
 

 
 

 

 

  

 

 



 

 

2 

OBSAH 

Dotazník Klima třídy ................................................................................................................................ 2 

Zadání dotazníku – učitelský účet ........................................................................................................... 3 

Vyplňování dotazníku – žákovský účet .................................................................................................... 5 

Vyhodnocení dotazníku – učitelský účet ............................................................................................... 10 

Atmosféra ve třídě ............................................................................................................................. 10 

Celkové skóre třídy ............................................................................................................................ 10 

Sociogramy ........................................................................................................................................ 11 

Vzájemné hodnocení vlastností žáků ................................................................................................ 12 

Vliv žáka na třídu ............................................................................................................................... 13 

Nejvýraznější sociometrické pozice žáků ve třídě ............................................................................. 14 

Práce s výsledky ..................................................................................................................................... 15 

 

 

DOTAZNÍK KLIMA TŘÍDY 

 je součástí nabídky služeb portálu Proškoly.cz 
 je určen pro třídní učitele a výchovné poradce jako nástroj diagnostiky skupin žáků formou 

sociometrického šetření. Výsledky šetření mohou napomoci včasnému odhalení 
sociopatogenních jevů, které se běžným pozorováním špatně rozkrývají. 

 je zaměřen na zjišťování úrovně jednotlivých složek třídního klimatu (pocit bezpečí, přátelství, 
spolupráce …) umožňuje vhled do vzájemného hodnocení spolužáků, jejich kamarádských i 
nepřátelských vazeb a nabízí přehled o sociálních rolích (statutech) jednotlivých žáků ve třídě. 

 je připraven jako celek, učitelé nemají možnost otázky v něm obsažené upravovat. 
 vyplňují žáci na počítači a výsledky šetření jsou automaticky vyhodnocovány. Oproti papírové 

variantě tak třídní učitelé a výchovní poradci ušetří mnoho času s přípravou a zpracováním 
dotazníků. 

 doporučujeme realizovat jednou až dvakrát za rok (listopad/duben), případně dle aktuálních 
potřeb jednotlivých tříd.  

Před zadáním dotazníku je potřeba zkontrolovat úplnost seznamu žáků třídy v přehledu tříd. 
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ZADÁNÍ DOTAZNÍKU – UČITELSKÝ ÚČET 

1 – VSTUP DO DOTAZNÍKU KLIMA TŘÍDY 

Pro zahájení práce s dotazníkem se přihlaste do učitelského účtu a zvolte Sociometrie, Klima třídy. 

 

 

1 - ZALOŽENÍ DOTAZNÍKU 

Pro zadání nového dotazníku vyberte z nabídky na úvodní obrazovce možnost Založit nový dotazník. 

 

 

2 - VÝBĚR TŘÍDY 

Na druhé obrazovce vyberte třídu, pro kterou chcete dotazník připravit. Chcete-li realizovat dotazník 
ve více třídách, dokončete nejprve zadání jedné pro jednu třídu a poté začněte znovu pro ostatní 
třídy. 
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 3 – NASTAVENÍ DOTAZNÍKU 

Na třetí obrazovce proveďte nastavení dotazníku. Můžete upřesnit jeho Název (standardně obsahuje 
datum zadání a název třídy) a výběrem položky Soukromý dotazník rozhodněte, zda výsledky šetření 
uvidíte pouze Vy nebo i ostatní učitelé Vaší školy. Po nastavení všech parametrů zvolte Vytvořit 
dotazník. 

 

 4 – PŘEHLED KLIMA TŘÍDY 

Podle stavu realizace se dotazník zobrazí buď v kategorii Plánované dotazníky (v případě, že dotazník 
nebyl dosud aktivován a žáci nemají možnost odpovídat), nebo v kategorii Probíhající dotazníky (v 
případě, že učitel zvolil „aktivovat“). Probíhající dotazníky se zobrazují v účtech žáků tříd, pro které je 
dotazník zadaný. 

Probíhající dotazník zůstane v nabídce žákům do té doby, dokud ho nevyplní, případně dokud 
zadavatel nezvolí možnost Ukončit dotazník. Po ukončení se dotazník nezobrazuje v účtu ani těm 
žákům, kteří dotazník nevyplnili. 

Pro ukončení dotazníku a vyhodnocení výsledků zvolte Ukončit. Dojde k vygenerování výsledků, které 
si následně můžete zobrazit kliknutím na Výsledek.  
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VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU – ŽÁKOVSKÝ ÚČET 

 1 – VÝBĚR Z NABÍDKY TESTŮ 

Probíhající dotazník Klima třídy se zobrazí v žákovském účtu jako další položka ve výběru testů.  

 

2 – ÚVODNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU 

Po výběru Klima třídy obdrží žák úvodní informaci o dotazníku: 

„Dotazník Klima třídy je vytvořen pro zjišťování fungování jednotlivých školních tříd. V dotazníku 
budeš odpovídat na otázky ohledně své třídy a svých spolužáků.  Nejde o klasický test - žádná 
odpověď není správná nebo špatná - napiš proto vždy to, co si myslíš. Tvé odpovědi jsou 
vyhodnocovány tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Výsledky tohoto šetření mohou vést ke 
zlepšení atmosféry ve vaší třídě a pomoci těm z vás, kteří to potřebují.  

U každé otázky budeš mít krátký návod, jak ji vyplnit. Zadání si pečlivě přečti, na vypracování máš 
neomezený čas.“ 

Po přečtení zvolí nabídku „Spustit dotazník.“ 
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3 – ATMOSFÉRA VE TŘÍDĚ 

V první otázce žák vyjadřuje souhlas či nesouhlas se 14 tvrzeními týkajících se atmosféry ve třídě.  

V naší třídě je legrace.           
Děti z naší třídy se mezi sebou hodně hádají.       
Mezi spolužáky je někdo, komu se můžu svěřit s problémem.    
Některým dětem se v naší třídě nelíbí.         
Respektujeme vzájemné rozdíly, tolerujeme chyby druhých.   
Mezi spolužáky nemám žádného opravdového kamaráda.    
Pomáháme si navzájem .        
V třídě je někdo, komu ostatní ubližují.        
Dění ve třídě nemůžu ovlivnit, o všem rozhoduje pár vyvolených.   
V naší třídě je často nuda.        
Jsme dobří kamarádi.         
Většině spolužáků se nedá věřit .       
Ve třídě se cítím bezpečně, nikdo mě zde neohrožuje.     
Celkově je naše třída fajn.         
 
Po zvolení jedné z variant odpovědi u všech tvrzení může žák zvolit „Další otázka“. 
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 4  - KLADNÉ VAZBY 

Ve druhé otázce žák vybírá, kteří spolužáci patří mezi jeho kamarády. Může vybrat 0-3 spolužáky a 
následně upravit jejich prioritu (upravit pořadí od nejlepšího kamaráda).  

 

5 – ZÁPORNÉ VAZBY 

Ve třetí otázce žák vybírá, kteří spolužáci nepatří mezi jeho kamarády. Může vybrat 0-3 spolužáky a 
následně upravit jejich prioritu (nahoře bude spolužák, kterého nepovažuje vůbec za svého 
kamaráda).  
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 6 – HODNOCENÍ SPOLUŽÁKŮ 

V posledním kroku je 10 otázek, ve kterých má žák za úkol vybrat právě jednoho spolužáka, který 
nejvíce splňuje podmínky uvedené v otázce. V případě, že z pohledu respondenta ve třídě žádný 
takový žák není, je možné přejít na další otázku i bez vyplnění jména. 

S kým je ve třídě největší legrace? 
Na koho se nelze spolehnout? 
Kdo vždy říká, co si myslí, i když s ním ostatní nesouhlasí? 
Kdo je ve třídě nešťastný? 
Kdo se nikdy s nikým nehádá? 
Kdo neumí hrát podle pravidel (fair play)? 
Kdo vždy dodrží, co slíbil? 
Kdo myslí jen na sebe a svůj prospěch? 
Kdo pomůže vyřešit spor mezi spolužáky a nikomu při tom nestranit? 
Kdo často lže a nelze mu věřit? 
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7 – DOPLŇKOVÉ INFORMACE O ŽÁKOVI 

Na závěr dotazníku žák vyplní doplňující údaje o sobě, které slouží pro přesnější vyhodnocení 
dotazníku. Jedná se o pohlaví respondenta a jeho prospěch na posledním vysvědčení. Ten je 
odstupňován následujícím způsobem: 

1. Samé nebo skoro samé jedničky 
2. Více dvojek, ale vyznamenání 
3. Většinou dvojky, výjimečně trojka 
4. Více trojek, výjimečně čtyřka 
5. Více čtyřek 

 

8 – PODĚKOVÁNÍ ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU 

Po zodpovězení poslední otázky se žákovi zobrazí oznámení 

„Děkujeme za vyplnění dotazníku „Klima třídy“. Výsledky budou zobrazeny učiteli, který vám dotazník 
zadal k vypracování.“ 

a nabídka k návratu Zpět do přehledu testů. 

 

Po vyplnění dotazníku se již žákovi možnost Klima třídy v nabídce testů dále nezobrazuje. 
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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU – UČITELSKÝ ÚČET 

ATMOSFÉRA VE TŘÍDĚ 

  
Graf 1 Jednotlivé složky třídní atmosféry vyjádřené na škále 0 - 100 %. Čím je sloupec vyšší, tím je daná oblast 

žáky vnímána lépe. 

 
Hodnoty pro jednotlivé kategorie jsou získávány na základě vyjádření souhlasu či nesouhlasu 
s tvrzeními uvedenými níže. V závorkách jsou uvedeny kategorie, dle kterých probíhá vyhodnocení. 
Znaménko plus znamená, že za odpověď „souhlasím“ získává daná kategorie body, znaménko mínus 
znamená, že za odpověď „souhlasím“ ztrácí daná kategorie body. Pořadí  je v dotazníku změněné. 
 
V naší třídě je legrace.          (zábava +) 
V naší třídě je často nuda.       (zábava -) 
Respektujeme vzájemné rozdíly, tolerujeme chyby druhých.   (respekt +) 
Děti z naší třídy se mezi sebou hodně hádají.      (respekt -) 
Jsme dobří kamarádi.        (kamarádství +) 
Mezi spolužáky nemám žádného opravdového kamaráda.   (kamarádství -) 
Pomáháme si navzájem .       (spolupráce +) 
Dění ve třídě nemůžu ovlivnit, o všem rozhoduje pár vyvolených.  (spolupráce -) 
Ve třídě se cítím bezpečně, nikdo mě zde neohrožuje.    (bezpečí +) 
V třídě je někdo, komu ostatní ubližují.       (bezpečí -) 
Mezi spolužáky je někdo, komu se můžu svěřit s problémem.   (důvěra +) 
Většině spolužáků se nedá věřit .      (důvěra -) 
Celkově je naše třída fajn.        (pohoda +) 
Některým dětem se v naší třídě nelíbí.        (pohoda -) 

CELKOVÉ SKÓRE TŘÍDY 

Hodnota celkové kvality třídy vyjádřená na škále 0 - 100 %. Čím je hodnota vyšší, tím se žáci ve třídě 
cítí lépe. Je vypočtena z jednotlivých kategorií v Grafu 1 a poměru vazeb v Grafu 2.1 a 2.2. 
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SOCIOGRAMY 

 

Graf 2.1 - Vzájemné kladné vazby 

Čím blíže je žák ke středu terče, tím vícekrát byl označen jako něčí kamarád. Spojnice mezi čísly (žáky) 
představují přátelské vazby mezi žáky. Šipka směřuje od označujícího žáka k označovanému. Je-li 
vazba oboustranná, je šipka zvýrazněna zeleně. Modře jsou označeni chlapci, červeně dívky. Žlutou 
barvou je zvýrazněn žák, který nevyplňoval dotazník. 

 

Graf 2.2 Vzájemné záporné vazby 

Čím blíže je žák ke středu terče, tím vícekrát byl spolužáky označen jako ten, který rozhodně nepatří 
mezi jejich přátele. Spojnice mezi čísly představují nepřátelské vazby mezi žáky. Šipka směřuje od 
označujícího žáka k označovanému. Je-li vazba oboustranná, je šipka zvýrazněna zeleně. Modře jsou 
označeni chlapci, červeně dívky. Žlutou barvou je zvýrazněn žák, který nevyplňoval dotazník. 

V obou případech mohou žáci v dotazníku označit 0-3 své spolužáky.  
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VZÁJEMNÉ HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ ŽÁKŮ 

Žáci mají za úkol vybrat právě jednoho spolužáka, který nejvíce splňuje podmínky v otázce 
odpovídající určitým osobnostním charakteristikám/vlastnostem. Jedná se o tyto otázky: 

S kým je ve třídě největší legrace?       (vtipný)  
Na koho se nelze spolehnout?         (nespolehlivý)  
Kdo vždy říká, co si myslí, i když s ním ostatní nesouhlasí?    (upřímný) 
Kdo je ve třídě nešťastný?        (nešťastný) 
Kdo se nikdy s nikým nehádá?        (nekonfliktní) 
Kdo neumí hrát podle pravidel (fair play)?      (nespravedlivý) 
Kdo vždy dodrží, co slíbil?       (spolehlivý) 
Kdo myslí jen na sebe a svůj prospěch?       (bezohledný) 
Kdo pomůže vyřešit spor mezi spolužáky a nikomu při tom nestranit?   (spravedlivý) 
Kdo často lže a nelze mu věřit?        (ulhaný) 
 

 

Tabulky 1.1 a 1.2 Vzájemné hodnocení vlastností žáků 

V tabulkách jsou uvedeny četnosti označení jednotlivých žáků od svých spolužáků, odděleně pro 
žádoucí a nežádoucí charakteristiky. Zobrazeni jsou pouze žáci, kteří byli označeni danou 
charakteristikou alespoň dvěma žáky. 
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VLIV ŽÁKA NA TŘÍDU 

Hodnoty vlivu žáka na třídu vycházejí z hodnot vzájemných vazeb a četností označení v jednotlivých 
charakteristikách. Kladný vliv je souhrnem kladných vazeb a žádoucích charakteristik, záporný vliv 
záporných vazeb a nežádoucích charakteristik. 

 
Graf 3.1 Vliv žáka na třídu. 

 Sloupce vyjadřují velikost celkového vlivu žáků na kolektiv třídy – čím vyšší sloupec, tím větší vliv. 
Zelená složka tvoří míru kladného - žádoucího vlivu, červená záporného – nežádoucího vlivu.

 
Tabulky 2.1 a 2.2 Vliv žáka na třídu 

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty kladného a záporného vlivu žáka na třídu, vždy sestupně. 
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NEJVÝRAZNĚJŠÍ SOCIOMETRICKÉ POZICE ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ 

Na základě hodnot kladného a záporného vlivu jsou uvedeni žáci odpovídající nejvíce základní 
typologii sociometrických pozic ve třídě. Ke každé pozici je uveden jeden žák a zevrubná 
charakteristika pozice. Uvedené charakteristiky je třeba brát jako obecný popis pravděpodobné 
pozice žáka ve třídě a jeho možných projevů. Je však třeba brát v úvahu řadu vlivů (viz kapitola Práce 
s výsledky) a výsledky konfrontovat se zkušenostmi z osobního kontaktu s žákem. 
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PRÁCE S VÝSLEDKY 

On-line sociometrický dotazník Klima třídy je koncipován jako služba pro třídní učitele a výchovné 
poradce základních a středních škol. Jeho úkolem je poskytnout jim jednoduchý nástroj, který mohou 
využít k lepšímu poznání sociálních vazeb ve svých třídách. Dotazníková forma šetření přináší kromě 
svých nesporných výhod i některá omezení. Při interpretaci výsledků tak doporučujeme přihlédnout 
k následujícím informacím: 

 Subjektivita výpovědi účastníka měření 
Klima třídy je v tomto dotazníku chápáno jako soubor subjektivních hodnocení – není zjišťováno, 
jaká je třída z pohledu zvenčí, ale jak ji vnímají samotní žáci, a to v určitém okamžiku. Odpovědi 
žáků tak mohou být ovlivněny jejich momentální náladou, zdravotním stavem apod. 
Doporučujeme tedy přihlédnout na tento fakt při výběru termínu šetření. 

 Omezené možnosti odpovědí 
Jednou z nejvýznamnějších výhod tohoto dotazníku je jeho okamžité automatické vyhodnocování 
na základě zadaných údajů od žáků. Dotazník tak nevyžaduje čas strávený nad ručním 
zpracováním výsledků. Drobnou daní za tuto funkci je zúžení otázek na ty s uzavřenou odpovědí. 

 Ideální výsledek neexistuje 
Na rozdíl od výkonnostních testů zde nelze definovat hodnoty pro „ideální“ třídu. Teoreticky ji 
můžeme definovat jako třídu, kde jsou všichni se všemi kamarádi, nikdo nevnímá u žádného ze 
spolužáků byť jedinou zápornou vlastnost, všichni mají stejný vliv na dění ve třídě. Buďme ale 
upřímní, je toto opravdu ideální? 

 Srovnávání mezi třídami 
Při vzájemném srovnávání výsledků mezi třídami je potřeba respektovat stáří kolektivu (věk žáků, 
ale zejména jak dlouho jsou spolu), jeho vznik (je třída utvořena náhodně nebo na základě 
nějakého výběru) a řadu dalších charakteristik specifických pro danou třídu a školu.  

 Co výsledky neřeknou 
Dotazník nemá ambice ukázat, která třída je na škole nejlepší/nejhorší, co je v jednotlivých 
třídách dobře a špatně, natož kdo je ve třídě dobrý a kdo špatný. Výsledky šetření ale mohou 
významně pomoci učitelům a poradcům v práci se třídou, dávají jasné informace o tom, jak se 
spolužáci vnímají navzájem a jak vidí vybrané složky prostředí třídy. Interpretaci ve smyslu „Proč 
jsou výsledky takové?“ případně „Co dělat se třídou, aby výsledky byly příště lepší?“ necháváme 
na zkušenostech samotných učitelů, výchovných poradců, případně dalších odborných službách či 
literatuře. 

 Ochrana údajů 
Veškeré údaje uvedené žáky v dotazníku a shrnuté ve výsledcích je třeba chápat jako diskrétní a 
tak s nimi dále pracovat. Záleží na rozhodnutí školy i samotného zadavatele dotazníku, kdo 
všechno bude mít k výsledkům přístup, rozhodně ale doporučujeme nastavit jasná vnitřní 
pravidla a seznámit s nimi všechny pedagogické pracovníky školy a zákonné zástupce žáků. 
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