
UNIVERZITA KARLOVA

Filozofická fakulta

Katedra psychologie

BAKALÁRSKA PRÁCA

Tomáš Macko

Edukačné štýly učiteľov stredných škôl a možnosti ich zisťovania 

Teaching Styles of High School Teachers and Possibilities of Their 

Detection

Praha 2018                                        Vedúca práce: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.



Na tomto mieste  by som rád poďakoval  svojej  vedúcej bakalárskej  práce,  pani doc. 

PhDr.  Iloně  Gillernové,  CSc.,  za  veľkú ochotu  a  láskavosť,  mnoho užitočných rád, 

odborné vedenie a  profesionálny náhľad pri spracovaní.



Prehlasujem,  že  som bakalársku  prácu  vypracoval  samostatne,  s  riadným citovaním 

všetkých použitých zdrojov a literatúry,  a že práca nebola a nebude využitá v rámci 

iného vysokoškolského štúdia či k získaniu  iného alebo rovnakého titulu. 

V Prahe 25.6.2018 ………………………

     Tomáš Macko



Abstrakt:

Pre  potreby  výskumu  a  merania  v  pedagogicko-psychologickej  praxi  sú 

konštruované  kategórie  rôznych  prístupov  akými  je  možné  uchopiť  pôsobenie  a 

interakcie učiteľa v edukačnom kontexte. Predkladaná práca pristupuje k porozumeniu 

charakteristík interakcie žiaka a stredoškolského učiteľa cez prizmu edukačných štýlov. 

Cieľom teoretickej časti je vymedzenie a zmapovanie rozličných prístupov a modelov 

edukačných štýlov, uvedenie podstatných charakteristík  a ich významu v edukačnom 

procese. Po vymedzení prístupov sú v práci rozvíjané možnosti zisťovania edukačných 

štýlov.  Návrh  kvantitatívneho  výskumného  projektu  je  zameraný  na  identifikáciu 

edukačných štýlov stredoškolských učiteľov prostredníctvom  Dotazníka interakčného 

štýlu  učiteľa (QTI).  Mapujúci  projekt  je  orientovaný  na  vyšetrovanie  reálneho 

pôsobenia  učiteľov  na  podklade  ich  sebareflexie  a  reflexie  žiakov  prostredníctvom 

dotazníkového  šetrenia.  Projekt  si  zároveň  kladie  za  cieľ  podrobiť  získané  údaje 

komparácii oboch pohľadov účastníkov edukačného procesu.                             

Kľúčové slová:  

diagnostika, stredoškolský učiteľ, edukačný štýl, vyučovací štýl, Dotazník interakčného 

štýlu učiteľa (QTI)



Abstract:

 For  the  needs  of  research  and  measurement  in  pedagogical-psychological 

practice,  different categories of approaches are constructed  as to grasp the teacher's 

interaction and interaction in the educational context. The presented work approaches 

the  understanding  of  characteristics  of  student  and  high  school  teacher  interaction 

through the prism of educational styles. The aim of the theoretical part is to define and 

map  various  approaches  and  models  of  educational  styles,  to  present  essential 

characteristics  and  their  importance  in  the  educational  process.  After  defining 

approaches,  work is being developed to identify educational  styles.  The design of a 

quantitative  research  project  is  aimed  at  identifying  high  school  teachers  education 

styles through the QTI (Questionnaire on Teacher Interaction). The mapping project is 

aimed at investigating the real impact of teachers on the basis of their self-reflection and 

reflection of students through a questionnaire survey. At the same time, the project aims 

to submit the obtained data to a comparison of both views of the participants in the 

educational process.                          
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Úvod

Prečo sú niektorí učitelia obľúbenejší než druhí? Prečo sú postupy niektorých 

učiteľov efektívnejšie? Čím sa od seba pôsobenie učiteľov odlišuje? Je možné nejak 

roztriediť prístupy učiteľov k vyučovaniu a rozhodnúť, ktorý je lepší? Tieto otázky sú 

predmetom skúmania edukačných štýlov.       

V  dôsledku  zvýšeného  spoločenského  tlaku  na  rozvoj  škôl  prostredníctvom 

akreditácií, existuje rastúca potreba škôl mať k dispozícii nástroje, ktoré im poskytujú 

informácie o kvalite vyučovacích a učebných procesov, ktoré organizujú. 

Hlavnú úlohu v kvalite školy a učení sa jej žiakov zohráva nepochybne učiteľ. 

Tento argument je podporovaný výskumom z niekoľkých oblastí vzdelávania, ako je 

napríklad  výskum  efektívnosti  vzdelávania  (napríklad  Creemers,  1994),  výskum  v 

prostredí učenia (napríklad Fraser, 1998) a psychológia vzdelávania (napríklad Shuell, 

1996).

Vzhľadom  na  požiadavky  aplikácie  pedagogicko-psychologickej  praxe  i 

možností  výskumu a merania boli  konštruované mnohé typológie a odlišné prístupy 

k edukačným  štýlom,  označovaných  ako  vyučovacie  štýly,  prístupy  k vyučovaniu, 

modely výchovy alebo štýly vedenia, ktoré môžu odkazovať na osobnostné správanie 

učiteľa, charakter interpersonálneho správania ale i sociálne role, ktoré učiteľ môže vo 

výuke zastávať.

Cieľom bakalárskej práce je spracovať teoretický prehľad edukačných štýlov a 

možností  ich  zisťovania.  Zámerom  prvej  kapitoly  je  deskripcia,  vymedzenie, 

zmapovanie a predloženie utriedeného prehľadu teoretických prístupov k vyučovacím 

štýlom. Po vymedzení  a špecifikovaní  prístupov je v druhej kapitole  práce rozvíjaná 

rovina metód zisťovania edukačných štýlov. K problematike diagnostiky, skúmaniu a 

meraniu  je  pristupované  v  práci  štandardne  cez  základnú  schému  inštrumentov 

kvalitatívneho a kvantitatívneho charakteru. 

Tretia  kapitola  predstavuje  návrh  výskumného  projektu.  Ten  spočíva  v 

mapovaní  edukačných štýlov učiteľov na vybraných stredných, stredných odborných 

školách  a  gymnáziách  prostredníctvom  Dotazníka  interakčného  štýlu  učiteľa  (QTI). 

Nástroj  bude  použitý  jednak  evaluačne,  hodnotením  učiteľa  žiakmi;  taktiež 
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autoevaluačne,  učiteľ  bude  hodnotiť  svoj  interakčný  štýl  sám.  Výstupy  umožňujú 

interpretovať interakčný štýl učiteľa v reflexii žiakov, sebaposudzovanie interakčného 

štýlu  učiteľom  a  ich  vzájomnou  komparáciu  zhody  či  rozdiely  v jednotlivých 

dimenziách interakcie.

Dôvody k skúmaniu a meraniu učebných štýlov artikuluje už Brookfield (1990) 

zdôrazňujúc,  že  edukačný  štýl  môže  napomôcť  učiteľom  získať  lepšie  pochopenie 

akými spôsobmi čo najlepšie realizovať svoje vízie výučby a zároveň reagovať na jej 

kontextuálne  aspekty.  Prostredníctvom  vedomia  svojho  preferovaného  edukačného 

štýlu má učiteľ možnosť lepšie porozumieť sebe a zároveň pochopiť, ako môže byť jeho 

štýl modifikovaný alebo podporený, so zámerom zlepšiť interakciu so žiakmi. 
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I. TEORETICKÁ ČASŤ

1 Edukačné štýly učiteľa

1.1   Edukačný štýl učiteľa a možnosti jeho vymedzenia

Výskumy z pedagogického prostredia zistili, že učitelia majú charakteristický 

alebo  dominantne  užívaný  spôsob  vyučovania  (Conti,  1985;  Cothran,  Kulinna  & 

Garrahy,  2003;  Ladd,  1995).  Avšak  bádatelia,  ktorí  skúmali  štýly  výučby,  majú 

tendenciu pracovať samostatne a rozvíjať vlastný súbor ukazovateľov na identifikáciu 

rôznych  vyučovacích  štýlov.  To  viedlo  k  rôznym  definíciám  edukačného  štýlu  a 

vývoju viacerých kvalitatívnych a kvantitatívnych nástrojov pre meranie vyučovacieho 

štýlu (Evans, Harkins & Young 2008). 

Edukačný štýl učiteľa môže byť pojímaný ako forma vzťahu so žiakom (Behar-

Horenstein, Mitschell, Notzer, Penfield, & Eli, 2006), môže odkazovať na osobnostné 

správanie učiteľa a mediáciu prenosu učiva k žiakovi  a príjem od neho (Kaplan & 

Kies,  1995).  Niektorí  autori  chápu edukačné štýly  ako  súhrn postojov  a správania, 

ktoré  učiteľ  aplikuje  do  výuky,  aby  vytvoril  čo   najlepšie  podmienky  pre  učenie 

(Wright, 1987). Na edukačný štýl je nazerané ako na súbor učebných taktík (Galton, 

Simon,  Croll,  Jasman  & Willcocks,  1980)  alebo  ako súbor  postojov  a akcií,  ktoré 

otvárajú  formálny  a neformálny  svet  učenia  žiakovi  (Butler,  1984).  Heimlich  & 

Norland  (2002)  tvrdia,  že  vyučovacie  štýly  sú  vytvárané  v  kongruencii  medzi 

výchovným správaním pedagóga a jeho presvedčením. Conti (1985) pod edukačným 

štýlom rozumie odlišné kvality učiteľa, ktoré sú perzistentné. Súdržní v definíciach sú 

Solomon & Miller (1961), Dunn & Dunn (1979), Draves (1997) a iní, ktorí ho chápu 

ako  kvalitu  stálosti  správania  učiteľa  bez  ohľadu  na  podmienky  alebo  obsah. 

Vyučovací  štýl  je  chápaný  Fischerom  & Fischerovou  (1979)  ako  hypotetický 

konštrukt,  ktorý  má  pomôcť  objasniť  edukačný  proces  a vymedzujú  ho  ako 

všadeprítomný  spôsob ako učiteľ prístupuje k žiakom. 

Hunt, Wiseman & Touzel (2009)  stotožňujú vyučovací štýl so štýlom vedenia. 

Podľa nich rôzne správanie a atribúty učiteľov vysielajú žiakom rôzne stimuly, ktoré 

podmieňujú výsledky vo vyučovacom procese. Toto správanie učiteľa vytvára obraz 

pojmu, ktorý je označovaný ako vyučovací štýl. Keďže je však učiteľ vedúcim učebnej 
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skupiny,  možno dospieť k záveru,  že učebný štýl v skutočnosti  predstavuje  aj  štýl 

vedenia učiteľa.

Gillernová (2013) vymedzuje edukačný štýl ako relatívne trvalú charakteristiku 

interakcie  učiteľa  a  žiaka,  prejavujúcu  sa  cez  opakované  a  pravidelné  prvky  a 

vlastnosti jeho interakcie. Mareš (2013) používa pojem vyučovací štýl a definuje ho 

ako postupy typické pre daného učiteľa, postupy, ktoré v danom období používa pri 

edukácii.  Podľa  Hübelovej  (2009) sa  pojem vyučovací  štýl  v pedagogickej  teórii  a 

praxi využíva, ale bez bližšieho vymedzenia obsahu. Podobne ako Fontana (1997) ho 

v užšom význame pojíma ako súbor vyučovacích metód. Naproti tomu stoja názory, že 

edukačný štýl nie je možné zamieňať za vyučovacie metódy (Fischer & Fischerová, 

1979;  Mareš,  2013).  Kyriacou  (2012)  zdôrazňujúc  vzdelávaciu  zložku  definuje 

vyučovací  štýl  ako  učiteľovu  tendenciu  k častému  používaniu  určitých  aktivít  vo 

výuke.

Ujasnenie pojmu by bolo vhodné uzavrieť aktuálnym a všeobecne prijímaným 

vymedzením,  zatiaľ  však  neexistuje  konsenzuálna  definícia  edukačných  či 

vyučovacích  štýlov  (Öznacar,  Yilmaz  &  Güven,  2017).  Okrem  tejto  skutočnosti 

vstupuje  do  problematiky  postihnutia  pojmu  rovina  terminologických  divergencií 

medzi anglosaským a českým prostredím.  U nás sú etablované pojmy edukačný štýl, 

vyučovací  štýl  či  štýly  vedenia  (Čáp,  1996;  Gillernová,  2013;  Mareš,  2013; 

Fenstermacher  &  Soltis,  2008).  V anglicky  hovoriacich  zemiach  je  používaný 

primárne  termín  teaching  style,  ale  užívaný  je  tiež  pojem  approach  to  teaching 

(Trigwell & Prosser, 2004), educational leadership (Sexton & Switzer, 1977), pričom 

podobne  ako  u  českých  ekvivalentov  hranica  medzi  prístupmi  k vyučovaniu  a 

edukačným štýlom či vedením nie je zreteľná a sú užívané ako synonymá (Mareš, 

2013).

Ak by sme vychádzali z lexikálneho rozboru, všeobecne psychologický pojem 

štýl môže byť vymedzený ako pravidelnosť v spôsobe alebo forme ľudskej aktivity, 

ktorý je pre daného jedinca typický a relatívne stály (je konzistentný), vyznačuje sa 

transverzálnosťou, to značí,  že sa vyskytuje naprieč rôznymi situáciami a úrovňami 

ľudskej psychiky a je tiež integrujúci v prepojovaní viacero úrovní psychiky (Mareš, 

2013). Pod pojmom edukácia je obsiahnuté rozsiahle spektrum vzájomného pôsobenia, 

metodických  postupov,  prostriedkov,  činností  a  spravidla  odkazuje  na  výchovu  aj 
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vzdelávanie (Průcha, 1997). 

Z daného vymenovania možných definícií je zrejmé, že existuje široké spektrum 

možností  zachytenia  a  popísania  edukačného  či  vyučovacieho  štýlu.  Ako  uvádza 

Mareš (2013) v odborných publikáciách je k dispozícii mnoho vymedzení a  typológií 

vyučovacích štýlov, v mnohých prípadoch nie je zreteľný ich teoretický či empirický 

fundament a nakoľko uvádzané typy zodpovedajú pedagogickej realite.

Grasha (2002, s. 3-34) sa pokúsil utriediť rôzne teoretické prístupy, z ktorých 

autori  rôznych  typológií  vyučovacích  a  edukačných  štýlov  môžu  vychádzať. 

Predpokladá existenciu ôsmich nižšie uvedených:

1. Všeobecné  pedagogicko-psychologické  modely  učiteľovho  správania  vo 

výuke – pristupuje k štýlom ako spôsobom alebo módom konania či výkonu, 

ktoré sú charakteristické. 

2. Charakteristiky  vynikajúcich  učiteľov  –  vlastnosti  učiteľov,  ktoré  sú 

kolegami a žiakmi považované za zaujímavé a jedinečné.

3. Správanie  pri  výuke,  ktoré  je  spoločné  pre  určité  skupiny  učiteľov  –

identifikované prevažne prostredníctvom výskumu charakteristík spojených 

s  efektívnym  vyučovaním.  Vyšetrované  je  ako  učitelia  organizujú 

informácie, jasnosť prezentácie, entuziazmus a ich schopnosť rozvíjať vzťah 

so žiakmi.  Rozdiely  medzi  školami  v  takomto správaní  sa  prejavujú  ako 

markery identifikujúce rozdiely v štýle vyučovania.

4. Učiteľovo preferovanie určitých vyučovacích metód a organizačných foriem 

–  odkazuje  na  preferované  pedagogické  praktiky,  tu  sa  štýl  stáva 

synonymom metód používaných v triede.

5. Sociálne role, ktoré učiteľ môže vo výuke a vo vzťahu k žiakom zastávať – 

role  predstavujú  konzistentné  vzorce  správania,  ktoré  usmerňujú  a  riadia 

naše  myšlienky  v konkrétnych  situáciách.  Procesy  spojené  s vyučovaním 

vyžadujú, aby učiteľ zastával niekoľko rolí. 

6. Osobnostné  charakteristiky  učiteľa  –  charakteristiky  nachádzajúce  sa  vo 

formálnej teórii osobnosti sú používané na popis štýlov učiteľov.

7. Archetypálny  prístup  –  vychádza  z  identifikovaných  základných  foriem 

alebo modelov vyučovania. V rôznej miere sa predpokladá, že všetci učitelia 
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sú reprezentáciami alebo kópiami týchto základných foriem (napr. orientácia 

na žiaka). Rozdiely vo formách sa vyskytujú, pretože učitelia si interpretujú 

každú formu trochu inak .

8. Metaforický prístup – analógie, podobnosti, alegória a iné formy obrazového 

jazyka sú používané na deskripciu správania učiteľov.

Mareš  (2013) poznamenáva,  že  v danom utriedení  chýba samostatná  kategória 

učiteľovho pojatia výuky. Podľa neho a ďalších autorov je vyučovací štýl ovplyvnený 

primárne  spomínaným  pojatím  výuky  (Mareš,  Slavík,  Svatoš  a  Švec,  1996).  Sám 

Grasha  (2002)  zastáva  názor,  že  filozofia  vyučovania  formuje  vyučovacie  štýly. 

Základom učiteľskej filozofie môžu byť ich hodnoty, presvedčenia, postoje, ašpirácie, 

osobná  skúsenosť,  sociálna  identita,  kultúrne  zázemie  a  vzdelávacie  skúsenosti 

(Heimlich, 1990).

Iný pohľad na konceptualizáciu  pojmu priniesli   Zhang, Sternberg & Rayner 

(2011), ktorí prehľadávali články s konceptom teaching style v nadpise a identifikovali 

ich 223, ale len deväť z nich poskytovalo informácie o teoretickom rámci predmetného 

štýlu. Po uskutočnení prehľadov zistili, že väčšina článkov (približne 170) pojednávala 

o  tomto  koncepte  v troch  variáciách.  1,  klasický  koncept  vyučovacieho  štýlu,  ktorý 

môže  byť  hodnotený  učiteľmi  samými;  2,  klasický  koncept  vyučovacieho  štýlu,  pri 

ktorom sa hodnotia začínajúci učitelia; 3, netradičný koncept vyučovacieho štýlu, pri 

ktorom je učiteľovo správanie hodnotené žiakmi. Tieto tri variácie obsahovala väčšina 

článkov a korešpondujú podľa autorov s prevažujúcou konceptualizáciou vyučovacieho 

štýlu. 

1.2 Charakteristiky a význam edukačných štýlov na stredných školách

Učitelia  zohrávajú  kľúčovú  úlohu  v procese  vzdelávania.  Správanie  učiteľa  v 

triede má vplyv na rôzne oblasti tohto vzdelávacieho procesu, ako je príprava učiteľov, 

prezentácia  v triede,  vzdelávacie  aktivity  a  prístupy k  hodnoteniu  výsledkov učenia 

(Evans,  Harkins  & Young 2008).  Stredoškolskí  učitelia  majú  taktiež  dôležitú  úlohu 

v edukačných procesoch a vzťahoch.  Aj napriek skutočnosti,  že stredoškolský učiteľ 

vstupuje do sociálneho prostredia  jedinca  neskôr,  je  tiež zaraďovaný medzi  dôležité 

dospelé osoby a plní v mnohých aspektoch dôležitú edukačnú funkciu. Ponúka zároveň 

dospievajúcim  komplementárnu  rolu  k roli  rodičov  a  iným osobám vstupujúcim  do 
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interakcie s jedincom v užšom či širšom spoločenskom kontexte. Pri menej priaznivých 

pôsobeniach dôležitých dospelých môže intervenovať kompenzačne (Gillernová, 2013). 

Nye,  Konstantopoulos  &  Hedges  (2004)  komunikujú  o  žiakoch  z  rodín  s  nízkymi 

príjmami, ktorí  môžu veľa vyťažiť z efektívnych učiteľov.

Pre  potreby  výskumu  a  merania  v  pedagogicko-psychologickej  praxi  sú 

konštruované  kategórie  rôznych  prístupov  akými  je  možné  uchopiť  pôsobenie  a 

interakcie učiteľa v edukačnom kontexte. Výskumníci sa pokúsili izolovať premenné, 

ktoré určujú preferovaný vyučovací štýl u učiteľov, ale doteraz sa vie pomerne málo o 

vnímaní  rôznych  edukačných  štýlov  (Kulinna  &  Cothran,  2003)  alebo  o  stabilite 

takýchto vyučovacích štýlov (Evans, 2004). 

Edukačné štýly môžu byť implicitné a tacitné alebo môžu byť učiteľom jasne 

známe. Charakteristiky učiteľského štýlu môžu byť ovplyvnené filozofiou toho, ako sa 

žiaci  môžu  alebo  chcú  učiť  alebo  presvedčením o  tom,  ako  by sa  mali  žiaci  učiť. 

Vzdelávacie štýly sa po dlhoročnej praxi zvyčajne zakoreňujú a môžu sa pomerne ťažko 

meniť, ak učitelia nedostanú intenzívnu spätnú väzbu alebo nie sú ovplyvnení silnými 

stimulmi (Behar-Horenstein, Mitschell, Notzer, Penfield, & Eli, 2006). 

Grasha (2002) upozorňuje,  že podobne ako odborníci  v akejkoľvek oblasti  aj 

učitelia  dokážu  využívať  mnoho  prvkov  svojich  zručností  bez  vysokého  stupňa 

vedomia.  Je  to  umožnené  vďaka  automatickým  procesom  duševnej  kontroly,  ktoré 

preberajú a operujú bez účasti  vedomia.  Zahŕňajú myslenie,  rozprávanie a správanie 

označované ako „autopiloty“,  tacitné vedomosti,  mentálne schémy či skripty.  Takéto 

procesy nám umožňujú chrániť naše obmedzené vedomé spracovateľské schopnosti pre 

tie prípady, keď je to absolútne potrebné. Jednou z ich nevýhod je, že fungovanie na 

tzv. „autopilota“ vedie učiteľa v zameraní na výsledky edukácie, ale nie postupy, ktoré 

k nim vedú. Pretože mnohé aspekty edukačných procesov nie sú vedome sledované, ich 

silnými a slabými stránkami sa učitelia zvyčajne nezaoberajú. 

Zatiaľ  sa  presne  nevie,  aká  je  vnútorná  dynamika  vyučovacích  štýlov, 

nemôžeme s istotou usudzovať, ktoré štýly sú stálejšie v čase a ktoré premenlivejšie. 

Taktiež sa presne nevie, či podliehajú spontánnym zmenám alebo ktoré udalosti vedú 

k rozhodnutiu učiteľa zmeniť svoj štýl (Mareš, 2013).

Výskumníci  identifikovali  niekoľko  oblastí,  ktoré  môžu  potenciálne 

ovplyvňovať štýl učiteľov,  ako napríklad charakter  predmetnej  oblasti  (Evans,  2004; 
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Lawrence,  1997),  vplyv  vládnych  iniciatív  (Hargreaves,  2003;  Richards,  1998), 

pedagogická príprava učiteľov a školská socializácia (Britzman, 2003; Evans, 2004), 

spokojnosť s prácou (Opdenakker & Van Damme, 2006), ako aj socio-kultúrne zázemie 

a postoje (Finn, 1999; Villegas & Lucas, 2002). Ďalší výskumníci skúmali vzťah medzi 

edukačným štýlom a dosiahnutými študijnými výsledkami (Adey, Fairbrother, William, 

Johnson & Jones, 1999; Aitkin & Zuzovsky, 1994; Conti,  1985).  Niektoré výskumy 

naznačujú, že štýly výučby sú dôležité z hľadiska výsledkov žiakov (Evans, Harkins, & 

Young, 2008). Opdenakker & Van Damme (2006) spochybnili mieru, do akej sú účinné 

praktiky  v  triede  závislé  od  vyučovacích  štýlov.  Na  druhej  strane,  vzhľadom  na 

skutočnosť, že  každý zo štýlov vyžaduje od žiaka rôzne druhy akcií, je možné, že sa 

žiak učí vo všetkých výučbových štýloch rôznym tempom (Kaplan & Kies, 1995). 

Krejčová (2009) uvádza, že edukačný štýl učiteľa je podstatným faktorom, ktorý 

môže ovplyvňovať motiváciu ku školskej práci. Zaujímavé výsledky priniesli výsledky 

štúdie  autorky Zhang  &  Sternberga  (2004),  ktorí  naznačujú,  že  hoci  žiaci  preferujú 

vyučovanie vo svojom vlastnom preferovanom štýle, sú otvorení štýlu výučby, ktorý sa 

úplne odlišuje od vlastných prednostných štýlov učenia.  Tieto nálezy je však možné 

reflektovať len v kontexte vzťahov intelektuálnych štýlov k vyučovacím štýlom, ergo 

v rámcoch ich pojatia vyučovacích štýlov.

Podstatné  z hľadiska  významu edukačných štýlov  v edukačnom procese   sú  tiež 

výsledky  výskumov  uskutočnených  Babadom,  Avni-Babadovou  a  Rosenthalom,  ktoré 

poukazujú, že stredoškolskí žiaci na rozdiel od študentov vysokých škôl zdôrazňujú viac 

spôsob jednania zo strany učiteľov než rozsah a kvalitu ich informácií (podľa Krejčovej, 

2011). 

Dôvod,  prečo  by  mala  byť  venovaná  skúmaniu  edukačných  štýlov  pozornosť 

suportuje  aj  výskum,  ktorý  identifikuje  edukačný  štýl  učiteľa  ako  jeden  zo  šiestich 

dôležitých atribútov rezilientných tried (Doll, Zucker, & Brehm, 2004).

Hodnotu  skúmania  demonštruje  tiež  výskum  Wentzel  (2002),  v  ktorom  pre 

pochopenie pôsobenia učiteľov na žiakov preniesla modely rodičovskej socializácie  do 

stredoškolského  prostredia.  Učitelia  boli  žiakmi  hodnotení  v týchto  dimenziách: 

podnecovanie motivácie žiakov k školskej práci a Baumrindovej rodičovské dimenzie 

kontroly, požiadavok na zrelosť, demokratickú komunikáciu a starostlivosť. Pôsobenie 

na žiakov bolo definované prostredníctvom akademických a sociálnych cieľov, záujmu 
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o triedu, správania v triede a akademickej výkonnosti. Na základe informácií od 452 

žiakov  výsledky  naznačujú,  že  požiadavky  na  zrelosť  boli  pozitívnym  prediktorom 

cieľov, záujmov žiakov o triedu, motivovanie učiteľov pozitívnym prediktorom záujmu 

o  triedu,  naopak  negatívna  spätná  väzba  (dimenzia  nedostatočná  starostlivosť)  bola 

najkonzistentnejším  negatívnym  prediktorom  akademickej  výkonnosti  a  sociálneho 

správania a naopak pozitívnym prediktorom nezodpovedného správania.

Hodnota  identifikácie  edukačného  štýlu  spočíva  tiež  v tom,  že  prostredníctvom 

vedomia svojho preferovaného štýlu výučby, učitelia môžu lepšie porozumieť sebe a 

tomu ako ich štýl výučby môže byť modifikovaný alebo podporovaný s cieľom zlepšiť 

ich interakcie so žiakmi (Evans, Harkins & Young, 2008).

Gillernová (2012) uvádza, že cesty k učiteľovi expertovi sú rôzne, väčšie šance 

stať sa ním majú tí, ktorí absolvujú na ceste k nemu evaluačné zastavenie. 

1.3 Modely edukačných štýlov

1.3.1 Dichotomické a jednodimenzionálne pojatie edukačných štýlov

Autori Sexton  Switzer (1977) navrhujú jednodimenzionálny model učiteľských 

prístupov,  kde  na  jednom  póle  bipolárnej  škály  je  prístup  autoritársky,  prístup 

rozvíjajúci  žiaka  na  strane  druhej.  Termínom  „autoritársky“  odkazujú  na  tradičný 

(nemoderný) prístup, ktorého obsahom je záujem o inštitúciu (školu), jej potreby a na 

dodržiavanie príkazov zhora. Pod pojmom žiaka rozvíjajúci je obsiahnutý netradičný 

prístup, ktorého primárnym záujmom je jednotlivec, jeho aktívna participácia a potreby. 

Autori zastávajú názor, že neexistuje kategoricky správny štýl. Moderný učiteľ by mal 

vedieť identifikovať, ktorý štýl uprednostniť vzhľadom k situácii a mal by byť schopný 

čerpať z oboch pólov podľa potreby.

Caselmannova klasifikácia dichotomizuje učiteľov na dva typy, paidotropov a 

logotropov. Paidotropický typ učiteľa zameriava svoju pozornosť na žiaka a utváranie 

jeho  osobnosti,  ma  väčší  záujem  o  vzťah  a  porozumenie  žiakovi.  Logotropom  je 

akcentovaný odbor a hodnoty s ním súvisiace, v popredí jeho záujmu je vzdelanie žiaka. 

Caselmann  (1970)  zastáva  názor,  že  logotrop  by  mal  byť  prevažne  zastúpený  na 

vysokých  školách,  naproti  tomu  vidí  potrebu,  aby  paidotropický  typ  učiteľa  bol 

zastúpený na základných školách. 

Podobná Caselmannovému pojatiu  je Vorwickelova typológia,  ktorá hovorí o 
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vecnom  type  učiteľa,  ktorý  akcentuje  učebnú  látku  a  učivo,  nevedie  žiakov 

k samostatnému mysleniu, tvorivosti a aktivite, naproti tomu osobný typ sa zaujíma viac 

o  žiakov,  ich  osobnosť  a  vo  výbere  učiva  je  benevolentnejší  (Zormanová,  2014).  

Flanders  (1970)  prichádza  s delením  edukačného  štýlu  na  direktívny  a 

nedirektívny.  Nedirektívny učiteľ je Flandersom popisovaný s tendenciou akceptovať 

žiakove pocity, používa pochvaly a nápady žiakov. Direktívny má sklony prednášať, 

dávať pokyny a kritizovať žiakov (Fontana, 1997).

Behar-Horenstein, Mitchell, Notzer, Penfield, & Eli (2006) rozlišujú vyučovacie 

štýly  podľa  zamerania  na  učiteľa  (teacher-centered)  alebo  žiaka  (student-centered). 

Orientácia na učiteľa sa týka presvedčenia, že učiteľ má skúsenosti s predmetom a žiaci 

zastávajú pasívnu rolu, musia byť informovaní o tom, čo si majú myslieť. Zameranie na 

žiaka súvisí s presvedčením, že žiaci sami sa musia naučiť ako učivu porozumieť. 

Carol  Evans  (2004)  navrhla  diagnostický  nástroj  TSQ  (Teaching  style  

Questionnaire) na meranie edukačných štýlov, ktoré vychádzajú z kognitívnych štýlov. 

Rozlišuje  globálny  štýl,  pri  ktorom  majú  učitelia  tendenciu  byť  neformálnejší, 

flexibilnejší,  častejšie  interagujúci  so žiakmi.  Prejavujú sa spontánne a pozorne voči 

jednotlivcom.  Majú  tendenciu  zaoberať  sa  viac  globálnymi  aspektmi  vyučovania, 

procesom učenia a tímovou prácou. Na druhom póle učitelia s analytickým štýlom majú 

tendenciu byť formálnejší,  kontrolujúci, štrukturovaní, viac riadiaci a pozornejší voči 

detailom v triede.  Uprednostnili  prácu  riadenú učiteľom,  vo vzťahoch k žiakom boli 

neosobnejšími, menej pružnými a poskytovali podrobnejšiu spätnú väzbu ako globálni 

(Evans, Harkins, & Young, 2008). Napriek tomu, že jej model naznačuje dvojpólnosť 

poznamenáva,  že  je  potrebné  dbať  na  to,  aby  sa  k štýlom  nepristupovalo 

redukcionisticky, pretože je veľmi pravdepodobné, že učiteľ je aj analytický aj globálny 

(Evans & Waring, 2006).

1.3.2 Typologické pojatie edukačných štýlov

Začiatok  výskumov  v smere  zisťovania  spôsobov  vedenia  vyučovania  a  ich 

vplyvu na žiakov predstavujú experimenty Lewina. Na ich základe bolo rozpracovaných 

mnoho charakteristík, diagnostika či analýza dynamiky skupiny (Pardel, 1967). Tausch 

& Tausch (1965) sa taktiež podieľali  na týchto prácach a diferencujú autokratickú a 

demokratickú  formu  výchovy  a  vyučovania.  Autokratická  forma  sa  vyznačuje 
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nedôverou učiteľa voči žiakom, preberaním zodpovednosti za ich činnosť, kontroluje 

ich a vyžaduje prísnu disciplínu. Pri pochvale je učiteľ neosobný a používa jej málo. Na 

druhej strane demokratická alebo sociálne-integratívna forma je charakteristická tým, že 

učiteľ  povzbudzuje žiakov k samostatnosti  a iniciatíve,  výrazne menej  diriguje.  Určí 

cieľ  činnosti  a  podáva  prehľad  akými  spôsobmi  je  ho  možné  dosiahnuť,  námet 

pracovnej  činnosti  je  podnetom  diskusie.  Objektívne  postupuje  pri  hodnotení  práce 

(Pardel, 1967).

Lewin a Lippitt opisujú ešte tretí typ označovaný ako laissez-faire, pri ktorom je 

učiteľ presvedčený o tom, že žiaci vedia,  čo majú robiť,  nezasahuje do ich činnosti, 

nepodnecuje ich, nehodností správanie a ich prácu (Pardel, 1967).

Fenstermacher & Soltis (2008) konštruovali svoju typológiu vyučovacích štýlov 

na základe koncepcie vyučovania a priznávajú, že ich pojatie má blízko k učiteľovému 

pojatiu  výuky.  Indikátory,  na  základe  ktorých sú  komparované  navrhované  štýly  sú 

ústrednou súčasťou edukácie.  Ich porovnávací  rámec sa skladá z výukových metód, 

vlastností  a  potrieb  žiakov,  znalosti  učiva,  cieľov  a  charakteru  interakcie  medzi 

učiteľom a žiakmi. Rozlišujú exekutívny, facilitačný a liberálny štýl. 

Dominantnými  oblasťami  exekutívneho  (manažérskeho)  štýlu  sú  vyučovacie 

metódy a znalosť učiva, menší akcent kladie na vnímanie potrieb žiakov a pestovanie 

priateľských vzťahov so žiakmi. Učiteľ prefererujúci exekutívny štýl sa zameriava na 

efektívne  využívanie  času,  orientovaním  žiaka  v učive  oznámením  cieľa,  obsahu  a 

metód. Taktiež je kladený dôraz na korektívnu spätnú väzbu a nepretržité verbálne i 

neverbálne povzbudzovanie žiakov.

Pri  facilitačnom  štýle  učiteľ  využíva  doterajšie  skúsenosti  žiaka,  prikladá 

hodnotu tomu, čo si žiak prináša do školy. Dominantou tohto štýlu je zameranie na 

osobnosť žiaka, venovanie pozornosti tomu, kým žiak je a jeho potrebám, záujmom, 

silným a slabým stránkam.

Liberálny štýl zdôrazňuje vzdelávacie ciele a znalosť učiva, menšia pozornosť je 

venovaná  záujmom,  potrebám  žiaka  a  metódam.  Učiteľ  sprostredkováva  žiakom 

poznatkovú základňu ľudského druhu a usiluje o výchovu ušľachtilej a kompetentnej 

osoby.

Zmienená  typológia  bola  empiricky  overovaná  Hübelovou  (2009)  u  šiestich 

českých  učiteľov  zemepisu.  Na  základe  analýzy  videozáznamov  identifikovala  u 
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pedagógov len exekutívny a liberálny štýl. Medzi učiteľmi s liberálnym štýlom výuky 

prevažovali učitelia s dlhšou praxou, naopak medzi učiteľmi s exekutívnym štýlom boli 

častejšie  zastúpení  učitelia  s kratšou  praxou.  U  pedagógov,  pri  ktorých  bol 

zaznamenaný exekutívny štýl sa ukázalo značné preberanie zodpovednosti za priebeh a 

riadenie  výuky,  táto  skutočnosť  sa  prejavila  najmä  vo  výraznom zastúpení  metódy 

vysvetľovania.  Učitelia,  ktorí  vykazovali  liberálny  štýl,  podporovali  aktivitu  žiakov 

s vyšším zastúpením metódy samostatnej práce žiakov.

Niektorí  výskumníci  zastávajú  názor,  že  učiteľov  edukačný  štýl  je 

podmieňovaný  najmä  učiteľovým  pojatím  výuky,  pod  ktorým  rozumieme  súbor 

názorov,  postojov  a  argumentov,  ktoré  vytvárajú  kognitívnu  a  emočnú  bázu  pre 

učiteľovo  uvažovanie,  hodnotenie  a  jednanie  v edukačnom  procese  (Mareš,  2013). 

Príkladom je typológia Pratta (1998), v ktorej rozlišuje:

 transmisívny štýl – učiteľovo pojatie efektívnej výučby vyžaduje zodpovednosť 

za  predmet,  jeho  obsah  a  aby  sa  o  ňom  žiak  dozvedel  v legitímnych  a 

efektívnych formách.  Títo učitelia  nastavujú jasné ciele  pre žiakov,  upravujú 

tempo  prednášok,  efektívne  narábajú  s časom  v  triede,  objasňujú 

nedorozumenia. Taktiež odpovedajú na otázky, poskytujú včasnú spätnú väzbu, 

opravujú chyby, zhrňujú to, čo bolo uvedené (Pratt, Collins, & Jarvis - Selinger, 

2001).

 učňovský (apprenticeship)  štýl  –  vychádza  z učiteľovho pojatia,  že  efektívna 

výučba je procesom zaškolovania do súboru spoločenských noriem a spôsobov. 

Učiteľ  podobne  ako  pri  pojatí  Vygotského  zóny  proximálneho  vývoja 

predstavuje majstra,  ktorý pomáha učeníkom získavať nové zručnosti (Mareš, 

2003).  Úlohy  učiteľ  spravidla  zadáva  od  jednoduchých  po  zložitejšie,  čo 

umožňuje pozorovať a odhadovať rôzne stupne závislosti.  Učiteľ vie, čo jeho 

žiaci môžu robiť sami a čo môžu robiť s vedením. Rola učiteľa sa mení a časom 

ponúka menšiu orientáciu (Pratt, Collins, & Jarvis -Selinger, 2001).

 vývojový (developmental) štýl – opiera sa o predstavu, že účinné vyučovanie 

musí byť plánované a vykonávané z perspektívy žiaka. Učiteľ sa snaží pochopiť 

ako žiaci myslia, vysvetľujú si obsah a pomáha im v budovaní komplexnejších 

kognitívnych  štruktúr  pomocou  kombinácie  dvoch  zručností:  a)  efektívneho 
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spochybňovania, ktoré vyzýva žiakov, aby spochybňovali relatívne jednoduché 

až  zložitejšie  formy  myslenia  a  b)  prepájanie  poznatkov  pomocou 

zrozumiteľných príkladov, aby došlo ku komplexnejšiemu porozumeniu (Pratt, 

Collins, & Jarvis -Selinger, 2001).

 opatrovateľský (nurturing) štýl – založený na predpoklade, že efektívna výučba 

závisí na dlhodobom a trvalom úsilí, žiaci sú motivovaní a produktívni, pokiaľ 

pracujú  na  problémoch  bez  strachu  zo  zlyhania  (Pratt,  Collins,  &  Selinger, 

2001). Učiteľ vytvára v triede psychosociálnu klímu istoty a bezpečia, stará sa o 

žiakov, snaží sa získať ich dôveru. Predpokladá, že žiaci budú získavať znalosti, 

keď  ich  snaženie  prinesie  výsledky.  Tie  sú  produktom  ich  úsilia,  nie 

zhovievavosti učiteľa a ich snaha učiť sa je podporovaná nielen učiteľom, ale aj 

spolužiakmi (Mareš, 2013).

 sociálne-reformný štýl – vychádza z presvedčenia, že efektívna výučba sa snaží 

zmeniť spoločnosť. Z tohoto pohľadu je výuka skôr kolektívna než individuálna 

(Pratt, Collins, & Jarvis -Selinger, 2001). Učiteľ koncentruje pozornosť na celú 

triedu  a  snaží  sa  viesť  žiakov  k tomu,  aby  registrovali  hodnoty  a  ideológie 

v študijných  materiáloch.  Zároveň  pedagóg  spochybňuje súčasný  stav, 

povzbudzuje žiakov k tomu, aby analyzovali a kriticky posudzovali zaužívané 

postupy  v spoločnosti.  Diskusia  v triede  sa  menej  zameriava  na  to,  ako  boli 

vytvorené poznatky, orientovaná je viac na ich účel (Mareš, 2013).

Učiteľ vo výuke a vo vzťahu k žiakom môže zastávať niekoľko sociálnych rolí. 

Grasha (2002) vytvoril svoju typológiu vyučovacích štýlov na podklade dominujúcej 

sociálnej role učiteľa. Vychádza z predpokladu, že každý učiteľ zastáva v rôznej miere 

všetkých päť navrhovaných edukačných štýlov: 

 expert  –  má  vedomosti  a  odborné  znalosti,  ktoré  žiaci  potrebujú.  Usiluje  o 

zachovanie statusu odborníka tým, že ukazuje podrobné znalosti učiva a žiakov 

vyzýva,  aby zvýšili  svoje kompetencie.  Orientuje  sa  na prenos informácií   a 

ubezpečuje sa, aby boli žiaci dobre pripravení. Výhodou sú znalosti, zručnosti a 

kvalita informácií, nevýhodou pri nadmernom používaní môže byť zastrašenie 
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žiakov.  Nemal  by taktiež  odhaľovať  základné  procesy myslenia,  ktoré  sú  za 

odpoveďou.

 formálna autorita – je rešpektovaný žiakmi kvôli vedomostiam a súčasne zastáva 

v škole  dôležitú  rolu.  Poskytuje  žiakom pozitívnu  i  negatívnu  spätnú  väzbu, 

jasne stanovuje ciele, očakávania a pravidlá správania žiakov. Je zdrojom jasnej 

štruktúry  a  pozitívami  sú  tiež  zreteľné  očakávania.  Nevýhodou  pri  silnej 

orientácii je vedenie žiakov rigidným a málo flexibilným spôsobom.

 osobný model  – verí vo výučbu osobným príkladom a vytvára preto prototyp 

ako myslieť a správať sa. Vedie žiakov k tomu, aby pozorovali a napodobňovali 

to,  čo  im  názorne  ukazuje.  Výhodou  je  akcent  na  priame  pozorovanie, 

nevýhodou môže byť presvedčenie učiteľa,  že jeho prístup je ten najlepší, čo 

v následku  u  niektorých  žiakov  vyvolá  pocity  nedostatočnosti,  ak  nejednajú 

v súlade s očakávaniami a normami.

 facilitátor  –  akcentuje  osobnú  povahu  interakcií  medzi  učiteľom  a  žiakom. 

Celkovým cieľom učiteľa je rozvíjať v žiakoch schopnosť samostatnej činnosti, 

iniciatívu a zodpovednosť. Spolupracuje so žiakmi na projektoch konzultačným 

spôsobom a  snaží  sa  poskytnúť  toľko podpory a  povzbudenia,  ako je  to  len 

možné.  Pozitívnymi  aspektmi  štýlu  je  osobná flexibilita,  zameranie  na  ciele, 

potreby žiakov a ochota preskúmať možnosti i alternatívne postupy. Negatívom 

sú  časová  náročnosť  a  v určitých  prípadoch  pracné,  komplikované  riešenie 

namiesto jednoduchšieho direktívnejšieho pokynu.

 delegujúci učiteľ – sústreďuje sa na rozvíjanie žiakov pracovať v autonómnom 

móde.  Žiaci  pri  ňom pracujú  nezávisle  na úlohách alebo väčších  projektoch, 

učiteľ  je im k dispozícii  pomôcť,  pokiaľ ho požiadajú.  Výhodou je,  že vedie 

žiakov  k tomu,  aby sa vnímali  ako nezávislí.  Učiteľ  môže  chybne pochopiť 

pripravenosť žiaka na samostatnú prácu. Medzi ďalšie potenciálne nevýhody je 

možné  uviesť  aj  úzkosť  niektorých  osôb,  ktoré  nedospeli  k potrebnej  úrovni 

autonómie.

Grasha uvádza (2002), že niektoré štýly zohrávajú dominantnú úlohu v zmesi 

štýlov,  iné  sekundárnu.  Na  základe  pozorovaní,  rozhovorov  a  prostredníctvom 

tématickej  analýzy  identifikoval  štyri  kombinácie  štýlov  (klastre).  Poradie  každého 
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štýlu v klastri odráža dôležitosť tohto štýlu v zmesi. 

Škoda & Doulík (2011) uvádzajú, že Sternbergove intelektuálne štýly je možné 

aplikovať na vyučovacie štýly učiteľa. Rozlišovaný je:

 monarchistický  štýl,  pri  ktorom  je  učiteľ  v obmedzenej  miere  tolerantný, 

orientovaný je spravidla na jedinú cestu k zvolenému cieľu.

 hierarchický  štýl  je  charakteristický  tým,  že  učiteľ  je  rozhodný,  ale  zároveň 

dostatočne flexibilný a tolerantný.

 oligarchický  štýl  je  doprevádzaný  nerozhodnosťou,  výuka  je  chaotická, 

neprehľadná s množstvom nadbytočných informácií.

 anarchistický  štýl  je  typický  nesystematickým  prístupm,  náhodným  riešením 

problémov, správanie je niekedy extrémne váhavé, niekedy naopak zbrklé.

1.3.3 Dimenzionálne pojatie edukačných štýlov

Dimenzionálny  model  edukačného  štýlu  učiteľa  podľa  Gillernovej  (2006) 

vychádza z poznatkov o vzájomných vzťahoch rodičov a detí a východiska, že učiteľ je 

ďalším dôležitým dospelým, ktorý vstupuje do vývoja a rozvoja dieťaťa. Nadväzuje na 

dimenzionálny a komponentový model rodičovských štýlov výchovy (Čáp & Boschek, 

1994).   Pre  posúdenie  charakteru  edukačnej  interakcie  dospelých  a  detí  navrhuje 

dimenzie dve, dimenziu edukačného vzťahu a dimenziu edukačného vedenia. 

Podľa Gillernovej (2012) v každej interakcii medzi učiteľom a žiakom je možné 

reflektovať  prejavy  ich  vzájomného  vzťahu  a  zároveň  prejavy  učiteľovho  vedenia. 

Dimenzia vzťahu je sýtená kladnými a zápornými prejavmi učiteľa voči žiakovi a môže 

nadobúdať  podobu  kladného  vzťahu,  v ktorom  dominuje  trpezlivosť,  porozumenie, 

podpora a individuálny prístup alebo naopak vzťahu záporného, v ktorom sa objavuje 

nadradený,  kritický  postoj  a  chýbajú  charakteristiky  vyššie  uvedenej  komponenty 

kladnej,  prípadne vzťahu ambivalentného,  kde sú prítomné komponenty kladného aj 

záporného vzťahu a žiak vlastne nevie, na čom je (Gillernová, 2006).

Spôsob a miera kladenia požiadaviek na žiaka, ich kontrola či miera voľnosti sú 

zahrnuté  v  dimenzii  výchovného  riadenia,  ktoré  môže  byť  silné  s množstvom 

požiadaviek  a  kontrolou  alebo  slabé  s veľkým  množstvom  voľnosti  a  nízkym 

množstvom  nárokov,  prípadne  ambivalentné  s množstvom  požiadaviek,  avšak  bez 
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pravidelnej kontroly (Gillernová, 2012).

Na  základe  zhodnotenia  oboch  dimenzií  edukačného  štýlu  je  možné  zaradiť 

učiteľa  do  jedného  zo  šiestich  polí,  uvedených  v  tabuľke  č.1,  charakteristických 

určitými špecifikami interakcie učiteľa a žiaka.

Kladný edukačný vzťah Záporný a rozporný 
edukačný  vzťah

Silné a stredné edukačné 
riadenie

1 2

Rozporné edukačné riadenie 3 4

Slabé edukačné riadenie 5 6
Tabuľka č. 1: Edukačné štýly učiteľa (Gillernová, 2006)

Dimenzionálne pojatie interakčného štýlu učiteľa skonštruovali holandskí autori 

Wubbels,  Créton  & Hoomayers  (1987)  na  báze  Learyho  modelu  pre  posudzovanie 

interpersonálneho  správania.  Podľa  tejto  koncepcie  je  správanie  učiteľa  možné 

charakterizovať  pomocou  dvoch  nezávislých  dimenzií  dominancie/submisivity  a 

kooperácie/opozície. V niektorých prípadoch sú užívané označenia proximity a vplyvu 

alebo autority a náklonnosti. Obrázok č. 1 ukazuje, že tieto dimenzie sú umiestnené na 

konce na seba navzájom kolmých škál a na základe polohy v súradnicovom systéme je 

možné zaradiť interakčný štýl učiteľa do jedného z ôsmich sektorov označených DC, 

CD atď. Napríklad obidva sektory DC a CD sa vyznačujú dominanciou a kooperáciou. 

V  sektore  označovanom  DC  dominuje  aspekt  dominancie  v  porovnaní  s  aspektom 

kooperácie. 

           

Obrázok č. 1: Model interpersonálneho správania učiteľa (den Brok, Brekelmans, Levy                     

& Wubbels, 2002)
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Hranice  medzi  sektormi  nie  sú  prísne,  pretože  medzi  susednými  kategóriami 

dochádza k prekrývaniu.  Na druhej strane sektory na opačnej  strane v grafe opisujú 

opačné správanie. V tabuľke č. 2 sú uvedené príklady správania učiteľov pre každý z 

ôsmich sektorov modelu. Názvy sú prevzaté od Gavoru (2007) tak, ako ich adaptoval od 

autorov modelu.

Sektor Príklad správania učiteľa

Organizátor 

(DC)

Organizuje, dáva inštrukcie, určuje priebeh a úlohy, udržiava pozornosť 

triedy, vysvetľuje, je si vedomý toho, čo sa deje

Napomáhajúci 

(CD)

asistuje, prejavuje záujem, je schopný vtipkovať, inšpiruje k dôvere a 

sebavedomiu

Chápajúci (CS) počúva so záujmom, empatiou, je trpezlivý, akceptujúci, otvorený, 

ukazuje dôveru

Vedie  žiakov 

k zodpovednosti 

(SC)

dáva žiakom možnosť k nezávislej práci, je zhovievavý, schvaľuje 

činnosť žiakov

Neistý (SO) jedná váhavo, je plachý, ospravedlňuje sa

Nespokojný 

(OS)

správa sa nesúhlasne, kritizuje, vyzerá mrzutý alebo nešťastný

Karhajúci (OD) hnevá sa, je sarkastický, vyjadruje iritáciu, zakazuje, napomína, trestá

Prísny (DO) kontroluje, rozhoduje, vyžaduje ticho, nastavuje pravidlá, dáva obtiažne 

testy
Tabuľka  č.  2:  Príklady  správania  učiteľa  pre  8  sektorov  modelu  interpersonálneho  správania 

učiteľa (den Brok, Brekelmans, Levy, & Wubbels, 2002)

Je  dôležité  poznamenať,  že  učitelia  môžu  a  podľa  Wubbelsa,  Levyho  & 

Brekelmansa  (1997)  vykazujú  správanie  zodpovedajúce  každému  sektoru.  Existujú 

situácie,  v ktorých je vhodné, aby bol učiteľ nespokojný, neistý alebo napomínajúci. 

K mapovaniu  spôsobov  interpersonálneho  správania  učiteľa  bol  autormi  vytvorený 

Dotazník  pre  hodnotenie  interakcie  učiteľa (Questionaire  on  Teacher  Interaction – 
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QTI),  ktorý  patrí  medzi   najrozšírenejšie  nástroje  na  meranie  správania  učiteľov  v 

Holandsku, Austrálii a USA (Wubbels & Brekelmans, 1998).

Van  Tilburg  a  Heimlich  pre  identifikáciu  vyučovacieho  štýlu  navrhujú  dve 

nezávislé  bipolárne dimenzie:  1, senzitivitu  edukátora k skupine a 2,  stupeň inklúzie 

skupiny.  Senzitivitu  vymedzujú  ako  kvalitu  byť  citlivý  k postojom,  pocitom  alebo 

podmienkam  druhých.  Inkluzivita  je  pojímaná  autormi  v zmysle  stupňa  zapojenia 

skupiny. Pri vysokej inklúzii je väčší akcent kladený na proces než obsah (Heimlich, 

1990).  

Podľa  Heimlicha  (1990)  intenzita  každej  dimenzie  môže  byť  zakreslená  na 

príslušnej  osi,  pričom  priesečník  dvoch  dimenzií  označuje  polohu  v grafe.  Na  jej 

základe je možné pozorovať na obrázku č. 2, že sú rozlišované štyri čisté štýly, štyri 

kombinované  a  takzvaná  neutrálna  zóna,  kde  štýl  učiteľa  len  vzniká  a  nie  je  jasne 

vymedzený.

Obrázok č. 2: Van Tilburg/Heimlichova matica edukačných štýlov (Heimlich, 1990)

Učiteľ,  ktorého  štýl  zodpovedá  kvadrantu  s vysokou  inklúziou  a  nízkou 

senzitivitou je označovaný ako facilitátor. Tento štýl je orientovaný na učiteľa a užívané 

skupinové techniky závisia viac na obsahu než na participantoch edukačného procesu. 

Učiteľ so štýlom zodpovedajúcim kvadrantu vysokej inklúzie a vysokej senzitivity je 

označovaný ako umožňovateľ  (enabler).  Ten je  centrovaný na učenie a  žiaci  určujú 

výber aktivít aj proces. Učiteľ so štýlom charakteristickým nízkou inklúziou a nízkou 

senzitivitou  je  označovaný  ako  expert.  Tento  učiteľ  je  orientovaný  na  predmet  a 
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hľadanie účinnosti vo zdieľaní informácií. V kvadrante s nízkou inklúziou a vysokou 

senzitivitou je učiteľ označovaný ako poskytovateľ (provider). Orientuje sa na žiaka a 

požaduje efektivitu v učení (Heimlich, 1990).
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2  Možnosti zisťovania edukačných štýlov

Vyšetrovanie  edukačných  štýlov  v stredoškolskom prostredí  môže  mať  mnoho 

podôb.  Zároveň  je  to  činnosť  odohrávajúca  sa  v zložitom  kontexte  edukačných 

procesov,  do  ktorého  vstupuje  množstvo  premenných,  od  siete  sociálnych  vzťahov, 

vlastností  učiteľa  a  žiakov,  materiálneho  zabezpečenia,  riadenia  školy,  kolegiálnych 

vzťahov i situačných premenných (Gillernová, 2012).

Z metodologického  hľadiska  je  dôležité  ujasnenie  si  cieľa  poznávania 

edukačných  štýlov.  To  môže  vstupovať  nielen  do  selekcie  vhodných  nástrojov,  ale 

môže tiež zohľadňovať mieru detailnosti informácií. Čáp & Mareš (2001) uvádzajú, že 

pre vedecké účely je spôsob edukácie v škole možné vyšetrovať pomerne náročným 

zaznamenávaním  a  spracovaním  údajov  z pozorovania  učiteľovej  komunikácie  so 

žiakmi  pri  vyučovaní.  V praxi  je  podľa  nich  užitočné,  aby  si  učiteľ  mohol  aspoň 

približne,  orientačne  ujasniť  svoj  štýl,  jeho  prednosti  a  nedostatky.  K tomu  môže 

postačovať  prehľad  základných  vyučovacích  štýlov  a  ich  konfrontácia  s  

sebapozorovaním učiteľa, reakciami žiakov či zhodnotenie globálne, prostredníctvom 

metafory.

Ďalšou podstatnou oblasťou je zber dát a ich kvalita.  S tým súvisí to, odkiaľ 

majú  pochádzať  empirické  dáta.  Ich  zdrojom  môžu  byť  učitelia  (autoevaluácia), 

kolegovia,  rodičia  žiakov,  inšpektori,  žiaci  alebo  psychológovia.  Získané  dáta  o 

vyučovacom štýle od viacerých účastníkov alebo pozorovateľov edukačného procesu 

môžu vykazovať diskrepancie. Výsledkové divergencie nemusia byť prekvapením, keď 

zoberieme do úvahy subjektívnu percepciu jednotlivých aktérov. 

Podobne  sa  v niektorých  prípadoch  môžu  rozchádzať  údaje  získané  rôznymi 

metódami.  Ako  uvádza  Čáp  (1996),  je  potrebné  brať  do  úvahy,  že  každá  z metód 

vyjadruje inú rovinu spracovania vnímanej reality. Napríklad rozhovor je skôr prejavom 

prevažne  vedomého,  racionálne  spracovaného  aspektu  vzájomných  vzťahov  medzi 

dospelým  a  dieťaťom,  údaje  z dotazníku  pravdepodobne  viac  vyjadrujú  reálnu 

interakciu,  konkrétne  a  špecifické  momenty  v edukačných  interakciách,  sú  menej 

podrobené racionálnemu spracovaniu a vedomej kontrole (Čáp, 1996; Čáp & Mareš, 

2001). 

Selekcia a použitie metód prirodzene podlieha aj ekonomickým a personálnym 
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nárokom na realizáciu a interpretáciu výsledkov vyšetrovania. Práca s psychologickými 

testami  predpokladá odborné vzdelanie psychológa a skúsenosti  s metódou,  podobne 

analýza záznamu vyučovania kladie nároky na metodickú prípravu a vzdelanie. Učitelia 

a vychovávatelia však môžu aspoň približne zistiť spôsoby edukácie už spomínanou 

konfrontáciou výsledkov sebapozorovania so schémou vyučovacích štýlov.

Jednou zo zložiek procesu merania edukačných štýlov je rovina zaobchádzania 

s výsledkami a ich interpretovanie. Pri tejto príležitosti opäť vyvstáva zmysel merania 

edukačných štýlov, aby vyšetrovanie nepredstavovalo samoúčelný proces,  ale slúžilo 

ako podklad napríklad k podrobnejšej diagnostike, intervencii či výskumu. Zaujímavou 

v tomto  smere  je   metóda  Videotréningu  interakcií (VTI),  ktorá  využíva  pozitívnu 

spätnú  väzbu  a  učiteľ  je  modelom  sám  sebe.  V zaznamenanej  interakcii  sú  video-

trénerom vyberané tie sekvencie, v ktorých sa učiteľovi podarilo úspešne komunikovať 

s triedou či jednotlivcom (Šírová, 2012).

Pokiaľ  by  sme  mali  zhrnúť  diskusiu  o  metódach  a  voľbe  nástrojov  merania 

edukačných štýlov, môžeme konštatovať, že neexistuje jednoduchý spôsob vzhľadom 

na to, že školské interakcie prebiehajú na rôznych úrovniach a v špecifických podobách. 

Jedným  z riešení  je  kombinácia  postupov  rôznych  úrovní  a  reflektovanie  zmyslu 

vyšetrovania edukačných štýlov. Učitelia v mnohých krajinách uvádzajú, že hodnotenie 

jednotlivých  učiteľov  nie  je  systematické,  že  hodnotitelia  nemusia  byť  dostatočne 

vyškolení  alebo môžu byť  neúčinné  metódy či  nástroje  a  že  odborné vzdelávanie  a 

rozvoj často nie je v súlade s ich potrebami (OECD, 2005a; 2009a).

Mareš  (2013)  diferencuje  možnosti  vyšetrovania  vyučovacích  štýlov  na 

kvantitatívne  v podobe dotazníka a  kvalitatívne,  kde ako príklad uvádza rozhovor či 

Grashom navrhované vystihnutie vyučovacieho štýlu pomocou metafory.  Čáp (1996) 

uvádza pozorovanie, rozhovor, projektívne metódy a dotazníky ako nástroje, ktorými je 

možné skúmať edukačné štýly.

2.1 Rozhovor

Rozhovor  je  vysoko  interaktívny  proces,  ktorý  nielenže  predstavuje  jednu  zo 

základných  kvalitatívnych  metód  získavania  dát,  zohráva  však  nepochybne 

nezastúpiteľnú úlohu v nadviazaní kontaktu s jedincom, od ktorého sú získavané údaje 

(Svoboda,  Krejčířová  &  Vágnerová,  2009).  Interview  môže  mať  podobu  voľného 
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rozprávania  so  žiakmi  alebo  učiteľmi,  cez  rozhovor  pološtandardizovaný  až  po 

štandardizované dopytovanie. Pre zisťovanie edukačného štýlu sa najčastejšie využíva 

pološtrukturovaný rozhovor, v ktorom sa školený dopytovateľ pýta učiteľa či žiaka a 

využíva vopred pripravenú osnovu. Rozhovor umožňuje získať väčšiu hĺbku odpovedí a 

získanie vysvetlenia stanovísk (Mareš, 2013). Kladie však veľké nároky na skúsenosti a 

zručnosti s jeho vedením, požaduje pokojné prostredie, súkromie a čas (Čáp & Mareš, 

2001). 

Veľký význam má problematika otázok. Ich výber, znenie a poradie ovplyvňuje 

kvalitu  a množstvo získaných informácií.  Dôležitá  je  taktiež  diferenciácia  faktov od 

názorov a hodnotení v odpovediach aj otázkach (Mertin, 2012).

Výhoda rozhovoru je v jeho flexibilite. Otázky je možné modifikovať na základe 

predchádzajúcich  odpovedí,  umožňuje  prispôsobiť  sa  tempu  a  rečovým dispozíciám 

dopytovaného.  Rozhovor  často  podmieňuje  charakter  interakcie  medzi  klientom  a 

diagnostikom (Kasáčová & Cabanová, 2011).

Nevýhody rozhovoru spočívajú v nárokoch na rečový prejav a zručnosti s jeho 

vedením na strane dopytovateľa. V porovnaní s dotazníkovými metódami je náročnejší 

na zber a spracovanie dát, taktiež anonymita je pre dopytovaných menej presvedčivá. 

Problematickou môže byť stabilita výpovedí. 

2.2 Pozorovanie

Pozorovanie je tradičnou empirickou metódou, ktorej zozbierané dáta môžu mať 

kvalitatívnu aj kvantitatívnu povahu. Extrospekcia môže byť príležitostná, kedy učiteľ, 

prípadne  iný  pozorovateľ  náhodne,  nezámerne  zachytí  prejav,  z ktorého  možno 

usudzovať na vyučovací štýl alebo systematická, riadená vopred stanoveným plánom a 

schémou  (Svoboda,  Krejčířová  &  Vágnerová,  2009).  Použitie  pozorovania  môže 

doprevádzať  ďalšie  metódy,  ktorými  je  možné  zisťovať  edukačné  štýly.  Napríklad 

pozorovateľ  sleduje  správanie  učiteľa  či  žiaka  v priebehu  interview,  zaznamenáva 

prejavy  počas  administrácie  inventára  alebo  projektívnych  techník.  Extrospekcia  je 

zároveň samostatnou vyšetrovacou metódou. 

Pozorovanie  môže  byť  zúčastnené,  pri  ktorom  je  učiteľ  súčasne  aktérom 

edukačného  procesu  alebo  pozorovateľ  prihliada  na  edukačné  prejavy  zvonku. 

Z hľadiska  voľby  stratégie  pozorovania  môžu  byť  dáta  zaznamenávané  náročne 
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izomorfnou  deskripciou,  kde  sa  pozorovateľ  snaží  zaznamenať  a  reprodukovať  čo 

najvernejšie  a  najkomplexnejšie  všetky  prejavy  pozorovaného  správania  vrátane 

kontextu  alebo  reduktívnou  deskripciou,  v súčasnosti  častejšie  využívanou,  ktorá 

redukuje  komplexnosť  pozorovaného  a  špecifické  prejavy  usporadúva  do  väčších 

významových jednotiek (Ferjenčík, 2000).

Aktuálne  existuje  viac  než  sto  systémov  interakčnej  analýzy.  Medzi  známe 

pozorovacie systémy užívané v edukačnej praxi môžeme zaradiť Bellackov, Balesov a 

Flandersonov. Bellackov systém veľmi podrobne a presne zaznamenáva dianie v triede 

a činnosti  učiteľa aj  žiakov.  Jeho nevýhodou je zložitosť,  od pozorovateľa vyžaduje 

neustále  sledovanie  54  znakov,  ktoré  vznikli  delením  jednotlivých  kategórií 

popisujúcich pedagogické aktivity (Zormanová, 2014). 

Balesova  procedúra  sa  snaží  zachytávať  interakciu  v  malých  skupinách  pri 

riešení  najrôznejších  problémov.  Súbor  kategórií  zachytáva  vzťahové  interakcie  a 

taktiež interakcie týkajúce sa riešenia úloh a delí sa na štyri skupiny: prejav pozitívnych 

emócií, prejav negatívnych emócií, prejav návrhu riešenia a prejav žiadosti o informácie 

(Janoušek,  1986).  Najrozšírenejším  pozorovacím  systémom je  Flandersonov.  Lepšie 

taktiež  zachytáva  učiteľovu  činnosť  (Zormanová,  2014).  Vyžaduje  prítomnosť 

pozorovateľa,  ktorý sedí v zadnej  časti  triedy a sleduje interakciu učiteľa so žiakmi. 

Vzhľadom  na  veľké  nároky  na  pozorovateľa,  obzvlášť  v triedach,  kde  prebieha 

niekoľko interakcií naraz, sú kategórie zhustené a simplifikované.  Každé tri sekundy 

pozorovateľ  vyznačí  jednu  z 10  kategórií  (Svatoš,  2013).  Rozbor  údajov  po hodine 

ukáže  percentuálne  zastúpenie  desiatich  druhov sledovaného správania  učiteľa  alebo 

žiaka, zobrazené v tabuľke č.3.

  

Reč učiteľa nedirektívny 

vplyv

1. Prijíma žiakove pocity, prejavuje sympatie 

konštruktívnym spôsobom 

2. Chváli a povzbudzuje, žartuje, súhlasí s žiakovým 

výkonom

3. Využíva, akceptuje, objasňuje a rozvíja myšlienky a 

nápady žiakov

4. Kladie otázky, stimuluje žiakov k odpovedi
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Reč učiteľa direktívny

vplyv

5. Vykladá,  oznamuje,  prednáša,  uvádza  svoje  názory, 

kladie rétorické otázky

6. Dáva pokyny či príkazy alebo pravidlá, ktoré od žiaka 

očakáva

7. Kritizuje,  uplatňuje  svoju  autoritu,  chce  zmeniť 

žiakovo nevhodné správanie alebo činnosť

 Reč žiaka
8. Žiak odpovedá učiteľovi, ale kontakt neinicioval

9. Žiak inicioval hovor, je aktívny v kontakte s učiteľom

10. Ticho alebo zmätok v triede, prestávka v komunikácii

Tabuľka č. 3:  pozorované kategórie metódy Flanders System of  Interaction Analysis (Evans, 1970)

Výsledkom  Flandersonovej  metódy  sú  zistenia,  či  je  učiteľ  direktívny  alebo 

nedirektívny v prístupe kontroly a motivácie triedy. Jednou z nevýhod systému je, že 

nezahŕňa neverbálne správanie. Svatoš (2013) uvádza, že metóda reflektuje vzdelávaciu 

paradigmu  svojej  doby  v zmysle  popisu  tradičného  hromadného  vyučovania  a 

frontálneho  typu  výuky,  vychádza  zo  značnej  asymetrie  vzťahov  medzi  účastníkmi 

edukačného  procesu.  Diskutovaný  je  taktiež  počet  kategórií.  Na  jednej  strane  je  to 

obava,  či  iba desať kategórií  postačuje  k deskripcii  tak zložitých  dejov,  ktoré sa  vo 

vyučovaní objavujú, na druhej strane otáznik ohľadom dostatočnej časovej dotácie na 

identifikáciu  správnej  kategórie.  Flanders  navrhol  redukovanie  počtu  pozorovaných 

kategórií na šesť. Varianta je označovaná pod akronymom OSTRAQ. Zaznamenávané 

je ticho (O), rečové prejavy žiakov (S), reč učiteľa (T), kritizovanie a odmietanie žiakov 

(R), akceptácia žiakov (A), otázky učiteľa (Q) (Svatoš, 2013). 

Flandersov predchodca Anderson skúmajúci vzťah triednej klímy a učiteľovho 

správania rozlišoval dominantný a sociálne integratívny štýl učiteľa.  Pozorovateľ má 

k dispozícii záznamový arch a vyznačuje početnosť kategórie za časovú jednotku. Na 

tomto podklade je  možné zistiť  Andersonov kvocient  (IDQ),  ktorý vyjadruje  pomer 

integračných a dominantných prvkov v správaní učiteľa (Čáp, 1996).
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Andersonovou  typológiou  sa  inšpiroval  aj  Pelikán  s  Lukšom,  ktorí  vytvorili 

Typologicko-interakčnú  výskumnú techniku (TIVT) pre účely  pozorovania  pôsobenia 

stredoškolských učiteľov. Pomocou tejto techniky sú vyhodnocované indexy popisujúce 

vyučovací štýl učiteľa ako autoritatívny či demokratický (Pelikán, 1998).

Výhoda pozorovania spočíva v tom, že má možnosť zachytiť prejavy, ktoré sa 

uskutočňujú  bezprostredne  v prirodzených  podmienkach  triedy.  Má  významný 

exploračný  potenciál,  umožňuje  generovať  hypotézy  o  edukačnom  štýle  učiteľa  a 

možných efektoch. Pozitívnym aspektom tejto metódy je tiež, že sa neviaže na aktívnu 

spoluprácu a nie je limitovaná rečovými schopnosťami a introspekciou.

Čáp (1996) uvádza, že obzvlášť rušivým je vplyv pozorovateľa. Problémom je 

taktiež  skutočnosť,  že  u  niektorých  ľudí  dôjde  vplyvom  pozorovateľa  k zmenám 

v správaní,  u  iných  nie.  Jednou  z  dôležitých  otázok  je,  či  pozorovanie  dyadickej 

interakcie  učiteľov  a  žiakov  v  triede  je  naozaj  reprezentatívne  správanie  učiteľa  vo 

všeobecnosti v triede a podobne nie je jasné, či zmena správania jedného žiaka zvyčajne 

naznačuje zmenu v učebni ako celku (Lewis, Scott, Wehby, & Wills, 2014).

Problémy s pozorovaním sa vzťahujú aj  na to,  že dokonca aj  ten najcitlivejší 

pozorovateľ  je  obmedzený  počtom  premenných,  ktoré  je  schopný  zachytiť  počas 

formálneho  alebo  neformálneho  pozorovania.  Zameranie  na  ktorúkoľvek  premennú 

znižuje  množstvo  pozornosti,  ktoré  by  malo  byť  k dispozícii  inej.  Toto  rozdelenie 

pozornosti  vynásobené  aj  relatívne  malým  počtom  premenných  rýchlo  predstavuje 

obmedzenie pozorovateľa. Jedným z riešení tejto výzvy je zhromaždiť viac pozorovaní 

za  rôznych  podmienok,  aby  sa  maximalizovala  pravdepodobnosť  pochopenia 

identifikovateľných vzťahov (Lewis, Scott, Wehby, & Wills, 2014).

Ďalším spôsobom ako riešiť nielen problematiku eliminácie chýb a správneho 

zachytenia  dôležitých  premenných  je  využitie  modernej  techniky.  Zaznamenávanie 

pozorovaných interakcií na video umožňuje výskumníkovi lepšie postihovať sledované 

premenné, opakovane sa k nim vracať a prispieva tak k nárastu reliability kódovania aj 

analýzy  dát.  Umožňuje  deskripciu  a  kategorizáciu  zaznamenaného  správania 

z niekoľkých hľadísk, kombinovať kvantitatívny aj kvalitatívny postup spracovávania 

údajov.  Metóda  Videotréningu  interakcií (VTI)  umožňuje  jednak  diagnostikovať 

pôsobenie  učiteľa,  jeho  edukačný  štýl  a to,  akým  spôsobom  interaguje  so žiakmi, 

zároveň je to postup intervenčný. Učiteľ získa prostredníctvom videozáznamu možnosť 
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odstúpiť z fungovania na „autopilota“ ako to charakterizoval Grasha (2002) a sledovať 

svoju bežnú interakciu so žiakmi. Výhodou metódy je, že akcentuje pozitívnu spätnú 

väzbu, stavia na interakciách, pri ktorých dochádzalo k úspešnému kontaktu so žiakmi, 

ergo  na tom, čo klienti,  v tomto prípade  učitelia,  vedia,  učiteľ  je  sám sebe vzorom 

(Šírová, 2012).

2.3 Projektívne a semiprojektívne metódy

 Projektívne  techniky  boli  vyvinuté  začiatkom  20.  storočia  pre  použitie 

v klinickej  psychológii.  Tieto  techniky  zahŕňajúce  Rorschachov  test a  Tématicky  

apercepčný  test,  sa  používajú  pri  hodnotení  osobnosti  (Rabin,  1981).  Podstatou 

projektívnych  techník  je  premietanie  do  navonok  málo  štrukturovaného  podnetu 

(škvrny,  schématického  zobrazenia,  vety)  niečo  zo  svojho  prežívania  a skúseností, 

vrátane tých, ktoré nie sú uvedomované (Čáp, 1996). Jedným z kritérií  kategorizácie 

projektívnych techník je forma odpovede, ktorú vyvolávajú. Na základe tohto hľadiska 

Linzey (1959) rozlišuje:

1. asociačné  techniky – respondent  je  vyzvaný k reakcii  na prvý stimul,  čo mu 

príde na myseľ. Príkladom môže byť Grashom (2002) navrhované postihnutie 

vyučovacieho  štýlu  globálne,  pomocou  jednoduchého  prirovnania,  metafory. 

Učiteľ  prirovná svoj  edukačný štýl  k zvieraťu  alebo povolaniu  a  zároveň je 

dopytovaný, aby ju bližšie rozviedol (Mareš, 2013).

2. konštrukčné  techniky  –  vyžadujú  od  respondenta,  aby  vytvorili  obraz  alebo 

príbeh, sú voľne založené na  Tématickom apercepčnom teste. Učiteľovi môže 

byť prezentovaný obraz situácie počas vyučovania a je k tomu požiadaný, aby 

vysvetlil,  čo  sa  deje  na  obrázku.  Podobne  žiaci  stredných  škôl  môžu  byť 

vyzvaní, aby kreslili obrázky učiteľov v triede.

3. dokončovacie  techniky  –  respondentovi  je  predložený  neúplný  stimul,  ktorý 

môže mať podobu začiatku výroku a dopytovaný je požiadaný, aby ho dokončil. 

V porovnaní s konštrukčnými technikami má podnetový materiál viac štruktúry 

a produktom sú cielenejšie odpovede a menej komplikované údaje. Napríklad 

žiak má dokončiť reč učiteľa v bubline.

4. selektívne  alebo  usporadúvacie  techniky  –  respondent  má  vybrať  jednu  zo 

zoznamu  alternatív  alebo  usporiadať  obrázky  či  vyhlásenia  podľa  poradia, 
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analógie  a  podobne.  Napríklad  žiaci  sú  požiadaní  zoradiť  správanie/výroky 

učiteľa od najčastejšie sa vyskytujúcich po najmenej, pričom každému popisu je 

vopred priradená škálová hodnota.

5. expresívne techniky – respondenti integrujú podnet do nového typu produkcie, 

ako napríklad hranie rolí (Lannon & Cooper, 1983). Táto technika vyžaduje, do 

určitej  miery,  aby sa  respondent  cítil  pohodlne  necenzurovane  vyjadriť  pred 

výskumníkom  (Catterall  &  Ibbotson,  2000).  Príkladom  môže  byť  žiakom 

znázorňované správanie učiteľa v triede za určitých okolností.

Projektívne  metódy  často  využívali  manželia  Tauschovi  pre  výskum  štýlov 

výchovy v škole. Žiakom aj dospelým predkladali verbálnou formou alebo kombináciou 

schématickej kresby s textom výchovné situácie ako napríklad neskorý príchod do školy 

alebo opakované vyrušovanie na hodine. Dopytovaná osoba mala za úlohu povedať, ako 

bude  reagovať  dospelá  osoba,  ako  na  to  bude  reagovať  dieťa,  čo  bude  prežívať  a 

podobne (Čáp, 1996).

Výhodou projektívnych techník je, že umožňujú respondentom vyjadriť názory, 

pocity a dojmy, ku ktorým výskumníci nemusia mať prístup prostredníctvom priameho 

interview  alebo  inventára  (Oppenheim,  1992).  Podľa  Catteralla  a Ibbotsona  (2000) 

metódy  dokončenia  karikatúry  priniesli  menší  odpor  a  neochotu  respondentov 

odpovedať  na  citlivé  témy  ako  kvantitatívne  metódy  škálovania.  Nejednoznačnou 

povahou umožňujú respondentovi odpovedať z akéhokoľvek rámca, ktorý považuje za 

relevantný.  Týmto  spôsobom  môže  predstavovať  dôležitý  exploračný  nástroj 

uľahčujúci  identifikácie  nových  a  relevantných  otázok  vzťahujúcich  sa  k oblasti 

edukačného štýlu, ktoré neboli odhalené konvenčnými návrhmi položiek (Catterall & 

Ibbotson, 2000).

Limity  projektívnych  techník  spočívajú  v diskutabilnej  platnosti,  reliabilite 

a taktiež  v problematike  interpretácie  údajov.  Jeden  z predpokladov  pri  použití 

projektívných  techník  je,  že  sa  dotýkajú  vrstiev  psychiky,  ktoré  nie  sú  prístupné 

priamemu dopytovaniu. Yoell (1974) a Mostyn (1978) zastávajú názor, že projektívne 

techniky odrážajú skôr spoločenské a kultúrne vedomie než projekciu individuálnych 

nevedomých myšlienok a pocitov. Administrátor má v mnohých prípadoch vplyv na to, 

aký skór bude prisúdený pozorovanému, čím je objektivita testovania sporná. Nevýhody 
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spájajúce sa s projektívnymi technikami sú aj etického rázu, skutočný účel dopytovania 

môže byť pre potreby testovania maskovaný.

2.4 Dotazníky

Kvantitatívny prístup prostredníctvom dotazníkov a inventárov je užívaný veľmi 

často k vyšetrovaniu  edukačných štýlov.  Niektoré nástroje  sú všeobecné (generické), 

iné sú určené pre užší okruh užívateľov. Dotazníky môžu mať screeningový charakter 

alebo môžu byť dlhšie, umožňujúce podrobnejšie zmapovanie učiteľovho štýlu (Mareš, 

2013). Dotazníky sú vytvárané takým spôsobom, aby každá zisťovaná premenná (napr. 

edukačný  vzťah)  bola  zastúpená  niekoľkými  položkami.  Výhodou  dotazníka  oproti 

rozhovoru  je,  že  zachytáva  konkrétne  a  špecifické  momenty  edukačných situácií,  je 

menej podrobený racionálnemu spracovaniu (Čáp, 1996).

Dotazníky môžu byť určené pre učiteľov, slúžia teda k autodiagnostike alebo 

zdrojom informácií  môžu  byť  žiaci,  prípadne  kombinácia,  dotazník  vyplnia  žiaci  aj 

učitelia.  Den Brok (2001) poukazuje  na skutočnosť,  že využitie  žiakov pre merania 

správania ma niekoľko výhod. Jedným z argumentov je veľa hodín, ktoré žiaci strávia 

pozorovaním  svojich  učiteľov.  Ďalším  je  využitie  priemerného  vnímania  žiakov, 

pretože  sa získané  názory agregujú od všetkých žiakov v triede.  Za  tretie,  výskumy 

ukazujú, že vnímanie žiakov sa približuje expertným pozorovateľom viac v porovnaní 

s učiteľmi (Wubbels, Brekelmans & Hooymayers, 1992; Wubbels & Levy, 1993).

Pri  dotazníkoch a inventároch je  potrebné zobrať do úvahy už verbalizovanú 

skutočnosť,  že  meraný  koncept  býva  spravidla  rôznymi  autormi  uchopovaný 

z odlišných perspektív. Demonštratívnym príkladom odlišnosti jednotlivých koncepcií 

operujúce nielen s anglickým termínom  teaching style,  ponúka Mareš (2013, s.  479-

482),  ktorý  v tabuľkovom prehľade  niekoľkých  dotazníkových  metód  uvádza  aj  ich 

obsahovú štruktúru. 

V českom  prostredí  k diagnostike  edukačného  štýlu  učiteľov  stredných  škôl 

pomocou dotazníka sa používajú Gillernovej dotazníky Žák o učiteli (ďalej len ŽoU) a 

Učitel o sobě (ďalej  len UoS), ktoré umožňujú užitočnú komparáciu reflexie žiaka a 

sebareflexie  učiteľa.  Jadrá oboch dotazníkov tvorí 60 položiek,  ktoré popisujú určité 

interakcie  učiteľa  a žiaka.  Tie  má  respondent  hodnotiť  na  štvorbodovej  škále.  UoS 

obsahuje okrem položiek s nútenou voľbou úlohu, v ktorej sa má učiteľ stručne, voľne 
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vyjadriť, čo mu práca prináša, s akými žiakmi rád pracuje. ŽoU obsahuje štyri úlohy a 

žiada, aby žiak zhodnotil učiteľove správanie v siedmich oblastiach aj formou známky, 

dopytuje sa na charakteristické prejavy konkrétneho učiteľa, ktorý je u svojich žiakov 

obľúbený a nakoniec, v úlohe s otvorenou odpoveďou, je žiak dopytovaný, ako sa vidí 

on sám, ako by sa charakterizoval (Gillernová, 2012).

Ďalším inventárovým nástrojom aplikovateľným v prostredí  stredných škôl  je 

Dotazník  interakčného  štýlu  učiteľa (ďalej  len  QTI),  ktorého  adaptáciu  na  české  a 

slovenské prostredie uskutočnili Gavora, Mareš & den Brok (2003). Inventár pozostáva 

z 64  položiek  v podobe  výrokov,  ktoré  respondent  hodnotí  na  päťstupňovej  škále. 

Gavora (2007) uvádza, že v prípade prispôsobenia znenia inventára, sa môže využiť k 

sebareflexii učiteľa, prípadne žiaci môžu vyjadriť hodnotenie ideálneho učiteľa.

Vyučovací  štýl  je  vyšetrovaný  aj  dvadsaťpäťpoložkovým  dotazníkom 

Hodnocení učitele žákem od Holečka (2014), ktorý bol zostavený na základe austrálskej 

posudzovacej  škály SEEQ (Students Evaluation of Educational  Quality)  a mimo iné 

vykazuje  podobnosť  s  QTI.  Položky  sú  rozdelené  do  troch  oblastí:  osobnostné 

vlastnosti,  didaktické  schopnosti  a  zručnosti  a  pedagogickopsychologické 

charakteristiky.

Vo  všeobecnosti  výhody  dotazníkového  šetrenia  spočívajú  v  časovej 

nenáročnosti, v možnosti získať súčasne údaje od viacerých učiteľov, žiakov a rodičov. 

Poskytuje  tiež  výbornú  možnosť  kvantifikácie.  Pokiaľ  hovoríme  o testoch,  mali  by 

zároveň spĺňať podmienky štandardizácie,  objektivity,  reliability,  validity  a férovosti 

(Ferjenčík,  2000).  Nie  všetky  dotazníky  napĺňajú  tieto  podmienky,  príkladom  sú 

chýbajúce normy, nedostupné údaje o reliabilite a od toho sa odvíjajúca sporná validita. 

Dotazníky  kladú  nároky  na  porozumenie  recipienta,  zároveň  dopytovaný  nejakým 

spôsobom  odpovie,  ale  dôvody  k výberu  odpovedi  chýbajú,  čo  je  v komparácii 

s rozhovorom  nevýhoda.  Ako  už  bolo  vyššie  uvedené,  dotazníky  sú  konštruované 

postupom,  aby každá  premenná  bola  zastúpená  niekoľkými  položkami,  to  značí,  že 

dotazníky  sú  vzorkami  určitých  edukačných  situácií,  výsledky  napovedajú  s určitou 

tendenciou (Ferjenčík, 2000).
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II. NÁVRH VÝSKUMNÉHO PROJEKTU

3 Popis výskumného projektu a jeho ciele

Na základe  literárno-prehľadovej  časti  je  zrejmé,  že  neexistuje  konsenzuálne 

prijímané  pojatie  ani  definícia  edukačného  štýlu.  Taktiež  nejestvuje  zhoda  v použití 

pomenovania,  ktoré zastupuje predmetný koncept.  Existuje  mnoho prístupov a autori 

vytvárajú vlastné ukazovatele na identifikáciu štýlov výučby, čo má za následok vývoj 

rôznych nástrojov (napríklad Dunn & Dunn, 1979; Grasha, 2002; Henson & Borthwick, 

1984).

Predkladaný výskumný projekt si kladie za cieľ zmapovať, ako vyzerá v praxi 

pôsobenie  stredoškolských učiteľov  v českých  školách.  Zameranie  projektu  bude  na 

vyšetrovanie  reálneho  pôsobenia  učiteľov  na  podklade  ich  sebareflexie   a  reflexie 

žiakov v oboch prípadoch  prostredníctvom dotazníkového šetrenia. Projekt si zároveň 

kladie za cieľ podrobiť získané údaje analýze a komparácii oboch pohľadov účastníkov 

edukačného procesu.                           

Výskumný projekt si nekladie hypotézy, ktoré bude neskôr štatisticky testovať. 

Zámerom  je  sonda,  získanie  popisných  kvantitatívnych  údajov  informujúcich  o 

edukačných  štýloch  stredoškolských  učiteľov  z pohľadu  navrhovaného 

dimenzionálneho  modelu  interakčného  štýlu  učiteľa.  Dôvodom  výberu  mapujúceho 

výskumu je skutočnosť, že samotné údaje získané z perspektívy žiakov aj učiteľov majú 

významný objavný charakter a môžu slúžiť pre orientáciu budúcich výskumných šetrení 

či prípadných intervenčných návrhov.                      

K  identifikácii  edukačných  štýlov  učiteľov  na  českých  stredných  školách, 

stredných  odborných  školách  a gymnáziách  bude  pristupované  prostredníctvom 

Dotazníka  interakčného  štýlu  učiteľa  (QTI).  V  rámci  navrhovaného  projektu  sú 

formulované nasledujúce ciele:

1) Identifikovať interakčné štýly učiteľov z perspektívy žiakov

2) Identifikovať  interakčné  štýly  učiteľov  z pohľadu  ich  samotných 

(autoevaluačne)

3) Identifikácia, porovnanie a kvantifikácia sektorov zhody a rozdielu interakčného 

štýlu z perspektívy žiakov a učiteľov
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Praktický prínos práce je zvažovaný v niekoľkých rovinách. Exploračná hodnota 

spočíva v samotnej diagnostike štýlov učiteľov na stredných školách. Podobne objavný 

charakter  zistení  sa  dá  predpokladať  u komparácie  medzi  autoevaluáciou  u učiteľov 

a hodnotením žiakov.

Prínos pre učiteľov participujúcich vo výskume spočíva v možnosti detekovať 

svoj  štýl  vyučovania,  získať spätnú väzbu od žiakov a taktiež  od seba.  Detekovanie 

pozitívnych  i  menej  priaznivých  rozmerov  interakcie  umožní  prípadné  vytýčenie 

potencionálnych oblastí k ďalšiemu rozvoju zručností učiteľa. Prínos pre žiakov spočíva 

v možnosti komplexnejšej reflexie pôsobenia učiteľa.

3.1 Charakteristika výskumného súboru

Výskumný  súbor  bude  zložený  zo študentov  a učiteľov  stredných  škôl, 

stredných  odborných  škôl  a gymnázií  v Prahe.  Predpokladaný  je  nižší  záujem  škôl 

reagovať na výzvu zúčastniť sa výskumu, preto spôsob výberu vzorky bude prebiehať 

nenáhodne,  metódou  kriteriálneho  výberu,  to  znamená  budú  do  výberového  súboru 

rekruitované  tie  školy,  ktoré  zabezpečujú  sekundárne  vzdelávanie,  lokalizované  sú 

v Prahe  a zároveň  sú  prístupné  podstúpiť  vyšetrovanie  edukačného  štýlu  učiteľa. 

Kritérium  pre  výber  žiaka  je  vek  15-19  rokov  a podpísaný  informovaný  súhlas 

zákonným zástupcom v prípade neplnoletého jedinca. Podmienkou pre výber učiteľa je 

výučba po dobu minimálne pol roka vo vybraných triedach.

 Pre  výskumný  projekt  budú  získané  údaje  od  minimálne  600  žiakov  a 80 

učiteľov.  Popis vzorky bude sledovať tieto charakteristiky u všetkých respondentov: 

vek,  pohlavie a názov školy.  Od študenta bude ešte  zisťované meno posudzovaného 

učiteľa,  názov  vyučovaného  predmetu  a trieda.  U učiteľov  budú  zisťované  tieto 

premenné: vyučovaný predmet, dĺžka praxe.

3.2 Výskumné metódy

Hodnotným  prístupom  k identifikácii  a  popisu  edukačného  štýlu  je  autorom 

práce považovaný dimenzionálny prístup prostredníctvom Dotazníka interakčného štýlu 

učiteľa (QTI). Dôvody sú nasledovné: 

1,  dotazník  umožňuje  získanie  empirických  kvantitatívnych  dát  od  veľkého  počtu 

účastníkov edukačného procesu
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2,  umožňuje  menej  redukujúce  zachytenie  komplexných  edukačných  interakcií 

v porovnaní s dichotomickým či typologickým pojatím 

3,  zdrojom  údajov  sú  žiaci,  ktorých  zložené  úsudky  vykazujú  vysokú  platnosť 

a spoľahlivosť (D'Appolonia & Abrami, 1997; Marsh & Roche, 1997) 

4, Položky v dotazníku sú formulované na základe veľkého počtu rozhovorov s učiteľmi 

a študentmi a stavebný proces dotazníka obsahoval mnoho kôl starostlivého testovania 

(Wubbels & Levy, 1993) 

5, nedávna revízia o platnosti a spoľahlivosti viac ako 20 štúdií, ktoré využili QTI počas 

posledných  20  rokov  ukázali,  že  spoľahlivosť  ôsmich  sektorov  je  dostatočná 

a konzistentná naprieč triedami. Zvyčajne sa uvádzajú alfa koeficienty Cronbachu nad 

0.80, zatiaľ čo konzistencia presahuje 90 percent vo všetkých triedach (den Brok, 2001) 

6,  podobne je  vysoká reliabilita  sektorov zistená  aj  pri  adaptácii  na československé 

prostredie (Gavora, 2007)

7,  metóda  je  špecificky  určená  pre  žiakov  stredných  škôl,  prípadne  starších  žiakov 

druhého  stupňa  základnej  školy.  V neposlednom  rade,  dotazník  patrí  medzi 

najpoužívanejšie  nástroje  k  v Holandsku,  USA a Austrálii  (Wubbels  & Brekelmans, 

1998).

K zodpovedaniu  na  výskumné  ciele  je  navrhovaný  nástroj  Dotazník  

interakčného štýlu učiteľa (QTI), ktorý bol adaptovaný na české a slovenské prostredie 

autormi  Gavorom,  Marešom &  den  Brokom (2003).  Dotazník  má  dve  verzie  (oba 

dotazníky v kompletnom znení sú dostupné v prílohe), pre učiteľov a pre žiakov. Oba 

pozostávajú z 64 výrokov o učiteľovom správaní a charakteristikách, ktoré respondent 

hodnotí  pomocou  päťstupňovej  škály  od  0  (nikdy)  po  4  (vždy),  v závislosti  na 

percipovanej  frekvencii.  Ako  už  bolo  uvedené  v argumentoch  pre  výber  spôsobu 

skúmania edukačných štýlov,  nástroj  vykazuje dobré psychometrické charakteristiky. 

Bližšiemu  popisu  dotazníka  sú  venované  state  v kapitole  dimenzionálne  pojatie 

edukačných štýlov a v podkapitole dotazníky.

3.2.1 Výskumné postupy

Prvým krokom v získavaní dát je vytvorenie prehľadu zariadení, ktoré spĺňajú 

požadované  kritériá.  V druhom  kroku  bude  nasledovať  oslovenie  vybraných  škôl  s 

možnosťou participácie na výskume. Kontaktovaní zástupcovia škôl budú informovaní 
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o cieľoch,  predpokladanej  administrácii,  nárokoch  na  respondentov,  anonymite 

a dôvernosti  získaných  informácií  a taktiež  o prínosoch  či  prípadných  rizikách.  So 

školami,  ktoré  budú  súhlasiť  s realizáciou  a podmienkami  výskumu  sa  následne 

dohodnú konkrétne termíny zberu dát.  

Zber dát bude prebiehať osobným zadávaním dotazníkov študentom a učiteľom, 

aby sa zaistila vyššia návratnosť a predchádzalo sa potenciálnemu nedorozumeniu. Pred 

vyplňovaním dotazníka budú participanti informovaní o anonymite a dôvernosti údajov 

z dôvodu zaistenia autentických odpovedí. 

3.3 Spôsob spracovania dát a možnosti ich interpretácie

Spracovanie, analýza a interpretácia dát bude vychádzať z cieľov výskumného 

projektu.  

V prvom  rade  sa  po  zozbieraní  vyplnených  dotazníkov  od  žiakov  sčítajú 

u každého inventára hrubé skóry jednotlivých ôsmich meraných sektorov a vydelia sa 

počtom položiek v jednotlivých sektoroch, čím sa získa prehľad o interakčnom štýle 

konkrétneho  učiteľa  z pohľadu  jednotlivých  žiakov.  V ďalšom  kroku  sa  vypočíta 

aritmetický  priemer  každého  z ôsmich  sektorov  u  všetkých  žiakov,  ktorí  hodnotili 

daného pedagóga. Tento postup prebehne u každého učiteľa zvlášť. To značí, že v tomto 

bode bude k dispozícii približne 80 priemerných hodnotení každého z ôsmich sektorov 

interakčného štýlu z pohľadu žiakov. Priemer sa musí pohybovať v rozmedzí 0-4. Čím 

je  hodnota  priemeru  vyššia,  tým častejšie  sa  učiteľ  správa  daným spôsobom (napr. 

v sektore organizátor to znamená, že inštruuje, určuje priebeh vyučovania, zadáva úlohy 

a pod.), presnejšie povedané je takto percipované jeho správanie študentmi. Tieto údaje 

je  možné  previesť  do  grafov  koncipovaných  ako  osemuholníky,  čo  umožňuje 

prehľadnejšiu interpretáciu.  Každý výsek osemuholníka nazývaný sektor reprezentuje 

jednu  špecifickú  charakteristiku  učiteľa  prejavujúcu  sa  v interakcii  so  žiakmi. 

Spriemerovaním údajov jednotlivých sektorov identifikujeme zložený interakčný štýl 

učiteľov, ktorí sa zúčastnili predmetného šetrenia. Takýmto postupom bude naplnený 

cieľ č. 1. Analogicky budú spracovávané údaje,  pri naplňovaní cieľa č. 2, len s tým 

rozdielom, že dáta budú tentokrát  pochádzať z dotazníkového šetrenia od samotných 

učiteľov (autoevaluácia). 

Naplnenie  cieľa  č.  3  spočíva  v porovnaní  reflexie žiakov  a sebahodnotenia 
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učiteľa.  K tomuto  účelu  bude využitá  tabuľka  aritmetických  priemerov  jednotlivých 

sektorov a grafické vyjadrenie pomocou grafov. Zobrazované rozdiely budú zachytené 

stĺpcovým grafom a grafom koncipovaným ako osemuholník,  ktorý  bude obsahovať 

dáta  od  žiakov  aj  učiteľa,  čo  umožňuje  opäť  prehľadne  vystihnúť  sektory  zhody 

a rozdielu.  Spracované  údaje  budú  interpretované  deskriptívne  v súlade  so  zámermi 

výskumného projektu  a súčasne  v kongruencii  s predkladaným modelom edukačného 

štýlu, ktorý nie je normatívny, neurčuje, ako by sa mal učiteľ správať, ale vedecký, to 

značí analýzu a popis interpersonálneho správania učiteľov vo výuke (Miková, 2006).
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4 Diskusia

Tématike edukačných štýlov sa venovalo mnoho bádateľov, ale skôr samostatne, 

čo má pravdepodobne za následok,  že koncept  edukačných štýlov učiteľov a nielen 

stredoškolských, prelína široké spektrum spôsobov vymedzenia, konštrukcie vlastných 

súborov ukazovateľov  a  prístupov  k vytváraniu  modelov  (Evans,  Harkins  & Young 

2008).  V literatúre  sa  stretávame  s  rôznymi  definíciami  edukačného  štýlu,  vývojom 

odlišných,  prevažne  dotazníkových  metód  merania  vlastných  modelov,  ale  taktiež 

používaním  rôznych  termínov.  Medzi  pojmami  edukačný  štýl,  vyučovací  štýl, 

interakčný  štýl  učiteľa,  výchovný  štýl  učiteľa  a  ďalšími  pojmami  môžu  existovať 

významové  nuancie.  Podobne  tomu  bude  v anglosaskom  prostredí  používaných 

termínoch  teaching style,  approach to teaching,  educational  leadership a  inými.  Na 

druhej strane nie sú tieto pojmy zreteľne rozlíšené a dochádza u nich k prekrývaniu. 

Problémom v tomto smere je tiež, že u mnohých vymedzení a modelov nie je jasný ich 

teoretický a empirický podklad. Podobne je tomu u niektorých dotazníkových metód, 

kde údaje o reliabilite a prípadných validizačných štúdiách nie sú dohľadateľné alebo 

neexistujú.  Táto  nejednotnosť  môže  intervenovať  a  presahovať  aj  do  oblasti 

charakteristík  a  významu  edukačných  štýlov,  konkrétne  ich  interpretácie  získaných 

údajov poukazujúc na to, že bývajú použité odlišné ukazovatele. Usudzovať na stabilitu 

edukačného štýlu, ku ktorému je pristupované cez prizmu vyučovacích metód je odlišné 

napríklad  v  porovnaní  s prístupom,  ktorý  pracuje  s osobnostnými  charakteristikami 

učiteľov. To isté by mohlo byť zvažované aj pri úvahe nad významom vyučovacieho 

štýlu, keďže konkrétne indikátory sa naprieč prístupmi líšia.

Zo stati metód zisťovania edukačných štýlov vyplýva, že neexistuje jednoduchý 

spôsob skúmania edukačných štýlov. Jedným z dôvodov je zložitosť kontextu, v ktorom 

sa  odohrávajú  edukačné  procesy.  Vstupuje  doň  množstvo  premenných  od  siete 

sociálnych vzťahov, vlastností učiteľa a žiakov, situačných faktorov, až po materiálne 

zabezpečenie  (Gillernová,  2012).  Mapovanie  problematiky  taktiež  ukazuje,  že  pri 

výbere metód zohráva dôležitú úlohu zvažovanie účelu vyšetrovania. Priestor k ďalšej 

analýze majú otázky zdroja dát, ich platnosť a možnosti ich kombinácie. Je potrebné 

zvážiť,  že  účastníci  edukačných  procesov,  žiaci  a  učitelia,  percipujú  edukačnú 

interakciu rôzne, čo môže byť ovplyvnené rôznymi cieľmi a náhlaďom na edukačné 
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situácie (Mareš & Gavora, 2004). Nezávislí pozorovatelia zase majú k usudzovaniu o 

edukačnom  štýle  stredoškolského  učiteľa  k dispozícii  len  vzorku  prebiehajúcich 

interakcií.  Podobne môže dôjsť k rozchádzaniu  údajov,  ktoré boli  získané odlišnými 

metódami.  Môže to vyplývať z odlišných rovín spracovania reality, ale taktiež môžu 

interferovať  vstupy  systematických  a  nesystematických  chýb  pri  identifikácii 

edukačného štýlu.

Výskumy  interakcie  a  komunikácie  medzi  učiteľmi  a  žiakmi  v Českej  a 

Slovenskej republike boli uskutočnené už v 70. rokoch a sú zahrnuté v prácach Mareša 

a Gavoru. Rozsiahle dotazníkové šetrenie interakcie učiteľov a žiakov z pohľadu žiakov 

realizovala Gillernová v   roku 2005. Jej dotazník  Žák o učiteli bol distribuovaný viac 

ako 1800 žiakom základných a stredných škôl. Z hľadiska predmetného výskumného 

projektu a použitého nástroja však môže byť zaujímavé porovnanie so šetrením Gavoru 

(2007),  ktorý  pri  validizácii  dotazníka  QTI  realizoval  výskum  na  gymnáziách 

v jedenástich slovenských mestách. Výsledky naznačujú, že žiaci vidia svojich učiteľov 

ako  pomerne  dobrých  organizátorov,  ktorí  žiakov  vedú  k zodpovednosti  a  nie  sú 

prehnane prísni. Občas vykazujú neistotu, nespokojnosť a niekedy kárajú žiakov. Tieto 

výsledky sú podobné záverom z rôznych európskych krajín  a  USA (Miková,  2006). 

Novší  výskum  realizovaný  z  dôvodu štandardizácie  dotazníka  QTI  na  799 

respondentoch,  avšak  na  druhom stupni  základnej  školy,  potvrdil  vysokú  reliabilitu 

meraných sektorov dotazníka, no problematickou sa ukázala byť konštruktová validita 

dotazníku.  Korelácie  medzi  jednotlivými  sektormi  len  čiastočne  zodpovedali 

teoretickým predpokladom (Lukas & Šerek, 2008).

Navrhovaný  výskumný  projekt  je  mapujúceho  charakteru.  Získané  údaje  sú 

kvantitatívnej povahy prostredníctvom QTI, ktorý má dobré psychometrické vlastnosti a 

patrí  k najpoužívanejším  dotazníkovým  metódam  v Holandsku, USA  a  Austrálii. 

V popise metódy sú uvádzané ďalšie parametre podporujúce výber tohoto nástroja. Z 

hľadiska konštruktovej validity nástroja, väčšina výskumov potvrdila existenciu dvoch 

nezávislých  dimenzií  proximity  a  vplyvu.  Súbežná  validizácia  naznačuje,  že  údaje 

získané dotazníkom QTI sú asociované s dátami získanými dotazníkmi vyšetrujúcimi 

psychosociálnu klímu. Dotazníkom zisťované premenné tiež korelujú s postojmi žiakov 

a do istej miery aj výkonmi žiakov (Mareš & Gavora, 2004).

Voľba dotazníkového šetrenia je podporená zámerom získať údaje od veľkého 
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počtu respondentov, ktorí sa priamo zúčastňujú edukačného procesu. Na druhej strane 

získané  údaje  je  potrebné  interpretovať  opatrne,  vzhľadom  na  skutočnosť,  že 

navrhovaný výber je nenáhodný a vzorku tvoria učitelia a školy, ktoré prejavili záujem 

o  spätnú  väzbu  a  výskumné  šetrenie.  Ďalším  argumentom  pre  výber  metódy  je 

anonymita  šetrenia,  čo  by  mohlo  byť  predpokladom  pre  úprimnosť  a  otvorenosť 

zdelení.  Zároveň  predmetné  dotazníkové  šetrenie  umožňuje  komparáciu  perspektívy 

žiakov a učiteľa. 

Táto  metóda  ako  aj  iné  má  svoje  limity  a  úskalia.  Medzi  tradičné  limity 

dotazníkovej metódy vo všeobecnosti patrí skutočnosť, že respondent zvolí odpoveď na 

škále,  ale  výskumník  nevie  z akého  dôvodu,  chýba možnosť  zdôvodnenia,  prípadne 

dovysvetlenia  výberu  odpovede.  Problémom  môže  byť  nepochopenie,  nesprávne 

vyloženie významu položky. Závery o učiteľovom štýle sú konštruované na základe 

spriemerovania  jednotlivých  hodnotení.  Súbor  dopytovaných  žiakov  nemusí 

reprezentovať názory celej  triedy. Do úvahy o limitoch metódy vstupujú názory,  že 

učiteľ sa môže objektívne správať odlišným spôsobom k rôznym žiakom. Obdobne do 

hodnotenia   pôsobenia  učiteľa  vstupuje  subjektívna  percepcia  v zmysle,  že  totožné 

správanie si žiaci môžu vysvetľovať odlišne. Skresľovať skutočnú interakciu učiteľa a 

žiakov môže prevažujúci  názor skupiny žiakov, ktorý je kontradikčný k názoru celej 

triedy. Neisté môže byť zhodnotenie frekvencie pozorovaných prejavov respondentmi, 

ktoré je autormi nástroja predpokladané. Mareš & Gavora (2004) poukazujú práve na 

neprítomnosť  kritérií,  voči  ktorým  by  malo  byť  správanie  učiteľa  hodnotené. 

V konkrétnej  rovine,  nemusí  byť pre respondenta zreteľné,  či  má posudzovať  podľa 

absolvovaných  hodín,  podľa  ostatných  učiteľov  alebo  podľa  svojho očakávania.  Do 

konkrétneho hodnotenia  môžu vstupovať nezámerné skreslenia napríklad aktuálnymi 

udalosťami, osobnostné charakteristiky respondentov manifestované napríklad v efekte 

prísnosti, miernosti alebo centrálnej tendencie.

Praktická využiteľnosť  navrhnutého výskumu pre učiteľov spočíva v možnosti 

získať komplexnú spätnú väzbu od žiakov aj od seba, detekovať svoj štýl vyučovania. 

Zároveň majú učitelia, ktorí sa zúčastňujú výskumného šetrenia, možnosť reflektovať 

zhodu  a  odlišnosti  oboch  perspektív.  Mareš  &  Gavora  (2004)  uvádzajú,  že  vo 

všeobecnosti sa dá povedať, že rozdiely medzi oboma perspektívami existujú a učitelia 

majú tendenciu vnímať sa v priaznivejšom svetle. Na podklade získaných empirických 
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dát môžu byť následne postulované testovateľné hypotézy, napríklad o rozdiele medzi 

učiteľovou autoevaluáciou a zloženým hodnotením žiakov strednej školy alebo rozdiely 

v edukačnom  štýle  učiteľa  a  dĺžkou  pedagogickej  praxe  či  typom  vyučovaného 

predmetu.

V ďalších krokoch, ktoré už nie sú súčasťou projektu, je možné so získanými 

výsledkami ďalej  pracovať,  využiť ich k prípadnému vytýčeniu  a realizácii  ďalšieho 

rozvoja  zručností  učiteľa.  Ďalšou  z možností  nadviazania  na  kvantitatívnu  sondu  je 

započatie  dlhodobejšieho  sledovania,  pretože  momentálne  nie  sú  k dispozícii 

longitudinálne  projekty.  Mapujúce  výskumy  by  mohli  byť  doplnené 

pološtrukturovanými  rozhovormi  a  pozorovaním  pomocou  videotechniky,  čo  by 

umožnilo komplexnejší a vnútorný pohľad na edukačné štýly učiteľov stredných škôl.
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Záver

Predkladaná  bakalárska  práca  si  kládla  za  cieľ  spracovanie  teoretického 

prehľadu konceptu edukačného štýlu učiteľa na strednej škole a zároveň možností jeho 

vyšetrovania.  Naplnenie  cieľa  vyžadovalo  vymedzenie  a  zmapovanie  viacerých 

prístupov uchopovania konceptu edukačného štýlu učiteľa vzhľadom na skutočnosť, že 

neexistuje konsenzuálne prijímané pomenovanie, definícia ani model. K tomuto účelu 

bola v práci venovaná prvá podkapitola, ktorá predložila širšie spektrum perspektív a 

zároveň poskytla možnosti klasifikovania a utriedenia týchto prístupov. 

Význam skúmania  edukačného štýlu a jeho charakteristiky  boli  rozpracované 

v nasledujúcej  časti.  V tejto  oblasti  vidí  autor  práce  príležitosti  k hlbšiemu 

rozpracovaniu témy. Prihliadnutím na rozsah a zadanie práce boli  v tejto  časti  práce 

načrtnuté  faktory,  ktoré  môžu  potenciálne  ovplyvňovať  edukačný  štýl  učiteľa. 

Z prehľadu  výskumov  vyplýva  a  je  podopretá  užitočnosť  jeho  skúmania  a 

identifikovania pre výskumné i praktické účely.

Posledná časť venujúca sa teoretickému prehľadu pojmu sa zaoberala modelmi 

edukačných štýlov. Je zrejmé, že ich úplný výpočet nebol v tejto práci dovŕšený. Táto 

časť,  podobne ako  pri  podkapitole  definovania  pojmu,  odzrkadľovala  divergencie  v 

hľadiskách a možnostiach ako nazerať a pristupovať k taxonómii  pôsobenia učiteľa. 

Celá  druhá kapitola  teoretického  prehľadu bola  venovaná problematike  zisťovania  a 

vyšetrovania edukačných štýlov. Zámerom tejto časti bolo nielen zmapovať a popísať 

najužívanejšie možnosti skúmania, poukázať na limity a silné stránky týchto metód, ale 

taktiež predostrieť úvahy, ktoré je možné zohľadniť pri ich výbere.  

Napriek  zložitosti  edukačného  prostredia,  nejednotnosti  pri  koncipovaní  a 

skúmaní  modelov  edukačných  štýlov  výskumy  nielen  z oblasti  motivácie  žiakov  či 

rezilientných  tried  ukazujú,  že  vyšetrovanie  edukačných  štýlov  v stredoškolskom 

prostredí  má  opodstatnený  význam  v pedagogicko-psychologickom  výskume.  To 

zároveň  značí  hlbšie  skúmanie  charakteristík,  empirické  overovanie  koncipovaných 

modelov či skúmanie zmien s ohľadom na premennú času.
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Príloha č. 1

DOTAZNÍK INTERAKČNÍHO STYLU UČITELE (U)

© T. Wubbels – J. Levy (1993)

© P. Gavora – J. Mareš (2002)

V tomto dotazníku můžete vyjádřit názor na svou činnost a chování  v hodině 

tak, jak  sám (sama) sebe vidíte a vnímáte.

Dotazník slouží k sebereflexi Vaší činnosti a k výzkumným účelům, a proto 

potřebujeme, abyste se charakterizovali co nejpřesněji.

Vaše jméno: Škola: Třída:

Délka vaší pedagogické 

praxe:

Dnešní datum:

V tomto dotazníku vám předložíme mnoho výroků. U každého prosíme o 

zakroužkování vašeho názoru. Například:

nikdy                          vždy

Na žáky jsem náročný(á)     0          1          2            3                   4        
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Pokud  si  myslíte,  že  jste  vždy  náročný(á),  zakroužkujte  číslici  4.  Pokud  si 

myslíte, že nejste nikdy náročný(á), zakroužkujte 0. Pokud je vaše míra náročnosti jiná, 

můžete to vyjádřit zakroužkováním jiné číslice, např. 1, 2 nebo 3. Když se spletete nebo 

jste  si  odpověď  rozmysleli,  škrtněte  to,  co  neplatí  a  zakroužkujte  to,  co  platí. 

Zakroužkujte prosím jen jednu možnost. 

                                                          nikdy                                 vždy

1 Vyučuji svůj předmět s nadšením     0        1        2         3        4 
2 Když  žáci  se  mnou  v  něčem  nesouhlasí, 

můžeme o tom diskutovat
    0        1        2         3        4 

3 Od  žáků  vyžaduji  bezpodmínečnou 
poslušnost

    0        1        2         3        4 

4 Jsem trpělivý(á)     0        1        2         3        4 
5 Asi mlžím, když něco nevím     0        1        2         3        4 
6 Jsem ohleduplný(á)     0        1        2         3        4 
7 Vím o všem, co se ve třídě děje     0        1        2         3        4 
8 Když žáci  chtějí  něco říci,  snažím se jim 

naslouchat
    0        1        2         3        4 

9 Moje rozhodnutí mohou žáci ovlivnit     0        1        2         3        4 
10 Jsem netrpělivý(á)     0        1        2         3        4 
11 Když žáci vyvádějí, působím zmateně     0        1        2         3        4 
12 Věřím žákům     0        1        2         3        4 
13 Je snadné mne rozčílit     0        1        2         3        4 
14 Jsem trpělivý(á)     0        1        2         3        4 
15 Mám pichlavé poznámky     0        1        2         3        4 
16 U mě se žáci hodně naučí     0        1        2         3        4 
17 Dokážu pochopit chyby a nedostatky žáků     0        1        2         3        4 
18 Asi vypadám, jako bych nevěděl, co mám 

dělat
    0        1        2         3        4 

19 Pohrdám některými žáky     0        1        2         3        4 
20 Asi působím nejistě     0        1        2         3        4 
21 Dávám žákům možnost rozhodovat o 

věcech týkajících se třídy
    0        1        2         3        4 

22 Vyhrožuji  žákům, že je potrestám     0        1        2         3        4 
23 Jsem přísný(á)     0        1        2         3        4 
24 Když si žáci nedokáží s něčím poradit, 

pomůžu jim
    0        1        2         3        4 

25 Žáci se mohou spolupodílet na mých 
rozhodnutích

    0        1        2         3        4 

26 Mám pocit, že mě žáci podvádějí     0        1        2         3        4 
27 Myslím si, že toho žáci málo vědí     0        1        2         3        4 
28 Když se rozzlobím, přestanu se ovládat     0        1        2         3        4 
29 Žáci se na mne mohou spolehnout     0        1        2         3        4 
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30 Moje požadavky jsou velmi vysoké     0        1        2         3        4 
31 Jsem k žákům přátelský(á)     0        1        2         3        4 
32 Opisování přísně trestám     0        1        2         3        4 
33 Žáci mně důvěřují     0        1        2         3        4 
34 Učivo vysvětluji jasně     0        1        2         3        4 
35 Jsem velkorysý(á)     0        1        2         3        4 
36 Mám smysl pro humor     0        1        2         3        4 
37 Vypadám asi nespokojeně     0        1        2         3        4 
38 Jsem náročný(á)     0        1        2         3        4 
39 Jsem spíš plachý(á)     0        1        2         3        4 
40 Když mají žáci na věc jiný názor, mohou 

ho říci 
    0        1        2         3        4 

41 Mívám špatnou náladu     0        1        2         3        4 
42 Působím důvěryhodně     0        1        2         3        4 
43 Snažím se žáky pochopit     0        1        2         3        4 
44 Bývám naštvaný(á)     0        1        2         3        4 
45 Asi jsem váhavý(á)     0        1        2         3        4 
46 Dokážu žáky vyslechnout     0        1        2         3        4 
47 Je snadné mne vyvést z míry     0        1        2         3        4 
48 Jdu přímo k věci     0        1        2         3        4 
49 Přijmu omluvu, když žáci uvedou rozumné 

důvody
    0        1        2         3        4 

50 Asi vypadám nešťastně     0        1        2         3        4 
51 Snadno se naštvu     0        1        2         3        4 
52 Možná se chovám povýšeně     0        1        2         3        4 
53 Dokážu změnit svůj názor, když žáci 

uvedou argumenty
    0        1        2         3        4 

54 Cokoli žáci udělají, je to podle mě špatně     0        1        2         3        4 
55 Jsem asi podezřívavý(á)     0        1        2         3        4 
56 Pokud žáci nemají vypracovanou domácí 

úlohu, bojí se u mne přijít na hodinu
    0        1        2         3        4 

57 Ve třídě vytvářím příjemnou atmosféru     0        1        2         3        4 
58 Dokážu udržet pozornost žáků     0        1        2         3        4 
59 Jsem k žákům shovívavý(á)     0        1        2         3        4 
60 Známkuji přísně     0        1        2         3        4 
61 Když žáci něčemu nerozumějí, vysvětlím 

to ještě jednou
    0        1        2         3        4 

62 Bývám mrzutý(á)     0        1        2         3        4 
63 Žáci jsou ze mě vystrašeni     0        1        2         3        4 
64 Své sliby dodržím     0        1        2         3        4 

Děkujeme  vám  za  vyplnění  dotazníku.  Podívejte  se  prosím,  zda  jste  někde 

nezapomněli zakroužkovat odpověď.
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Príloha č. 2

DOTAZNÍK INTERAKČNÍHO STYLU UČITELE (Ž)

© T. Wubbels – J. Levy (1993)

© P. Gavora – J. Mareš (2002)

V tomto dotazníku můžete vyjádřit svůj názor na činnost a chování učitele 
tak, jak ho vidíte a vnímáte. Dotazník slouží k vědeckým účelům, a proto 
potřebujeme,  abyste  svého  učitele  popsali  co  nejpřesněji.  Dotazník  je 
anonymní, nepište svoje jméno.

Příjmení učitele, kterého budete 
posuzovat:

Předmět, kterému 
vyučuje:

Škola:

Třída: Pohlaví žáka: Ž - M Dnešní 
datum:

V tomto dotazníku vám předkládáme řadu výroků o učiteli. U každého 
výroku zakroužkujte svůj názor. Například:

                                                                    nikdy                                                  vždy
Tento učitel se vyjadřuje jasně 0 1 2 3 4

Když  si  myslíte,  že  se  vždy  vyjadřuje  jasně,  zakroužkujte  4.  Když  si 
myslíte,  že  se nikdy nevyjadřuje  jasně,  zakroužkujte  0.  Podle toho, jak 
často se vyjadřuje jasně, můžete ještě zakroužkovat 1, 2 nebo 3. Když jste 
se spletli, přeškrtněte, co neplatí a zakroužkujte to, co platí.

   Učitele hodnoťte sám (sama). Váš názor se může lišit od spolužáků.

   Tento učitel/tato učitelka                                            nikdy                        vždy

1 Vyučuje svůj předmět s nadšením     0        1        2         3        4 
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2 Když s ním v něčem nesouhlasíme, můžeme 
o tom diskutovat

    0        1        2         3        4 

3 Vyžaduje od nás bezpodmínečnou poslušnost     0        1        2         3        4 
4 Je trpělivý     0        1        2         3        4 
5 Mlží, když něco neví     0        1        2         3        4 
6 Je ohleduplný     0        1        2         3        4 
7 Ví o všem, co se ve třídě děje     0        1        2         3        4 
8 Když  chceme něco říci, učitel nám naslouchá     0        1        2         3        4 
9 Můžeme ovlivnit jeho rozhodnutí     0        1        2         3        4 
10 Je netrpělivý     0        1        2         3        4 
11 Když ve třídě vyvádíme, je zmatený     0        1        2         3        4 
12 Učitel nám věří     0        1        2         3        4 
13 Je snadné ho rozčílit     0        1        2         3        4 
14 Když  něco  hned  nepochopíme,  přijme  to bez 

rozčilování
    0        1        2         3        4 

15 Má pichlavé poznámky     0        1        2         3        4 
16 U něho se hodně naučíme     0        1        2         3        4 
17 Dokáže pochopit naše chyby a omyly     0        1        2         3        4 
18 Vypadá, jakoby pořád nevěděl, co má dál dělat     0        1        2         3        4 
19 Pohrdá námi     0        1        2         3        4 
20 Vidíme, že je nejistý     0        1        2         3        4 
21 Dáva  nám  možnost  rozhodovat  o věcech 

týkajících se třídy
    0        1        2         3        4 

22 Vyhrožuje, že nás potrestá     0        1        2         3        4 
23 Je přísný     0        1        2         3        4 
24 Když si nedokážeme s něčím poradit, pomůže 

nám
    0        1        2         3        4 

25 Můžeme se spolupodílet na jeho rozhodnutích     0        1        2         3        4 
26 Myslí si, že ho podvádíme     0        1        2         3        4 
27 Myslí si, že toho málo víme     0        1        2         3        4 
28 Když se rozzlobí, přestane se ovládat     0        1        2         3        4 
29 Můžeme se na něj spolehnout     0        1        2         3        4 
30 Jeho požadavky jsou velmi vysoké     0        1        2         3        4 
31 Je k nám přátelský     0        1        2         3        4 
32 Opisování přísně trestá     0        1        2         3        4 
33 Důvěřujeme mu     0        1        2         3        4 
34 Učivo jasně vysvětluje     0        1        2         3        4 
35 Je velkorysý     0        1        2         3        4 
36 Má smysl pro humor     0        1        2         3        4 
37 Vypadá nespokojeně     0        1        2         3        4 
38 Je náročný     0        1        2         3        4 
39 Je plachý     0        1        2         3        4 
40 Když máme na věc jiný názor, můžeme ho říci     0        1        2         3        4 
41 Mívá špatnou náladu     0        1        2         3        4 
42 Působí důvěryhodně     0        1        2         3        4 
43 Snaží se nás pochopit     0        1        2         3        4 
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44 Bývá naštvaný     0        1        2         3        4 
45 Je váhavý     0        1        2         3        4 
46 Dokáže nás vyslechnout     0        1        2         3        4 
47 Je snadné ho vyvést z míry     0        1        2         3        4 
48 Jde  přímo k věci     0        1        2         3        4 
49 Přijímá  omluvu,  když  mu  uvedeme rozumné 

důvody
    0        1        2         3        4 

50 Vypadá nešťastně     0        1        2         3        4 
51 Snadno se naštve     0        1        2         3        4 
52 Chová se povýšeně     0        1        2         3        4 
53 Změní svůj názor, když uvedeme argumenty     0        1        2         3        4 
54 Cokoli uděláme, je podle něho špatně     0        1        2         3        4 
55 Je podezřívavý     0        1        2         3        4 
56 Bojíme  se  přijít  do  hodiny,  když  nemáme 

vypracovanou domácí úlohu
    0        1        2         3        4 

57 Vytváří ve třídě příjemnou atmosféru     0        1        2         3        4 
58 Udrží naši pozornost     0        1        2         3        4 
59 Je k nám shovívavý     0        1        2         3        4 
60 Tvrdě známkuje     0        1        2         3        4 
61 Když něčemu nerozumíme, ochotně to vysvětlí 

ještě jednou
    0        1        2         3        4 

62 Je mrzutý     0        1        2         3        4 
63 Jsme z něho vystrašení     0        1        2         3        4 
64 Svoje sliby dodrží     0        1        2         3        4 

Děkujeme  vám  za  vyplnění  dotazníku.  Podívejte  se  prosím,  zda  jste  někde 

nezapomněli zakroužkovat odpověď.
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