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Výsledky Gymnázia Botičská v průzkumu 
„Bezpečná pražská škola“ 

Průzkum pracovního a školního klimatu ve školách zřizovaných hlavním městem 

Prahou „Bezpečná pražská škola“, provedla na podzim 2017 společnost SC&C. 

Průzkum byl prováděn formou dotazníků distribuovaných do škol, jejich následným 

vyhodnocením a závěrečnou analýzou. Dotazníky splňovaly požadavek anonymity. 

Studenty vnímané celkové klima školy bylo v rámci Prahy spíše pozitivní, nicméně je 

rozdílné podle jednotlivých typů škol a také z pohledu individuálních škol. Nejvýše se 

v hodnocení studentů napříč pražskými středními školami dostává faktor dobrých 

vztahů se spolužáky. 

V naší škole dotazník vyplnilo 345 studentů, návratnost tedy byla 88%. 

Jednotlivé položky (výroky) dotazníku byly hodnoceny na 4bodové škále (1,2,3,4) od 

zcela nesouhlasím (1), až po zcela souhlasím (4). 

Výsledky naší školy 

Z níže uvedených výsledků vyplývá, že výsledek našich studentů je ve všech 

kategoriích lepší než průměrný výsledek na pražských gymnáziích. 

Jednotlivé kategorie výroků Průměrný 

výsledek 

studentů naší 

školy 

Průměrný 

výsledek 

pražských 

gymnázií 

Hodnocení prostředí školy 

Zachycuje žákovské hodnocení fyzického prostředí školy – 

budovy, její výzdoby a okolí. Zahrnuje také hodnocení WC 

a nábytku.  

3,2 3,0 

Vnímaná podpora ze strany učitelů  

Zachycuje to, nakolik žáci vnímají učitele jako profesionály, 

ale i jako podporující, chápající či pomáhající osoby.  

2,9 2,7 

Pozitivní hodnocení učení se ve škole 

Zachycuje žákovo pozitivní hodnocení učení ve škole, 

možnost rozvíjet se a uplatnit ve škole své schopnosti, 

hrdost na úspěchy.  

3,2 3,1 
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Vnímaná opora a vztahy se spolužáky 

Zachycuje hodnocení vztahů se spolužáky (opora, spoleh, 

možnost svěřit se).  

3,1 2,9 

Dobré vztahy se spolužáky 

Kamarádství, znalost spolužáků, chování žáka ke 

spolužákům.  

3,3 3,2 

U těchto položek 1 znamenala nejvíce negativní hodnocení a 4 hodnocení nejvíce 
pozitivní. Číslo nad průměrem vyjadřovalo lepší výsledek. 
 
Jednotlivé výroky, které byly našimi studenty nejlépe hodnoceny: 
Myslím si, že naše škola má ve srovnání s ostatními školami v okolí 
dobré jméno. 

3,7 

Spolužáci se ke mně chovají přátelsky. 3,6 

Když potřebuji, tak mi spolužáci poradí 3,5 
U učitelů můžu hledat pomoc při řešení problémů spojených s 
učením.  

3,5 

Když potřebuji, spolužáci mi pomohou. 3,5 

Jsem rád/ráda, že chodím do této školy.  3,4 
 
Jednotlivé výroky, které byly našimi studenty nejhůře hodnoceny: 
Před spolužáky můžu přiznat každou svoji chybu. 2,7 

Stav hygienických zařízení (WC, sprchy, umývárny, …) je vyhovující.  2,8 

Učitelé dodržují vše, co nám slíbí.  2,9 
I u těchto výroků, které byly našimi studenty hodnoceny nejhůře, převládají kladné 
odpovědi. 
 
U níže uvedených položek byla škála obrácená, číslo pod průměrem vyjadřovalo 

lepší výsledek. 

Jednotlivé kategorie výroků Průměrný 

výsledek 

studentů naší 

školy 

Průměrný 

výsledek 

pražských 

gymnázií 

Dění o přestávkách 
Na přestávky se žáci netěší. Vadí jim věci, které se o 

přestávkách dějí.  

1,5 1,6 

Negativní hodnocení učitelů 

Zachycuje souhlas s negativními tvrzeními o učitelích 

(nadržování, jednotvárná výuka...).  

2,1 2,3 
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Z výsledků tedy vyplývá, že výsledek našich studentů je ve všech kategoriích lepší 

než průměrný výsledek na pražských gymnáziích. 

 

Sečtou-li se nakonec výsledky všech otázek dohromady, pak průměrné skóre 

hodnocení klimatu školy je na naší škole 3,1, zatímco průměr pražských gymnázií je 

2,9. Hodnoty jsou zřejmé z grafu níže. 

 


