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Požadavky na studenta 

Zkouška předmětu Klima školy a její humanizace probíhá písemnou a ústní formou. 

 

Písemná forma představuje zpracování seminární práce v rozsahu min. 5 normostran na téma 

pojetí pojmů prostředí, školní prostředí, atmosféra, klima, klima školy v pracích vybraných 

autorů české (10) a zahraniční (10) provenience za posledních 15 let. Student práci odevzdá 

týden před konáním ústní zkoušky. 

 

Studenti by u ústní zkoušky měli být schopni: 

- definovat a komparovat pojetí pojmů prostředí, školní prostředí, atmosféra, klima, klima 

školy, 

- objasnit varianty klimatu (organizační, školní, třídy, vyučovací), 

- kategorizovat typologie klimatu školy, 

- znát nástroje pro výzkum klimatu školy, 

- koncipovat, umět teoreticky analyzovat, příp. aplikovat nástroje pro zjišťování 

charakteristiky klimatu školy a interpretovat výsledky výzkumu klimatu školy, 

- shrnout a zdůvodnit význam výzkumu klimatu školy, 

- vysvětlit, jak je klima školy obsaženo v jejich disertační práci, příp. doktorandském 

studiu.  

 

V případě potřeby jsou před zkouškou možné konzultace (po předchozí domluvě).  
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