu 
ekonomického zázemí zůstala v datech ještě nějaká zbytková závislost výsledku žáka na 
konkrétním kraji. 

Analýzu současného působení většího množství veličin na jednu veličinu lze účinně provést pomocí 
lineárního modelu. Ten zjišťuje, jak který faktor ovlivňuje vysvětlovanou veličinu a zda některé 
faktory nejsou zastupitelné jinými. Lineární model předpokládá, že vysvětlovaná veličina je 
kvantitativní. 

Výstupy analýzy pomocí lineárního modelu jsou: 

• určení statisticky významných a nevýznamných vysvětlujících veličin, 
• konkrétní koeficienty náležící jednotlivým hodnotám vysvětlujících veličin. 

Zmíněné koeficienty vyjadřují čistý vliv každé vysvětlující veličiny na vysvětlovanou veličinu, tedy 
po očištění od zprostředkujícího vlivu všech ostatních vysvětlujících veličin. Z toho lze tudíž usoudit, 
jak která veličina skutečně ovlivňuje vysvětlovanou veličinu. 

Pokud lze zkoumané jedince sdružit do skupin, uvnitř kterých mohou být silné vnitřní vztahy (např. 
třída nebo škola), používá se obecnější lineární smíšený model, který bere v úvahu i existenci 
těchto skupin, vliv jejich vnitřních vztahů dokáže odhadnout a eliminovat. 
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Lineární smíšený model 
Lineární smíšený model je zobecněním lineárního modelu. Vychází z předpokladu, že se zkoumaná 
měření nebo jedinci (např. účastníci testu) člení do skupin, uvnitř kterých mohou existovat 
nezanedbatelné vazby. Např. žáci se člení do tříd nebo škol a každou skupinu učí stejný učitel nebo 
na ni stejně působí vliv konkrétní školy. 

Lineární smíšený model hledá lineární vztah mezi hodnotou vysvětlované veličiny na straně jedné 
a hodnotami několika vysvětlujících veličin (faktorů, znaků) a společnými vlivy skupin (např. tříd či 
škol) na straně druhé. 

Výstupy lineárního smíšeného modelu jsou podobné jako výstupy lineárního modelu, navíc je 
možné vyčíslit, jakou část variability vysvětlované proměnné vysvětluje dělení do skupin. Lineární 
smíšený model je výpočetně mnohem náročnější, jeho použití je však korektnější, pokud si nejsme 
jisti, že měření jsou mezi sebou opravdu nezávislá. 

Faktorová analýza 
Máme-li u každého sledovaného jedince k dispozici několik různých charakteristik (např. měření 
různých částí těla, odpovědi v dotazníku, výsledky několika testů apod.), můžeme si klást otázku, 
zda na všechny tyto charakteristiky má vliv nějaká společná, avšak neměřená charakteristika 
neboli faktor (inteligence, mohutnost stavby kostry, sebedůvěra apod.). Pokud je odpověď 
kladná, lze se dále ptát, zda je takových faktorů víc, zda lze jejich působení číselně vyjádřit a zda 
lze hodnoty faktorů zpětně spočítat. 

Model faktorové analýzy předpokládá, že mezi neznámými hodnotami faktorů a pozorovanými 
(měřenými) hodnotami existuje lineární vztah. V tom je obsažen předpoklad, že hodnoty faktorů 
i pozorované hodnoty jsou číselné a spojité (tj. vyjadřují množství a nejsou sdruženy do několika 
málo kategorií). Pokud stanovíme, kolik faktorů do modelu zahrneme, poskytne faktorová analýza 
odhad lineárního převodu faktorů na pozorované hodnoty a pro každého jedince odhady hodnot 
jednotlivých faktorů. 

Graded-response model IRT 
Item-response theory (IRT) je statistický model, který pracuje s odpověďmi respondentů 
v položkách testu nebo dotazníku a předpokládá, že: 

• existuje vlastnost nebo vlastnosti, které mají významný vliv na odpovědi respondentů, 
• respondenti mají tuto/tyto vlastnost(i) v různých mírách (latencích), které se dají číselně 

vyjádřit, 
• z hodnoty latence lze předpovědět, s jakou pravděpodobností respondent vyřeší správně 

položku testu nebo dá určitou odpověď v dotazníku. 

Cíl IRT je podobný jako cíl faktorové analýzy o jednom faktoru, tedy na základě odpovědí v testu či 
dotazníku odhadnout pro každého respondenta hodnotu/y latence/í. Existuje několik modelů IRT, 
kterých lze pro tento účel využít. Graded-response model (GRM) je nejobecnějším modelem 
používaným v situaci, kdy respondent může v každé položce volit z více než dvou odpovědí a tyto 
odpovědi jsou kvalitativní (vyjadřují vlastnost nebo kategorii, nikoli množství). To je typická situace 
pro žákovský dotazník. Pomocí GRM se z odpovědí dotazníku odhadne latence (hodnota faktoru) 
respondenta. 
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Příloha C: Otázky v dotaznících 

Žákovský dotazník 

1. Pohlaví 
a) chlapec 
b) dívka 

Jaké je nejvyšší dosažené 
vzdělání tvých rodičů? 

2. matka 
a) základní 
b) střední bez maturity 
c) střední s maturitou 
d) vysokoškolské 

3. otec 
a) základní 
b) střední bez maturity 
c) střední s maturitou 
d) vysokoškolské 

4. Jsi na této škole od 
první třídy? 

a) ANO 
b) NE, přestoupil/a jsem 

později 
5. Bydlíš ve stejné obci 

jako je tvá škola? 
a) ANO 
b) NE 
c) bydlím střídavě na dvou 

nebo více místech 
6. Kolik času ti zabere 

dostat se ráno do 
školy? 

a) méně než 15 minut 
b) 16–30 minut 
c) více než půl hodiny 
d) více než hodinu 
e) bydlím střídavě na dvou 

nebo více místech 
7. Jak často chodíš na 

obědy do školní 
jidelny? 

a) každý nebo skoro každý 
den 

b) 1–2x týdně 
c) několikrát za měsíc 

d) vůbec nebo skoro vůbec 
ne 

8. Kolik žáků je ve tvojí 
třídě? 

a) méně než 15 
b) 16–20 
c) 21–25 
d) 26 a více 

9. Kolik třídních 
učitelů/učitelek už jsi 
měl/a? (na druhém 
stupni této školy – tedy 
od 6. třídy) 

a) 1 
b) 2 
c) 3 a více 

10. Baví tě chodit do školy? 
a) ANO 
b) NE 

11. Označ nejvíce tři z 
těchto věcí, které máš 
na své škole nejradši 

a) Když můžu dělat něco, 
co mě baví, se svými 
kamarády (např. 
sportovat, malovat,něco 
vyrábět apod.) 

b) Když mi někdo (učitel, 
kamarád) vypráví něco, 
co mě zajímá 

c) Když si s někým 
(učitelem, kamarádem) 
můžu povídat o 
zajímavých věcech 

d) Když jsem s někým, kdo 
poslouchá, co říkám, a 
bere mě vážně 

e) Když nám učitel to, co 
se učíme, ukazuje na 
nějakých praktických 
věcech (např. přírodopis 
venku v přírodě, dějepis 

na hradě, v muzeu, 
malování venku) 

f) Když se můžu pořádně 
vyblbnout (zasportovat 
si, něco si zahrát…) 

g) Když si můžu v klidu 
dělat, co zrovna 
potřebuji (číst si, něco si 
napsat) 

h) Když můžu řešit nějaké 
úkoly 

12. O co bys nejvíc stál/a, 
aby škola změnila na 
přístupu k jídlu? Označ 
maximálně 3 možnosti. 

a) S možností najíst se 
jsem tady úplně 
spokojen/a, nic bych 
neměnil/a 

b) Umožnit nebo zvětšit 
výběr jídla ve školní 
jídelně 

c) Zlepšit chuť jídla ve 
školní jídelně 

d) Nechat na jídlo více 
času o přestávkách 

e) Pořídit nebo zlepšit 
obsah v automatu na 
jídlo 

f) Zřídit nebo zlepšit bufet, 
kantýnu, kde se dá jídlo 
koupit 

13. O co bys nejvíc stál/a, 
aby škola změnila na 
přístupu k pití? Označ 
maximálně 3 možnosti. 

a) s možností napít se 
jsem tady úplně 
spokojen/a, nic bych 
neměnil/a 

b) možnost napít se i při 
hodině 

c) mít chutnější nápoj při 
obědě 
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d) mít možnost udělat si o 
přestávce vodu se 
šťávou 

e) mít možnost koupit si o 
přestávce něco pití v 
automatu 

f) mít možnost koupit si o 
přestávce něco k pití v 
bufetu, kantýně 

14. Máš pocit, že jsou 
učitelé, kteří tě výrazně 
omezují v docházení na 
záchod, když opravdu 
potřebuješ? 

a) ne, pokud opravdu 
potřebuji, můžu si dojít i 
při hodině (mohou být 
výjimky typu písemná 
práce apod.) 

b) spíše ne, ale někdy se 
stane, že mě učitel 
nepustí na záchod, 
přestože potřebuji 

c) spíše ano, při hodinách 
na záchod nesmíme, ale 
víme o tom a 
zařizujeme se podle 
toho 

d) ano, učitelé nás při 
hodinách na záchod 
nepouští, přestože už 
potřebujeme 

Jak hodnotíš prostor své 
školy? 
15. tvá třída 

a) hodně líbí 
b) docela líbí 
c) docela nelíbí 
d) vůbec nelíbí 

16. školní chodba 
a) hodně líbí 
b) docela líbí 
c) docela nelíbí 
d) vůbec nelíbí 

17. záchody 
a) hodně líbí 
b) docela líbí 
c) docela nelíbí 
d) vůbec nelíbí 

18. jídelna 
a) hodně líbí 
b) docela líbí 
c) docela nelíbí 
d) vůbec nelíbí 

19. šatna 
a) hodně líbí 
b) docela líbí 
c) docela nelíbí 
d) vůbec nelíbí 

20. tvá třída 
a) mám dost místa 
b) nemám dost místa 

21. školní chodba 
a) mám dost místa 
b) nemám dost místa 

22. záchody 
a) mám dost místa 
b) nemám dost místa 

23. jídelna 
a) mám dost místa 
b) nemám dost místa 

24. šatna 
a) mám dost místa 
b) nemám dost místa 

25. Možná, že to, co můžete 
dělat o malých 
přestávkách, je 
omezeno nějakými 
pravidly, zvyky. 
Zaškrtni to, co ti vadí 
(označit můžeš 
libovolný počet 
možností) 

a) Učitelé je nerespektují, 
vyučují i přes přestávku 

b) Nemám možnost 
pohybu 

c) Nemůžu být v klidu 
d) Nesmíme ze třídy 
e) Nesmíme do jiného 

patra 
f) Nesmíme si dojít pro pití 

nebo pro jídlo do 
bufetu, kantýny nebo 
automatu 

g) Nesmíme chodit ven 

h) Přestávky máme kratší, 
protože už 5 minut před 
zvoněním musíme být v 
lavici 

i) Nic mi nevadí 
26. Možná, že to, co můžete 

dělat o velkých 
přestávkách, je 
omezeno nějakými 
pravidly, zvyky. 
Zaškrtni to, co ti vadí 
(označit můžeš 
libovolný počet 
možností) 

a) Učitelé je nerespektují, 
vyučují i přes přestávku 

b) Nemám možnost 
pohybu 

c) Nemůžu být v klidu 
d) Nesmím ze třídy 
e) Nesmím do jiného patra 
f) Nesmím si dojít pro pití 

nebo pro jídlo do 
bufetu, kantýny nebo 
automatu 

g) Nesmíme chodit ven 
h) Přestávky máme kratší, 

protože už 5 minut před 
zvoněním musíme být v 
lavici 

i) Nesmím chodit do 
tělocvičny nebo na 
venkovní hřiště 

j) Nemůžu navštěvovat 
školní klub 

k) Nic mi nevadí 
27. Je nějaké místo ve 

škole, kde ses ty nebo 
některý z tvých 
spolužáků už někdy 
necítil/a v bezpečí? 

a) Kabinet 
b) Sborovna 
c) Ředitelna 
d) Jídelna 
e) Místnost školníka 
f) Záchody v patře, kde 

máš třídu 
g) Záchody na jiném patře 
h) Chodba 
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i) Tvoje třída 
j) Jiná třída 
k) Tělocvična 
l) Sprchy 
m) Šatny u tělocvičny 
n) Šatny 
o) Školní klub 
p) Školní hřiště 
q) Nějaký prostor v areálu 

školy 
r) Jiný prostor před školou 
s) Žádné takové místo 

není 
28. V každé škole se občas 

stane, že někdo 
někomu ubližuje proti 
jeho vůli. Když se to 
stane u tebe ve škole a 
někdo z učitelů se to 
dozví, co se většinou 
stane? (můžeš 
zaškrtnout i více 
možností) 

a) Učitel se to snaží nějak 
řešit 

b) Učitel žáka vyslechne 
c) Učitel neudělá nic 
d) Nevím, neumím 

posoudit 
29. Reakce učitele většinou 

a) Pomůže 
b) Spíše pomůže 
c) Neuškodí 
d) Ještě to zhorší 

30. Jak to většinou při 
vyučovací hodině 
vypadá u tebe ve třídě? 

a) Všichni nebo naprostá 
většina třídy dělá, co po 
nich vyžaduje učitel 

b) Během hodiny je trochu 
nepořádek, pár jedinců 
vyrušuje, učitel 
několikrát za hodinu 
přerušuje výuku a snaží 
se je zklidnit 

c) Učitel stráví tak 
polovinu vyučovací 
hodiny tím, že se snaží 
zjednat pořádek ve třídě 

d) Vyučovací hodina je 
převážně jeden velký 
cirkus a učitel se jen 
snaží zajistit alespoň 
minimální míru pořádku 

31. Každá třída může mít 
svá vlastní pravidla 
chování (jiná než školní 
řád). Vzpomínáš si, že 
jste ve třídě taková 
pravidla tvořili? 

a) ANO, pravidla jsme 
tvořili 

b) NE, nevzpomínám si na 
to, ale nejsem si jistý 

c) NE, určitě jsme žádná 
taková pravidla netvořili 

32. Pokud jste pravidla 
tvořili, jsou pro tvoji 
třídu důležitá? 

a) ANO, jsou určitě 
důležitá 

b) ANO, jsou spíše důležitá 
c) NE, jsou spíše 

nedůležitá 
d) NE, nejsou vůbec 

důležitá 
e) Pravidla jsme netvořili 

33. Určitě se ve škole 
většinou řídíš tím, co 
vyžaduje učitel. Stává 
se, že si učitel v 
pokynech protiřečí 
(např. 1 den řekne, ať 
něco někam odneseš, a 
další den nadává, proč 
jsi to odnesl/a pryč)? 

a) ANO, stává se to velmi 
často 

b) ANO, stává se to méně 
často 

c) NE, stává se mi to 
málokdy, spíše 
výjimečně 

d) NE, nestává se mi to 
nikdy 

34. Řekl/a bys, že je tvůj 
třídní učitel důsledný v 
tom, že dbá, abyste 
dodržovali pravidla? 

a) ANO, vždy 
b) ANO, většinou ano 
c) NE, většinou ne 
d) NE, nikdy 

35. Stává se ti, že se k tobě 
tvůj třídní učitel chová 
nespravedlivě? 

a) ANO, stává se to velmi 
často 

b) ANO, stává se to méně 
často 

c) NE, stává se mi to 
málokdy, spíše 
výjimečně 

d) NE, nestává se mi to 
nikdy 

36. Stává se ti, že máš 
pocit, že se k některým 
tvým spolužákům třídní 
učitel chová 
nespravedlivě? 

a) ANO, náš třídní učitel je 
skoro ke všem ze třídy 
nespravedlivý 

b) ANO, náš třídní učitel je 
k někomu spravedlivý a 
k někomu ne 

c) NE, náš třídní učitel je 
ke všem spravedlivý 

37. Máš ve třídě alespoň 
jednoho kamaráda? 

a) ANO 
b) NE 

38. Máš kamaráda někde 
jinde než ve třídě? 

a) ANO 
b) NE 

39. Když máš volný čas, 
stává se ti často, že 
nemůžeš být s žádným 
ze svých kamarádů? 

a) ANO, stává se mi to 
často 
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b) ANO, stává se mi to 
občas 

c) NE, většinou se mi to 
nestává 

d) NE, vůbec se mi to 
nestává 

40. Jak moc věříš svému 
nejdůvěrnějšímu 
kamarádovi? 

a) Věřím mu úplně 
b) Věřím mu, ale ne úplně 
c) Moc mu nevěřím 
d) Vůbec mu nevěřím 

41. S čím se s důvěrou 
obrátíš na třídního 
učitele? (V této otázce 
nám jde spíše o 
důvěrné věci, nikoli 
provozní problémy typu 
nemám domácí úkol) 

a) S věcmi, které mě trápí 
doma 

b) S věcmi, které mě trápí 
ve škole 

c) S věcmi, které mě trápí 
mezi kamarády 

d) S ničím se na něj s 
důvěrou nemůžu obrátit 

42. Co nejlépe vystihuje 
tvou třídu 

a) Jsme jedna parta 
b) Jsme rozděleni na 

skupinky nebo dvojice 
c) Většina třídy spolu drží, 

až na pár jedinců nebo 
jednoho jediného 

d) Jsme třída jednotlivců 
43. Jsi rád, že jsi právě v 

této třídě? 
a) ANO 
b) NE 

44. Představte si, že se 
jako třída máte 
domluvit, na který 
kontinent vyrazíte na 
třídní výlet. Jak to 
dopadne? Domluvíte 
se? 

a) Vymyslí to učitel 

b) Vymyslí to jeden nebo 
pár aktivistů a ostatní 
budou jen koukat, 
přikyvovat 

c) Budeme se dohadovat, 
a nakonec se shodneme 

d) Bude to pořádná hádka, 
vytvoří se 1 nebo pár 
skupinek, které budou 
tvrdě prosazovat svůj 
názor, až to nakonec 
jedna vzdá a ta druhá 
tedy vyhraje 

e) Bude hádka, na ničem 
se nedohodneme 

f) Něco řekneme, ale jinak 
nám to bude jedno 

45. Zadávají vám učitelé při 
výuce úkoly tak, že na 
nich máte pracovat 
společně ve skupinkách 
(alespoň třech lidech, 
dvojice se nepočítá)? 

a) ANO, často 
b) ANO, spíše ano 
c) NE, spíše ne 
d) NE, nikdy 

46. Když pracuješ v nějaké 
skupince, dá se říci, že 
vaší skupince práce 
většinou jde? 

a) ANO, určitě ano 
b) ANO, spíše ano 
c) NE, spíše ne 
d) NE, vůbec ne 

47. Přejete si obvykle ve 
třídě vzájemně úspěch? 

a) ANO, určitě ano 
b) ANO, většinou ano 
c) NE, většinou ne 
d) NE, vůbec ne 

48. Určitě ses už setkal s 
lidmi, o kterých bys 
řekl/a, že si zaslouží 
respekt. Jaké z 
následujících vlastností 
by měl mít učitel, abys 
ho respektoval/a? 
(zaškrtni 5 možností) 

a) brát vážně můj názor 
b) podporovat nás v tom, 

co děláme 
c) normálně si s námi 

povídat 
d) mít smysl pro humor 
e) umět si udělat legraci i 

sám ze sebe 
f) být důsledný 
g) mít pokoru 
h) snažit se nás chápat 
i) umět nám vyjít vstříc 
j) dokázat se nás zastat, 

postavit se za nás 
k) být vyrovnaný, klidný 
l) být pečlivý 
m) být spravedlivý 
n) umět se omluvit 
o) umět přiznat chybu 
p) být přísný 
q) přiznat, že něco neví 
r) učit nás zajímavým 

způsobem 
s) nepotápět při zkoušení 
t) umět zaujmout 
u) znát velké množství 

teorie, látky, kterou učí 
49. Jaké z těchto věcí podle 

tebe tvůj třídní učitel 
dělá, umí? (můžeš 
zaškrtnout libovolný 
počet možností) 

a) brát vážně můj názor 
b) podporovat nás v tom, 

co děláme 
c) normálně si s námi 

povídat 
d) mít smysl pro humor 
e) umět si udělat legraci i 

sám ze sebe 
f) být důsledný 
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g) mít pokoru 
h) snažit se nás chápat 
i) umět nám vyjít vstříc 
j) dokázat se nás zastat, 

postavit se za nás 
k) být vyrovnaný, klidný 
l) být pečlivý 
m) být spravedlivý 
n) umět se omluvit 
o) umět přiznat chybu 
p) být přísný 
q) přiznat, že něco neví 
r) učit nás zajímavým 

způsobem 
s) nepotápět při zkoušení 
t) umět zaujmout 
u) znát velké množství 

teorie, látky, kterou učí 
50. Respektuješ svého 

třídního učitele? 
a) ANO 
b) NE 

51. Respektuje tě tvůj 
třídní učitel? 

a) ANO 
b) NE 

52. Berou tě tví spolužáci? 
a) ANO, všichni ze třídy mě 

berou 
b) ANO, většina ze třídy 

mě bere 
c) NE, většina ze třídy mě 

nebere 
d) NE, nikdo ze třídy mě 

nebere 
53. Respektuješ ty ostatní 

spolužáky? 
a) ANO, respektuji všechny 
b) ANO, respektuji většinu, 

ale některé nerespektuji 
c) NE, většinu 

nerespektuji, až na pár 
výjimek 

d) NE, v naší třídě nikoho 
nerespektuji 

54. Lidé jsou různí. Různí 
mohou být i spolužáci. 
S některými rozdíly si 
poradíme snadno, s 
některými si nemusíme 
vědět rady. Možná jsou 
ve vaší třídě někteří 
spolužáci jiní než 
většina ostatních. 
Možná ty sám/a si tak 
připadáš. Možná, že 
nikoho takového vaše 
třída nemá. Teď si 
představ, že do vaší 
třídy přišel někdo nový, 
kdo je jiný než ostatní. 
Může to být cizinec, 
někdo na vozíku, někdo 
kdo koktá nebo špatně 
vidí… Jak by takový žák 
ve třídě dopadl? 

a) Může se stát jedním z 
nás 

b) Najde si pár kamarádů, 
ale většina třídy se s 
ním bavit nebude 

c) Zůstane sám, nikdo se s 
ním bavit nebude 

d) Budeme ho šikanovat 
55. Která z následujících 

vlastností se ti těžko 
přijímá? (můžeš 
zaškrtnout libovolný 
počet možností) 

a) Když někdo poslouchá 
muziku, která se mi 
nelíbí 

b) Když někdo nosí 
oblečení, které se mi 
nelíbí 

c) Když někdo mluví 
stylem, který se mi 
nelíbí 

d) Když má někdo barvu 
pleti, která se mi nelíbí 

e) Když někdo koktá 
f) Když má někdo koníčky, 

které se mi nelíbí 

g) Když je někdo 
národnosti, která se mi 
nelíbí 

h) Když má někdo nějaký 
handicap (jezdí na 
invalidním vozíku, je 
hluchý, slepý apod.) 

56. Když se ti něco povede 
(splníš nějaký úkol při 
hodině nebo i domácí 
úkol), ocení to třídní 
učitel i jinak než 
známkou, pochválí tě? 

a) Ano, skoro vždycky mě 
třídní učitel pochválí 

b) Ano, učitel mě chválí 
často 

c) Učitel mě často 
nepochválí 

d) Ne, učitel mě skoro 
nikdy za nic nepochválí 

57. Jak často se ti podaří 
úkol (při hodině nebo i 
domácí) splnit? 

a) Skoro všechno, co 
udělám, se mi povede 

b) Tak 3/4 toho, co 
udělám, se mi povede 

c) Povede se mi tak 
polovina 

d) Povede se mi toho 
málo, tak 1/4 

e) Nic se mi nepovede 
58. Třídní učitel na tobě a 

na tom co děláš hledá 
to dobré, i když se ti 
zrovna úplně nedaří? 

a) Skoro vždycky 
b) Většinou ano 
c) Většinou ne 
d) Skoro nikdy 

59. Napiš, co většinou 
třídní učitel udělá, když 
se ti něco nepovede 
(označ nejvíce tři 
možnosti) 

a) Bude se zajímat o to, 
proč se mi nedařilo 
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b) Řekne mi, kde jsem 
udělal/a chybu 

c) Poradí mi, jak to udělat 
lépe 

d) Nechá to být, 
nekomentuje to 

e) Řekne mi, ať se víc 
snažím 

f) Dá mi špatnou známku 
za práci v hodině 

g) Snaží se ve mně vyvolat 
pocit, že jsem ho 
zklamal/a 

h) Ztrapní mě 
i) Nadává mi, křičí na mě 

60. Známkuje tě a hodnotí 
tvůj třídní učitel 
spravedlivě? 

a) ANO, vždy 
b) ANO, většinou ano 
c) NE, většinou ne 
d) NE, nikdy 

61. Je mezi tvými 
spolužáky někdo, koho 
tvůj třídní učitel 
hodnotí nápadně často 
nespravedlivě? 

a) ANO 
b) NE 

62. Jak se většinou cítíš při 
výuce? 

a) Baví mě to hodně 
b) Spíš mě to baví 
c) Spíš mě to nebaví 
d) Vůbec mě to nebaví 

63. Látka, kterou se 
učíme… (Zaškrtni 1 
možnost, která nejlépe 
vystihuje pravdu). 

a) Probíranou látku 
zvládnu a pochopím 
rychle 

b) Probíranou látku 
víceméně zvládnu a 
pochopím včas 

c) Když mám zvládnout a 
pochopit probíranou 
látku dobře, stojí mě to 
hodně úsilí 

d) I když se hodně snažím, 
nezvládnu pochopit a 
zvládnout probíranou 
látku úplně 

64. Kolik hodin každý den 
by ses musel věnovat 
úkolům a učení, abys 
vše dobře zvládl? 

a) Maximálně hodinu 
b) 1 – 2 hodiny 
c) 2 – 3 hodiny 
d) Více než 3 hodiny každý 

den 
65. Jaký je důvod toho, že 

se učíš? 
a) Učení mě baví 
b) Chci poznávat nové věci 
c) Chci být vzdělaný/á 

(chytrý/á) 

d) To, co se naučím, 
využiji v životě 

e) Abych si jednou našel/la 
dobrou práci 

f) Abych si jednou 
vydělal/a hodně peněz 

g) Mám větší šanci dostat 
se na školu, na kterou 
chci 

h) Abych dělal/a něco, co 
mě baví, zajímá 

i) Chci mít dobré známky 
j) Chci, aby mě rodiče 

pochválili 
k) Chci, aby mě učitel/ka 

pochválil/a 
l) Mám strach, že by se 

rodiče zlobili nebo mě 
potrestali 

m) Mám strach, že by mě 
učitel potrestal 

n) Mám strach, že budu 
hloupý/á 

o) Abych se nenudil/a 
66. Který z následujících 

výroků nejlépe 
vystihuje to, jak se 
cítíš, když dostaneš 
špatnou známku? 

a) Chci si ji zlepšit / opravit 
b) Nevadí mi to / je mi to 

jedno 
c) Jsem naštvaný/á 
d) Ještě jsem špatnou 

známku nedostal/a 
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Učitelský dotazník 

1. Pohlaví 
a) muž 
b) žena 

2. Jak dlouho už 
vykonáváte profesi 
učitele/učitelky? 

a) méně než 3 roky 
b) 3–5 let 
c) 5–10 let 
d) 11 a více let 

3. Bydlíte ve stejné obci 
jako je vaše škola? 

a) ANO 
b) NE 

4. Kolik času Vám zabere 
dostat se ráno do 
školy? 

a) méně než 15 minut 
b) 16–30 minut 
c) více než půl hodiny 
d) více než hodinu 

5. Jak často chodíte na 
obědy do školní 
jidelny? 

a) každý den, nebo skoro 
každý den 

b) 1–2x týdně 
c) několikrát za měsíc 
d) vůbec nebo skoro vůbec 

6. Kolik žáků je ve Vaší 
třídě? 

a) méně než 15 
b) 16–20 
c) 21–25 
d) 26 a více 

7. Označte maximálně tři 
z těchto věcí, které mají 
podle vašich zkušeností 
žáci ve výuce nejraději. 

a) Možnost pracovat na 
úkolech s kamarády 
(např. pracovat ve 
skupinkách na nějakých 
výtvarných dílech, 
sportovat s nimi.). 

b) Výklad látky, která 
samotného žáka zajímá 
a baví. 

c) Mít možnost diskutovat 
o zajímavých věcech (s 
učiteli a spolužáky). 

d) Když mají někoho, kdo 
je poslouchá a bere 
vážně, co říkají. 

e) Akční výuku (např. 
přírodopis venku v 
přírodě, dějepis na 
hradě, v muzeu, 
malování venku, chemie 
v laboratořích, práce s 
interaktivní tabulí 
apod.). 

f) Možnost pořádně se 
vyblbnout (zasportovat 
si, něco si zahrát…). 

g) Možnost být úplně v 
klidu a sám pracovat na 
tom, co zrovna 
potřebuje (číst si, něco 
si napsat). 

h) Řešit samostatně úkoly 
a úlohy. 

Jak myslíte, že žáci vaší třídy 
hodnotí prostory ve vaší škole? 

8. jejich třída 
a) Hodně líbí 
b) Docela líbí 
c) Docela nelíbí 
d) Vůbec nelíbí 

9. školní chodba 
a) Hodně líbí 
b) Docela líbí 
c) Docela nelíbí 
d) Vůbec nelíbí 

10. záchody 
a) Hodně líbí 
b) Docela líbí 
c) Docela nelíbí 
d) Vůbec nelíbí 

11. jídelna 
a) Hodně líbí 

b) Docela líbí 
c) Docela nelíbí 
d) Vůbec nelíbí 

12. šatna 
a) Hodně líbí 
b) Docela líbí 
c) Docela nelíbí 
d) Vůbec nelíbí 

13. jejich třída 
a) Mají dost místa 
b) Nemají dost místa 

14. školní chodba 
a) Mají dost místa 
b) Nemají dost místa 

15. záchody 
a) Mají dost místa 
b) Nemají dost místa 

16. jídelna 
a) Mají dost místa 
b) Nemají dost místa 

17. šatna 
a) Mají dost místa 
b) Nemají dost místa 

18. Které z pravidel 
omezující činnosti o 
malých přestávkách 
podle vašeho názoru 
žákům hodně vadí? 

a) Pokud výuka trvá i přes 
přestávku. 

b) Žáci nemají možnost 
pohybu. 

c) Žáci nemohou být 
v klidu. 

d) Žáci nesmí ze třídy. 
e) Žáci nesmí do jiného 

patra. 
f) Žáci nesmí si dojít pro 

pití nebo pro jídlo do 
bufetu, kantýny nebo 
automatu. 

g) Žáci nesmí chodit ven. 
h) Přestávky mají kratší, 

protože už pár minut 
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před zvoněním musí být 
v lavici. 

i) Nic jim nevadí. 
19. Které z pravidel 

omezující činnosti o 
velkých přestávkách 
podle vašeho názoru 
žákům hodně vadí? 

a) Pokud výuka trvá i přes 
přestávku. 

b) Žáci nemají možnost 
pohybu. 

c) Žáci nemohou být 
v klidu. 

d) Žáci nesmí ze třídy. 
e) Žáci nesmí do jiného 

patra. 
f) Žáci nesmí si dojít pro 

pití nebo pro jídlo do 
bufetu, kantýny nebo 
automatu. 

g) Žáci nesmí chodit ven. 
h) Přestávky mají kratší, 

protože už pár minut 
před zvoněním musí být 
v lavici. 

i) Žáci nesmí chodit do 
tělocvičny nebo na 
venkovní hřiště. 

j) Žáci nemohou 
navštěvovat školní klub. 

k) Nic jim nevadí. 
20. Je nějaké místo ve 

škole, kde se některý z 
žáků už někdy cítil v 
nebezpečí? (Ptáme se 
na situace, kdy mu 
někdo mohl ublížit a 
žák se nemohl účinně 
bránit.) 

a) Kabinet 
b) Sborovna 
c) Ředitelna 
d) Jídelna 
e) Místnost školníka 
f) Záchodky v patře kde 

máš třídu 
g) Záchodky na jiném 

patře 
h) Chodba 

i) Tvoje třída 
j) Jiná třída 
k) Tělocvična 
l) Sprchy 
m) Šatny u tělocvičny 
n) Šatny 
o) Školní klub 
p) Školní hřiště 
q) Nějaký prostor v areálu 

školy 
r) Jiný prostor před školou 
s) Žádné takové místo 

není 
21. V každé škole se občas 

stane, že někdo 
někomu ubližuje proti 
jeho vůli. Když se to 
stane u vás ve škole, 
jak se zachováte? 
(Můžete zaškrtnout 
více možností.) 

a) Snažím se to nějak 
řešit. 

b) Žáka vyslechnu. 
c) Nechám to být, většinou 

se jedná o škádlení. 
d) Nechám to být, děti si 

to mezi sebou vyřídí 
lépe. 

e) Nechám to být, nevím, 
jak se v takové situaci 
zachovat. 

22. Tyto situace bývají 
často velmi obtížné k 
řešení. Máte pocit, že 
Vaše reakce na situaci 
většinou… 

a) Pomůže 
b) Spíše pomůže 
c) Neuškodí 
d) Ještě to zhorší 

23. Jak to většinou při 
vyučovací hodině 
vypadá ve třídě, kde 
jste třídní? 

a) Všichni nebo naprostá 
většina třídy dělá, co po 
nich vyžaduji. 

b) Během hodiny je trochu 
nepořádek, pár jedinců 

vyrušuje, několikrát za 
hodinu musím přerušit 
výuku a zklidnit je. 

c) Tak polovinu vyučovací 
hodiny mi zabere 
zklidňování žáků, kteří 
stále ruší. 

d) Třída je natolik 
neukázněná, že 
efektivní výuka není 
možná. 

24. Každá třída může mít 
svá pravidla chování 
(nemyslíme školní řád). 
Tvořili jste ve vaší třídě 
taková pravidla? 

a) ANO, pravidla jsme 
tvořili 

b) NE, nevzpomínám si na 
to, ale nejsem si jistý 

c) NE, určitě jsme žádná 
taková pravidla netvořili 

25. Pokud jste pravidla 
tvořili, jsou pro vaši 
třídu důležitá? 

a) ANO, jsou určitě 
důležitá 

b) ANO, jsou spíše důležitá 
c) NE, jsou spíše 

nedůležitá 
d) NE, nejsou vůbec 

důležitá 
26. Stává se, že si někdy 

(např. v roztržitosti 
nebo rozčilení) 
v pokynech protiřečíte? 

a) ANO, stává se to velmi 
často 

b) ANO, stává se to méně 
často 

c) NE, stává se mi to 
málokdy, spíše 
výjimečně 

d) NE, nestává se mi to 
nikdy 

27. Jste důsledný/á ve 
vymáhání pravidel? 

a) ANO, vždy 
b) ANO, většinou ano 
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c) NE, většinou ne 
d) NE, nikdy 

28. Stává se, že váš žák má 
pocit, že jste se k němu 
zachoval/a 
nespravedlivě? 

a) ANO, stává se mi to 
téměř vždy 

b) ANO, stává se mi to 
často 

c) NE, stává se to jen 
málokdy 

d) NE, ještě se mi to 
nestalo 

29. Je ve třídě žák nebo 
více žáků, kteří mezi 
spolužáky nemají ani 
jednoho kamaráda? 

a) ANO 
b) NE 

30. Je ve třídě žák nebo 
více žáků, kteří nemají 
kamarády ani mimo 
školu? 

a) ANO 
b) NE 

31. Kolik žáků z vaší třídy 
tráví svůj volný čas 
musí trávit spíše samo, 
protože nemá možnost 
být s kamarády? 

a) Stává se to většině 
žáků. 

b) Stává se to jednomu 
nebo několika žákům. 

c) Nestává se to nikomu. 
32. S čím se na vás s 

důvěrou obrací vaši 
žáci? (V této otázce 
nám jde spíše o 
důvěrné věci, nikoli 
provozní problémy typu 
nemám domácí úkol.) 

a) S věcmi, které je trápí 
doma. 

b) S věcmi, které je trápí 
ve škole. 

c) S věcmi, které je trápí 
mezi kamarády. 

d) Mám pocit, že by se na 
mě s ničím důvěrným 
neobrátili. 

33. Který výrok nejlépe 
vystihuje vaší třídu? 

a) Jsou jedna parta. 
b) Jsou rozděleni na 

skupinky nebo dvojice. 
c) Většina třídy spolu drží, 

až na pár jedinců nebo 
jednoho jediného. 

d) Jsou třída jednotlivců. 
34. Jsou žáci rádi, že jsou 

právě v této třídě? 
a) ANO – všichni 
b) ANO – většina až na pár 

výjimek 
c) NE – většina nebo 

téměř nikdo není 
35. Představte si, že se 

vaše třída má domluvit, 
na který kontinent 
vyrazíte na třídní výlet. 
Za úkol má oznámit 
vám, jak se dohodli. Jak 
to dopadne? Domluví 
se? 

a) Vymyslí to jeden nebo 
pár aktivních žáků, 
ostatní se výrazně 
nezapojí. 

b) Bude to konstruktivní 
debata, žáci se 
dohodnou a všichni 
budouspokojeni. 

c) Bude to pořádné 
dohadování, ale 
nakonec se třída 
domluví. 

d) Bude to pořádná hádka, 
vytvoří se 1 nebo pár 
skupinek, které budou 
tvrdě prosazovat svůj 
názor až to ostatní 
vzdají a jedna skupinka 
to tedy vyhraje. 

e) Strhne se hádka a třída 
se ničem nedomluví. 

f) Bude jim to jedno, na 
ničem se nebudou chtít 
domlouvat. 

36. Zadáváte vy nebo vaši 
kolegové vaší třídě 
práci ve skupinách 
(aspoň o třech lidech, 
dvojice se nepočítá)? 

a) ANO, často 
b) ANO, spíše ano 
c) NE, spíše ne 
d) NE, nikdy 

37. Když pracují v nějaké 
skupince, dá se říci, že 
jim práce většinou jde? 

a) ANO, určitě ano 
b) ANO, spíše ano 
c) NE, spíše ne 
d) NE, vůbec ne 

38. Přejí si žáci obvykle ve 
třídě vzájemně úspěch? 

a) ANO, určitě ano 
b) ANO, většinou ano 
c) NE, většinou ne 
d) NE, vůbec ne 

39. Jaké z následujících 
vlastností by měl mít 
dobrý třídní učitel? 
(Zaškrtněte 5 možností, 
které jsou podle vás 
nejdůležitější.) 

a) Brát vážně názor 
každého žáka. 

b) Podporovat žáky v tom 
co dělají. 

c) Umět si obyčejně si s 
žáky povídat. 

d) Mít smysl pro humor. 
e) Umět si udělat legraci i 

sám ze sebe. 
f) Být důsledný. 
g) Mít pokoru. 
h) Snažit se žáky chápat. 
i) Umět žákům vyjít vstříc. 
j) Dokázat se své třídy 

zastat. 
k) Být vyrovnaný, klidný. 
l) Být pečlivý. 
m) Být spravedlivý. 
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n) Umět se omluvit. 
o) Umět přiznat chybu. 
p) Být přísný. 
q) Umět přiznat, že něco 

neví. 
r) Učit zajímavým 

způsobem. 
s) Znát hodně zajímavých 

věcí. 
40. Pokud byste měl 

ohodnotit sám sebe 
(víme, že je to těžké), o 
jakých vlastnostech 
byste řekl, že je máte a 
ve třídě používáte? 
(Můžete zaškrtnout 
libovolný počet 
možností). 

a) Brát vážně názor 
každého žáka. 

b) Podporovat žáky v tom 
co dělají. 

c) Umět si obyčejně si s 
žáky povídat. 

d) Mít smysl pro humor. 
e) Umět si udělat legraci i 

sám ze sebe. 
f) Být důsledný. 
g) Mít pokoru. 
h) Snažit se žáky chápat. 
i) Umět žákům vyjít vstříc. 
j) Dokázat se své třídy 

zastat. 
k) Být vyrovnaný, klidný. 
l) Být pečlivý. 
m) Být spravedlivý. 
n) Umět se omluvit. 
o) Umět přiznat chybu. 
p) Být přísný. 
q) Umět přiznat, že něco 

neví. 
r) Učit zajímavým 

způsobem. 
s) Znát hodně zajímavých 

věcí. 
41. Respektují vás vaši 

žáci? 
a) ANO – všichni 
b) ANO – většina až na pár 

výjimek 

c) NE – většina nebo 
téměř nikdo 
nerespektuje 

42. Respektujete vy vaše 
žáky? 

a) ANO – všechny 
b) ANO – většinu až na pár 

výjimek 
c) NE – většinu nebo 

téměř všechny 
nerespektuji 

43. Kolik je u vás ve třídě 
žáků, které většina 
třídy nerespektuje? 

a) Víc než třetina 
b) Jeden nebo několik 
c) Nikdo 

44. Kolik je u vás ve třídě 
žáků, kteří nerespektují 
ostatní? (nerespektují 
většinu třídy) 

a) Víc než třetina 
b) Jeden nebo několik 
c) Nikdo 

45. Lidé jsou různí. Různí 
mohou být i žáci. S 
některými rozdíly si 
poradíme snadno, s 
některými si nemusíme 
vědět rady. Možná jsou 
ve vaší třídě někteří 
žáci jiní než většina 
ostatních. Možná, že 
nikoho takového vaše 
třída nemá. Teď si 
představte, že do vaší 
třídy přišel někdo nový, 
kdo je jiný než ostatní. 
Může to být cizinec, 
někdo na vozíku, někdo 
kdo koktá nebo špatně 
vidí… Jak by takový žák 
ve třídě dopadl? 

a) Bez problému zapadne 
do třídy. 

b) Najde si pár kamarádů, 
ale většina třídy se s 
ním bavit nebude. 

c) Zůstane sám, nikdo se s 
ním bavit nebude. 

d) Třída ho bude 
šikanovat. 

46. Jsou ve vaší třídě žáci, 
kteří projevují prvky 
nesnášenlivosti vůči 
následujícím znakům? 
(Můžete zaškrtnout 
libovolný počet 
možností.) 

a) Když někdo poslouchá 
muziku, která se jim 
nelíbí. 

b) Když někdo nosí 
oblečení, které se jim 
nelíbí. 

c) Když někdo mluví 
stylem, který se jim 
nelíbí. 

d) Když má někdo barvu 
pleti, která se jim nelíbí. 

e) když někdo koktá. 
f) Když má někdo koníčky, 

které se jim nelíbí. 
g) Když je někdo 

národnosti, která se jim 
nelíbí. 

h) Když má někdo nějaký 
handicap (jezdí na 
invalidním vozíku, je 
hluchý, slepý apod.). 

47. Když se vašim žákům 
něco povede (splní 
nějaký úkol při hodině 
nebo i domácí), oceníte 
to i jinak než známkou, 
chválíte své žáky? 

a) Ano, vždy je pochválím. 
b) Ano, chválím je často. 
c) Spíše nechválím. 

48. Pro kolik žáků z vaší 
třídy je dobré splnění 
většiny úkolů příliš 
snadné? 

a) Pro nikoho 
b) Pro jednoho nebo 

několik 
c) Zhruba pro polovinu 
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d) Téměř pro všechny 
nebo úplně pro všechny 

49. Pro kolik žáků z vaší 
třídy je dobré splnění 
většiny úkolů příliš 
obtížné? 

a) Pro nikoho 
b) Pro jednoho nebo 

několik 
c) Zhruba pro polovinu 
d) Téměř pro všechny 

nebo úplně pro všechny 
50. Hledáte na žácích a na 

tom, co dělají, to dobré, 
i když se jim zrovna 
úplně nedaří? 

a) Skoro vždycky 
b) Většinou ano 
c) Většinou ne 
d) Skoro nikdy 

51. Napište, co většinou 
uděláte, když se žákům 
něco nepovede. 
(Můžete zaškrtnout až 
3 možnosti.) 

a) Pokusím se od žáka 
zjistit, proč se mu 
nedařilo. 

b) Řeknu žákovi, kde 
udělal chybu. 

c) Poradím mi, jak to 
udělat lépe. 

d) Nechám to být, 
nekomentuji to. 

e) Řeknu mu, ať se víc 
snaží. 

f) Dám mu špatnou 
známku za práci v 
hodině. 

g) Dám mu najevo, že mě 
zklamal. 

h) Dám třídě najevo, že 
žák zklamal. 

i) Vynadám mu. 
52. Myslí si vaši žáci, že je 

známkujete a hodnotíte 
spravedlivě? 

a) Většina ano 
b) Tak půl napůl 
c) Většina ne 

53. Stalo se vám, že jste 
měl dlouhodoběji (více 
než 1 měsíc) pocit, že 
nějaký žák je vám více 
protivný než ostatní 
žáci? 

a) ANO 
b) NE 

54. Jak se žáci většinou cítí 
při výuce? 

a) Baví je to hodně 
b) Spíš je to baví 
c) Spíš je to nebaví 
d) Vůbec je to nebaví 

55. Jaký je podle Vás 
důvod, proč se většina 
vašich žáků učí? 

a) Učení je baví 
b) Chtějí poznávat nové 

věci 
c) Chtějí být vzdělaní 

(chytří) 
d) To, co se naučí, využijí 

v životě 
e) Aby si jednou našli 

dobrou práci 
f) Aby si jednou vydělali 

hodně peněz 
g) Mají větší šanci dostat 

se na školu, na kterou 
chtějí 

h) Aby dělali něco, co je 
baví, zajímá 

i) Chtějí mít dobré známky 
j) Chtějí, aby je rodiče 

pochválili 
k) Chtějí, aby je učitel/ka 

pochválil/a 
l) Mají strach, že by se 

rodiče zlobili nebo je 
potrestali 

m) Mají strach, že by se 
učitel zlobil nebo je 
potrestal 

n) Mají strach, že budou 
hloupí 

o) Aby se nenudili 
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Ředitelský dotazník 

1. Pohlaví 
a) muž 
b) žena 

2. Jak dlouho už 
vykonáváte profesi 
ředitele? 

a) méně než 3 roky 
b) 3–4 roky 
c) 5–10 let 
d) 11 a více let 

3. Jak dlouho už jste 
vykonával/a profesi 
učitele před tím, než 
jste byl/a jmenovaný/á 
ředitelem/ředitelkou? 

a) méně než 3 roky 
b) 3–4 roky 
c) 5–10 let 
d) 11 a více let 

4. Bydlíte ve stejné obci 
jako je vaše škola? 

a) ANO 
b) NE 

5. Kolik času Vám zabere 
dostat se ráno do 
školy? 

a) méně než 15 minut 
b) 16–30 minut 
c) více než půl hodiny 
d) více než hodinu 

6. Jak často chodíte na 
obědy do školní 
jidelny? 

a) Každý den, nebo skoro 
každý den. 

b) 1–2x týdně. 
c) Několikrát za měsíc. 
d) Vůbec nebo skoro 

vůbec. 
7. Velikost školy – počet 

žáků naší školy je: 
a) do 50 
b) 51–100 
c) 101–250 
d) 251–500 
e) nad 500 

8. Velikost obce – počet 
obyvatel obce, ve které 
se naše škola nachází, 
je: 

a) do 10 000 
b) 10 000–30 000 
c) 30 000–80 000 
d) nad 80 000 

9. Vybavení naší školy 
technikou ICT považuji 
za: 

a) vynikající 
b) dobré 
c) dostačující 
d) nedostačující 
e) nelze posoudit 

10. Ostatní vybavení školy 
(nábytek, vybavení 
tělocvičen, jídelna…) 
považuji za: 

a) vynikající 
b) dobré 
c) dostačující 
d) nedostačující 
e) nelze posoudit 

11. Vybavení školy 
pomůckami (pomůcky a 
učebnice, výukové 
plakáty, mapy...) 
považuji za: 

a) vynikající 
b) dobré 
c) dostačující 
d) nedostačující 
e) nelze posoudit 

12. Finanční prostředky – 
zřizovatel naší školy 
poskytuje na vybavení 
školy: 

a) dostatek prostředků 
škole, např. i na 
nadstandardní vybavení 
(interaktivní tabule, PC, 
výukové materiály, 
evaluační nástroje, 
exkurze...) 

b) přiměřené množství 
prostředků na 
standardní vybavení, 
opravy školy 

c) spíše méně prostředků, 
které nestačí na 
standardní vybavení, 
modernizaci, škola musí 
pečlivě vybírat, za co 
peníze utratí 

d) zcela nedostatečné 
množství prostředků, 
škola je závislá na 
podpoře sponzorů a 
rodičů 

e) nelze posoudit 
13. Finanční prostředky – 

zřizovatel naší školy 
poskytuje na opravy, 
přestavby školy: 

a) dostatek prostředků i na 
nadstandardní 
přestavby (modernizace 
učeben, bezbariérový 
přístup) 

b) přiměřené množství 
prostředků na 
standardní opravy a 
modernizaci školy 

c) spíše méně prostředků, 
které nestačí na 
standardní opravy, škola 
musí pečlivě vybírat, za 
co peníze utratí 

d) zcela nedostatečné 
množství prostředků, 
škola je závislá na 
podpoře sponzorů a 
rodičů 

e) nelze posoudit 
14. Atmosféra sborovny 

(kvalita vztahů mezi 
pedagogy) je 

a) velmi dobrá 
b) spíše dobrá 
c) spíše špatná 
d) velmi špatná 
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15. Má Vaše škola k 
dispozici školního 
psychologa? 

a) nemáme vůbec k 
dispozici 

b) maximálně 5 hodin 
měsíčně 

c) 6 – 20 hodin měsíčně 
d) 21 a více hodin měsíčně 
e) školní psycholog je plně 

či částečně hrazený z 
programu EU peníze 
školám 

16. Spolupráce rodičů a 
školy je 

a) velmi dobrá 
b) spíše dobrá 
c) spíše špatná 
d) velmi špatná 

17. Jak často řešíte 
kázeňské problémy s 
pomocí OSPODu, PČR 
nebo městské policie 

a) každé čtvrtletí 
b) každé pololetí 
c) 1x ročně 

d) vůbec ne nebo velmi 
výjimečně 

18. Učitelé mají dostatek 
příležitostí k dalšímu 
vzdělávání 

a) určitě ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) určitě ne 

19. Učitelé respektují 
odborné kompetence 
svých kolegů 

a) určitě ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) určitě ne 

20. Učitelé přistupují k 
žákům s respektem 

a) určitě ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) určitě ne 

21. Zřizovatel školy 
podporuje dobrý rozvoj 
školy 

a) určitě ano 
b) spíše ano 

c) spíše ne 
d) určitě ne 

22. Učitelé si navzájem 
pomáhají, podporují 
jeden druhého 

a) určitě ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) určitě ne 

23. Žáci ve škole mají 
dostatek prostoru k 
vyjadřování svých 
názorů věci, které se 
týkají jejich školního 
života 

a) určitě ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) určitě ne 

24. Nabídka preventivních 
programů, které má 
škola možnost 
realizovat, je 

a) úplně vyhovující 
b) spíše vyhovující 
c) spíše nevyhovující 
d) úplně nevyhovující 
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