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KVALITY UČITELE 1. STUPNĚ V PERSPEKTIVĚ RODIČŮ A VEŘEJNOSTI 

 

Anotace  

V současné době se často diskutuje o kvalitě školství, o pozici učitelů ve společnosti. Tyto 

diskuse bývají spojeny s hodnocením kvality učitelů, jejich způsobu výuky, ale i přístupu 

k žákům i k rodině. Význam učitelství bývá vnímán ve dvou rovinách: prioritní důraz je kladen 

na předávání vědomostí, ale také je zdůrazňován význam rozvoje osobnosti žáka, jeho 

kompetencí a mezilidské vzájemnosti a ohleduplnosti. V této práci budu popisovat různé styly 

výuky, osobnostní předpoklady i další kompetence, kterými by měl kvalitní učitel disponovat. 

Představím pět základních výukových stylů, u kterých si budu všímat jejich pozitiv, tak i rizik. 

V analytické části vyhledám soutěže oceňující dobré učitele a budu popisovat kritéria, na 

základě kterých jsou vybraní učitelé oceněni. Výzkumná část bude formou dotazníkového 

šetření zjišťovat, jakého učitele 1. stupně ZŠ si přejí pro svoje dítě zákonní zástupci, jakých 

lidských i odborných kvalit si nejvíce cení.   
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Úvod 

V současné době bývá často diskutována 1  profese učitele z hlediska náročnosti a 

neodpovídajícího finančního ohodnocení. Odborná i laická veřejnost se do jisté míry shoduje 

v potřebě získat pro školství kvalitní učitele2, kteří by měli být náležitě oceněni. Otázkou však 

zůstává, jakých profesních a lidských kvalit, odbornosti či kompetencí si cení zřizovatelé škol, 

jakých žáci a jakých rodiče, kteří jsou přísnými hodnotiteli kvality učitelů.  Učitelé jsou nositeli 

vzdělání a zároveň mohou spoluformovat žáky v oblasti osobnostního rozvoje, mohou být 

průvodci v oblasti mezilidských vztahů. Učitelství má dlouholetou tradici a během svého 

vývoje prodělává spoustu změn. Na jedné straně si veřejnost učitelů váží3, zmiňuje se zejména 

psychická náročnost učitelské profese. Na druhé straně se kolem této profese objevuje velké 

množství předsudků vyplývajících z útržkovité informovanosti. Také média přispívají 

k utváření jistého obrazu učitelské profese4, ale často informují veřejnost o učitelích v kontextu 

s nestandardními situacemi.  

V současné době stojí před učiteli nové úkoly a nároky, které musí zvládnout. Mají za úkol 

integrovat znevýhodněné děti, předcházet různým sociálně-patologickým jevům, jako jsou 

projevy šikany a různé závislosti. Dobří učitelé se zaměřují nejen na předání znalostí, ale také 

posilují u žáků prosociální životní orientaci. Dobrý učitel se neustále musí vzdělávat 

v oblastech, jako je psychologie, sociologie, psychologie učení, měl by sledovat trendy 

v nových metodách a přístupech k výuce, ale také v oborové didaktice. Učitelé tedy mohou 

pociťovat tyto nároky jako zátěž přesahující síly učitele.  

Z výše uvedených možných pohledů na učitelskou profesi je zřejmé, že téma kvalitního učitele 

je velice široké. Proto jsem ve své práci zaměřila pozornost na to, jaké učitelské kvality zmiňuje 

odborná literatura, jakých si všímá odborná veřejnost a jaké kvality oceňují zákonní zástupci u 

skutečných učitelů působících na 1. stupni ZŠ. 

                                                           
1 Webové stránky Idnes, dostupné z: 
https://finance.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A110317_1550343_zamestnani_sov [on-line] 
2 Webové stránky Irozhlas dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/detailni-data-o-platech-
odmenach-a-veku-ucitelu-system-motivuje-padesatniky-a_1706300600_jab [on-line] 
3 Webové stránky Sociologický ústav AV ČR, dostupné z: 
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a2025/f9/eu160309.pdf [on-line] 
4 Webové stránky Blesk, dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/516467/ucitelka-mela-hlidat-
druhacky-v-bazenu-radsi-si-dala-litr-vina-reditel-skoly-rezignoval.html [on-line] 

https://finance.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A110317_1550343_zamestnani_sov
http://www.skolaprodemokracii.cz/
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/detailni-data-o-platech-odmenach-a-veku-ucitelu-system-motivuje-padesatniky-a_1706300600_jab
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/detailni-data-o-platech-odmenach-a-veku-ucitelu-system-motivuje-padesatniky-a_1706300600_jab
http://www.skolaprodemokracii.cz/
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a2025/f9/eu160309.pdf
http://www.skolaprodemokracii.cz/
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/516467/ucitelka-mela-hlidat-druhacky-v-bazenu-radsi-si-dala-litr-vina-reditel-skoly-rezignoval.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/516467/ucitelka-mela-hlidat-druhacky-v-bazenu-radsi-si-dala-litr-vina-reditel-skoly-rezignoval.html
http://www.skolaprodemokracii.cz/
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Tématem této práce tedy bude popsat různé typy učitelů, zmapovat různé soutěže oceňující 

učitele, popsat a zjistit, čeho si porotci soutěží na učitelích cení a jaké typy učitelů oceňují. 

Cílem práce bude zjistit, jaké vlastnosti, charakteristiky a kompetence nejvíce akcentují 

zákonní zástupci, jejichž dítě se stane (je) žákem 1. stupně ZŠ, a jaké kompetence, vlastnosti, 

či charakteristiky jsou z pohledu zákonných zástupců méně podstatné. Budu zjišťovat, jakou 

důležitost přikládají zákonní zástupci osobnosti učitele, jakou výukovému stylu, přístupu 

k žákům, či k hodnocení. Zároveň porovnám tyto charakteristiky s charakteristikami učitelů 

oceňovaných v různých soutěžích hledajících kvalitní učitele.  Budu zjišťovat, v čem se 

shoduje výběr komisí těchto soutěží s výběrem kvalitního učitele podle zákonných zástupců. 

 

Práce je rozčleněna do tří částí: teoretické, analytické a výzkumné.  

Tématem teoretické části jsou různá teoretická východiska profese učitele. Hlavním tématem 

bude (kromě vývoje učitelské profese po roce 1989) osobnost učitele, jeho výukový styl a 

učitelské kompetence. 

Cílem této části je popsat profesi učitele nejen z hlediska vývoje této profese, její proměny, či 

z hlediska pracovní náplně a základních kvalifikačních požadavků, které jsou na tuto profesi 

kladeny. V teoretické části budu mapovat výukové styly učitelů, budu popisovat klady i rizika 

jednotlivých stylů, ale také osobnostních předpokladů, kterými by měl učitel disponovat. 

Zaměřím se především na ta témata, která pravděpodobně budou akcentovat zákonní zástupci 

při závěrečném výběru „svého“ učitele, jako je vztah k žákům, zkušenost, způsob výuky a 

hodnocení.  

Tématem analytické části jsou soutěže oceňující učitele.  

Cílem analytické části je zmapovat české soutěže, které hledají, posuzují a oceňují dobré 

učitele. Budu se zaměřovat na kritéria jednotlivých soutěží s cílem odpovědět na otázku: čeho 

si odborná veřejnost na učitelích cení?  

Tématem výzkumné části je výběr učitele, který nejvíce svým profesním, lidským i 

výukovým stylem vyhovuje zákonným zástupcům při vstupu dítěte do základní školy.  
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Cílem výzkumné části bude zjistit, jaké vlastnosti, charakteristiky a kompetence nejvíce 

akcentují zákonní zástupci, jejichž dítě se stane (je) žákem 1. stupně ZŠ, a jaké kompetence, 

vlastnosti, či charakteristiky jsou z pohledu zákonných zástupců méně podstatné. Budu 

zjišťovat, jakou důležitost přikládají zákonní zástupci osobnosti učitele, jakou výukovému 

stylu, přístupu k žákům či k hodnocení. Cílem výzkumné části práce bude zjistit, jaký typ 

učitele 1. stupně ZŠ je z hlediska zákonných zástupců atraktivnější a proč? A jaký typ učitele 

velkou část zákonných zástupců neoslovuje a proč? Jakou roli hraje u zákonných zástupců 

osobní zkušenost s některým typem učitele v souvislosti s pořadím dítěte v rodině?  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 PROFESE UČITELE 

1.1 LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ PROFESE UČITELE 

Pedagogická kvalifikace je oficiálně předepsaná a ověřovaná způsobilost pro výkon určité 

pedagogické profese nebo specializace. Každá kvalifikace má jistou kompetenci a pracovně 

právní platnost, rozlišujeme její druh, šíři i stupeň. Kvalifikační katalog je jednotná účelně 

uspořádaná stupnice a systemizace kvalifikací (například pro oblast výchovně vzdělávací 

soustavy).5 

Profesi učitele vymezuje z hlediska kvalifikačních požadavků Zákon č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících, platný od 1.9.2012. Tento zákon upravuje předpoklady pro 

výkon činnosti pedagogických pracovníků, jejich pracovní dobu, další vzdělávání a kariérní 

systém. Podle § 2 je pedagogickým pracovníkem ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou 

výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou 

činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na 

základě zvláštního právního předpisu. 

Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka upravuje § 3, který říká, že:  

Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady: 

a) je plně způsobilý k právním úkonům, 

b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, 

c) je bezúhonný, 

d) je zdravotně způsobilý a 

e) prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak6 

                                                           
5  Webové stránky časopisu Pedagogika, dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=11040&lang=cs 
[on-line] 

6  Webové stránky MŠMT, dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-

pedagogickych-pracovnicich-k-1-zari [on-line] 

 

http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=11040&lang=cs
http://www.skolaprodemokracii.cz/
http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-zari
http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-zari
http://www.skolaprodemokracii.cz/
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Kvalifikační předpoklady dále specifikuje §7, který předepisuje učiteli prvního stupně základní 

školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami, odbornou kvalifikaci získanou vysokoškolským 

vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu.7 

Dále zákon podrobně specifikuje kvalifikaci potřebnou pro učitele na různých stupních škol.  

V průběhu 90. let se však začíná diskutovat nejen o legislativním vymezení této profese, ale 

také o vytvoření profesních standardů, které by charakterizovaly kvalitního učitele.  

1.2 PROMĚNA PROFESNÍCH KVALIT UČITELE PO ROCE 1989 

Položíme-li si otázku jakými kvalitami má dnes disponovat dobrý učitel, je třeba si uvědomit, 

že určité kvality se v čase proměňují spolu s proměnou celé společnosti. V období před rokem 

1989 byla učitelská profese úzce svázána s politickým systémem a závazně nastavenými 

osnovami, které učitel musel dodržovat.  

Po roce 1989 prošlo školství řadou zásadních politických a ekonomických změn, které 

vyvolaly snahu o proměnu českého vzdělávacího systému v moderní demokratický systém. 8  

Jedním z nejucelenějších projektů školské reformy je rozsáhla studie Budoucnost vzdělání a 

školství v obnovené demokratické společnosti a ve sjednocující se Evropě, kterou na základě 

objednávky MŠMT ČR vypracoval pod vedením J. Kotáska tým pracovníků Pedagogické 

fakulty UK v Praze. Ve stejné době vznikají další projekty různých expertních skupin, např. 

projekt NEMES Svoboda ve vzdělávání a česká škola a IDEA Stavební kameny programu 

IDEA pro české školství. Tyto projekty se shodují v nutnosti zásadní změny celého školství. Za 

důležitou je považována provázanost vnější a vnitřní reformy. Vnější reforma by měla vytvářet 

podmínky a podporovat vnitřní reformu, tedy proměny uvnitř škol, v pojetí školního 

vzdělávání, funkcí a rolí školy, cílů a obsahu vzdělávání, v pojetí vyučovacího procesu (přístup 

k žákovi, kvalita komunikace a sociálního klimatu, metody a formy výuky, způsob hodnocení 

                                                           

7 Webové stránky MŠMT, dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-

pedagogickych-pracovnicich-k-1-zari [on-line] 

8 SPILKOVÁ V. a kolektiv, Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-942-9 

http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-zari
http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-zari
http://www.skolaprodemokracii.cz/


9 
 

žáků apod.). Za klíčové principy jsou považovány principy humanizace, demokratizace a 

liberalizace.9  

Pro učitele to znamená akcent na svobodu a tvůrčí síly člověka, na jeho důstojnost a úctu, 

porozumění a respekt k němu. Jde především o harmonický, vyvážený tělesný, duševní a 

mravní rozvoj dítěte s důrazem na jeho sebeutváření.10  

Zároveň to znamená, že role učitele se mění od autoritářského nositele absolutní pravdy 

v průvodce podporujícího rozvoj myšlení, komunikaci, spolupráci žáků, průvodce 

respektujícího žákovu osobnost. 

Tyto vnitřní změny přinesly na učitele řadu nových požadavků. Proto se více otevírá otázka 

kvality učitele jako nositele těchto principů. 

Zhruba v polovině devadesátých let vzniklo několik expertních studií a zásadních dokumentů 

vzdělávací politiky. V roce 1994 vznikla pod vedením J. Kalouse studie Rozvoj vzdělávací 

politiky, MŠMT pak vypracovalo dokument Program rozvoje vzdělávací soustavy ČR – 

Kvalita a odpovědnost, ten měl být východiskem pro tvorbu nového školského zákona. Stát 

chtěl stanovit vzdělávací standardy, které by byly východiskem pro tvorbu vzdělávacích 

programů. Chyběla však politická vůle změny uskutečnit. V roce 1995 byl zveřejněn a 

prezentován dokument Standard základního vzdělávání, který vyjadřoval představu o 

základním vzdělávání, jeho cílech a vzdělávacím obsahu. Dokument obsahoval soubor 

společensky žádoucích vzdělávacích cílů, ty jsou formulovány v rovině poznatků, dovedností, 

kompetencí a hodnotové orientace žáků. V návaznosti na Standard základního vzdělávání byly 

schváleny v letech 1996-1997 tři vzdělávací programy pro základní školství:  

Obecná škola: program akcentuje kultivaci dětské osobnosti, je v něm rehabilitován význam 

přiměřenosti nároků na dítě, důležitou roli hraje prožitkové učení. 

Národní škola: v programu je prezentována představa o didaktické koncepci výuky, o proměně 

metod a strategií výuky, jež vedou k formulovaným cílům. 

                                                           
9 SPILKOVÁ V. a kolektiv, Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-942-9 
10 SPILKOVÁ V. a kolektiv, Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-942-9 
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Česká škola waldorfského typu: prezentující vlastní vzdělávací program.11 

Zásadní zlom v procesu transformace školství pak znamená rok 2001, kdy vzniká Národní 

program rozvoje vzdělávání – Bílá kniha. Ta představuje ucelený koncept vzdělávání. Ta 

zahrnuje většinu klíčových otázek: pojetí, role, funkce školy, cíle, obsahy vzdělávání, strukturu 

školského systému, jeho financování, řízení, evaluace školství, pojetí inspekce atd. Ale také 

pojetí učitelské profese, rolí, klíčových kompetencí učitele, vzdělávání učitelů a jejich dalšího 

profesního rozvoje. 12 

1.3 STANDARD UČITELE, KVALIFIKAČNÍ RÁMEC 

Po období nezájmu o problematiku učitelského vzdělávání se díky Bílé knize znovu začíná 

uvažovat o přípravě a vzdělávání učitelů, ale také se otevírají otázky pojetí kvality učitele. 

Důležitou cestou ke zvýšení kvality učitelů se stává vytvoření profesních standardů pro 

jednotlivé kategorie učitelů. 

Profesní standard má vytvořit rámec pro různorodý systém přípravy vzdělávání učitelů. V něm 

jsou vedle sebe modely rozdílné z hlediska délky, struktury a pojetí studia, ale také z hlediska 

požadavků na výstupy vzdělávání učitelů. 

V roce 2000–2001 byl v návaznosti na Bílou knihu zpracován projet Podpora práce učitelů, 

v němž byla snaha zformulovat klíčové kompetence učitele. Byl tak vytvořen Model 

profesních kompetencí. Tento model vychází z konceptu 4 pilířů vzdělávání: 

1. Učit se poznávat, rozvíjet dovednosti potřebné k učení 

2. Učit se žít společně s ostatními 

3. Učit se jednat 

4. Učit se být – porozumět sám sobě 

                                                           
11 SPILKOVÁ V. a kolektiv, Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-942-9 
 
12 SPILKOVÁ V. a kolektiv, Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-942-9 
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Ke každému pilíři je přiřazena určitá funkce školy. Každý ze 4 pilířů může být naplňován 

některými ze sedmi základních kompetencí: 

1. Oborově-předmětovou kompetencí 

2. Didakticko-psychodidaktickou kompetencí 

3. Obecně pedagogickou kompetencí 

4. Diagnostickou a intervenční kompetencí 

5. Sociální, psychosociální a komunikativní kompetencí 

6. Manažerskou a normativní kompetencí 

7. Profesně a osobnostně kultivující kompetencí 

Profesní standard byl pak konkretizován pro jednotlivé učitelské kategorie v podobě výčtu 

dovedností, znalostí a postojů a jim odpovídajících položek kurikula učitelského vzdělávání.  

Vedle profesního standardu vznikají i další modely profesních kompetencí učitele. Např. model 

pedagogických kompetencí V. Švece (1999). V něm jsou obsaženy tři základní druhy 

kompetencí, které jsou dále bohatě strukturovány: Psychopedagogické, komunikativní, 

diagnostické.  

Zdeněk Helus (1999, 2001) rozlišuje 4 „jádrové“ kompetence: 

- pedologická (umět řídit a směřovat žáky vzhledem k jejich vývojové úrovni a individuálnímu 

potenciálu) 

- oborově-didaktická (zvládnout vědecké základy vyučovacího předmětu tak, aby rozvíjel 

jejich tvořivé aktivity, myšlení, životní orientaci, názory a přesvědčení). 

- pedagogicko-organizační (řízení vztahů a činností ve školní třídě s cílem vytvořit efektivní 

edukační prostředí) 

- pedagogická sebereflexe (reflektovat účinky působení své osobnosti na žáky, předpoklad 

sebevzdělávání během své kariéry). 
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H. Lukášová (2003) navazuje na humanistickou pedagogiku i na zmíněná východiska 

formulovaná Z. Helusem a formuluje 8 klíčových kompetencí:  

1. vývojově reflektivní kompetence 

2. sebereflektivní 

3. sociálně-vztahová  

4.předmětově–diagnostická 

5. předmětově–didaktická 

6. projektivní tvořivosti 

7.pedagogicko-výzkumná  

8. pedagogicko-organizační a řídící kompetence13 

V roce 2001/2002 vypracoval mezinárodní tým odborníků Standardy kvality pedagogické 

práce (ISSA). Tyto standardy mají sloužit jako nástroj ke vzdělávání žáků tak, aby takto 

vzdělávaní žáci byli připraveni na život, byli schopni reagovat na změny, kriticky posuzovat 

situace a hledat řešení. Standardy mají také podpořit učitele ve zvyšování pedagogických 

kompetencí, mají pomáhat učitelům v přípravě, ale také v získávání zpětné vazby a 

vyhodnocování pedagogických postupů. Zároveň ředitelům škol slouží jako podpora při 

rozboru práce školy, učitelů, v rámci hospitací.  

V roce 2003 odstartovala certifikace učitelů podle mezinárodních standardů ISSA. Základních 

7 standardů je definováno takto:  

1. Individualizace (chápání potřeb a využívání potenciálu jednotlivých dětí) 

2. Učební prostředí (podpora tvořivé atmosféry, demokratické principy, skupinová práce, 

inkluze) 

                                                           
13 SPILKOVÁ, TOMKOVÁ a kolektiv, Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická 
fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-496-9 
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3. Zapojení rodiny (partnerství s rodinou) 

4. Techniky smysluplného učení (různé učební strategie, tvořivost, inovace) 

5. Plánování a evaluace (systematický přístup pro sledování a posuzování pokroku dítěte) 

6. Profesní rozvoj (spolupráce s kolegy, sdílení, další vzdělávání) 

7. Sociální inkluze (posílení lidských práv, práv menšin, otevřená demokratická 

společnost)14 

V roce 2004 se opět oživila diskuse o profesním standardu učitelů. Z iniciativy MŠMT bylo 

ustanoveno grémium, které se věnovalo učitelskému studiu, zaměřilo se na vytvoření 

minimálních standardů učitelství. Výsledný materiál měl sloužit jako výchozí materiál pro 

vysoké školy a akreditační komisi. V dokumentu jsou definovány minimální požadavky na 

vzdělávání učitelů, což znamená posílení profesionalizace učitelské přípravy. V roce 2006 

vzniká Asociace profese učitelství ČR (APU) s cílem pomoci profesionalizaci učitelství. 

V roce 2008 vzniká expertní skupina při MŠMT, která předkládá rámcový dokument Standard 

kvality profese učitele. V tomto projektu je profesní standard chápán jako konkretizace 

požadovaných kvalit učitele. Standard definuje nezbytné kompetence a ty jsou chápány jako 

základní kritérium hodnocení kvality práce učitele. Hodnocení práce učitele pak navazuje na 

další profesní rozvoj a kariérní řád, ale také otevírá otázky bezpečnosti profese a vytvoření 

podmínek pro její kvalitní vykonávání.15 

Zdeněk Helus konkrétně pojmenovává 6 základních kompetencí učitele takto: 

1. Oblast základní učitelovy činnosti: jedná se o zabezpečení žákovy výuky. 

2. Oblast základní učitelovy situovanosti: kde je škola místem, odkud je výuka komplexně 

zabezpečena. 

3. Oblast primárního výukového partnerství: kde učitel rozvíjí interakci, komunikaci 

v rámci školní třídy, ukazuje žákům cestu dobrého soužití a učí třídu pospolitosti.  

                                                           
14 Webové stránky Metodického portálu RVP, dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/941/HODNOCENI-
PRACE-UCITELE.html/ [on-line] 
15 SPILKOVÁ, TOMKOVÁ a kolektiv, Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická 
fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-496-9 

https://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/941/HODNOCENI-PRACE-UCITELE.html/
https://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/941/HODNOCENI-PRACE-UCITELE.html/
http://www.skolaprodemokracii.cz/
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4. Oblast sekundárního partnerství: tím se rozumí svět nadřízených školských orgánů, 

rodin žáků, zaměstnavatelé i další instituce (muzea, galerie, školy atd.) 

5. Oblast širšího společensko-politického kontextu: oblast, která vzdělávací činnost 

učitele buď podporuje, nebo naopak zatěžuje, nechápe, nebo naopak chápe ho v jeho 

požadavcích, nárocích na podmínky vzdělávání.  

6. Oblast vztahu učitele k sobě samému a jeho profesi. 16 

Ráda bych tento výčet projektů zabývajících se kompetencemi učitelů uzavřela citací Václava 

Holečka, který vše shrnuje několika málo výstižnými větami: „Povolání učitele je náročné také 

proto, že na rozdíl od jiných povolání učitel působí celou svojí osobností. Často se stává pro 

své žáky celoživotním vzorem třeba tím, že se pak věnují oboru, pro nějž je učitel získal.“17 

Výše popsané proměny, které nastaly v oblasti školství po roce 1989, ukazují na snahu různých 

profesních organizací opět profesionalizovat učitelství. Vidíme snahu vymezit profesi učitele 

nejen po stránce legislativní, ale zejména popsáním standardu kvality učitele nastartovat celý 

systém vzdělávání a hodnocení učitelů.  

S hodnocením učitelů úzce souvisí v posledních letech diskutovaný Kariérní řád učitelů.  

2 SEBEVZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ – KARIÉRNÍ ŘÁD  

Několik let politická reprezentace diskutuje o podobě vzdělávání a odměňování učitelů. Po 

letech diskusí Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy předložilo Poslanecké sněmovně 

Kariérní řád učitelů. Ten měl podpořit celoživotní profesní rozvoj učitelů a navázat na něj i 

systém odměňování učitelů. (Novela zákona č. 563/2004 Sb.). Tento kariérní řád nebyl 

Poslaneckou sněmovnou odsouhlasen.  

Důvodem k předložení Kariérního řádu byl podle bývalé ministryně školství především stav, 

v rámci kterého „učitelé nemají jasnou perspektivu dalšího profesního růstu. Absolventi 

učitelských studijních programů do profese nenastupují nebo z ní předčasně odcházejí. Učitelé 

nejsou adekvátně odměňováni za kvalitnější učení a za práci na sobě. Většině začínajících 

učitelů (cca 60 %) školy neposkytují systematickou podporu při jejich vstupu do profese 

                                                           
16 HELUS Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2015. ISBN: 978-80-247-4674-6  
17 HOLEČEK V. Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada, 2014. ISBN: 978-80-247-3704-1, str.13. 
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(uvádění). Ředitelé škol nemají jasný nástroj k podpoře profesního růstu učitelů. Právní 

předpisy nestanoví žádné závazné požadavky na obsah a periodicitu aktualizace plánu dalšího 

vzdělávání.“18 

Zamítnutím předloženého návrhu se tedy znovu otevírá další diskuse o vzdělávání a 

odměňování učitelů. 

Předložená podoba Kariérního řádu nastiňovala možnou cestu rozvoje profesních kompetencí 

učitelů. Byla zde snaha podpořit učitele v jejich růstu a dalším sebevzdělávání nejen cestou 

specializovaných pracovišť ve škole, ale jde o vytvoření třístupňového standardu učitele. Ten 

chápe učitele jako odborníka, který má však v určité životní etapě rozdílné zkušenosti, a je 

třeba zohlednit, že začínající učitel bude v rámci svého profesního rozvoje akcentovat trochu 

jiné kompetence než zkušený učitel.  

V prvním kariérním stupni se nacházejí začínající učitelé. Jedná se například o absolventy 

pedagogických fakult, či o učitele, kteří přicházejí z odborné praxe. Toto období trvá 2 roky a 

začínajícímu učiteli by se měl věnovat tzv. uvádějící učitel, který je začínajícímu učiteli oporou 

nejen v oblasti adaptace ve škole, ale zejména v oblasti rozvoje jeho profesních kompetencí. 

Toto období by mělo být pečlivě monitorováno a hodnoceno, přičemž k hodnocení může 

například sloužit dokladové portfolio. Pokud je toto dvouleté období zhodnoceno jako 

přínosné, přechází začínající učitel do druhého kariérního stupně.  

Zde se předpokládají u učitele standardní výkony odpovídající popisu profesních kompetencí 

v tomto standardu. Zároveň se očekává, že učitel projde úspěšně atestačním řízením, jehož 

cílem je zhodnotit jeho přímou práci s dětmi a s žáky ve třídě. Učitel obhajuje svou práci 

s využitím dokladového portfolia a atestační řízení ukončuje obhajobou u atestační komise.  

Do třetího kariérního stupně mohou postoupit učitelé s praxí 10 let, kteří podávají dlouhodobě 

nadstandardní výkony odpovídající popisu profesních kompetencí a odvádějí také větší rozsah 

práce pro svého zaměstnavatele (jsou oporou svým kolegům, metodicky je vedou apod.)  I tito 

učitelé v rámci atestačního řízení prokazují svoje profesní znalosti, kompetence, hodnotí se 

                                                           
18 Webové stránky MŠMT, dostupné z: 
file:///C:/Users/Alena/Downloads/ZPRAVODAJ_3_final_total%20(2).pdf[on-line] 

http://www.skolaprodemokracii.cz/


16 
 

jejich práce s dětmi a žáky, dokládají svou práci dokladovým portfoliem a toto atestační řízení 

trvá 1 rok. Zakončeno je opět obhajobou před atestační komisí.  

Návrh kariérního řádu také popisoval návaznost na finanční odměnu za dosažení různého 

stupně v rámci kariérního řádu, stanovoval pravidla pro atestační řízení, stanoval složení 

atestačních komisí. 19 

Cílem tohoto kariérního řádu bylo motivovat učitele k profesnímu růstu, k dalšímu 

sebevzdělávání. Kariérní řád měl umožnit učitelům určitý posun ve školní hierarchii, která 

v tuto chvíli funguje ve školách spíš neformálně. Nepochybně se v mnoha školách najde velké 

množství kvalitních učitelů, kteří se sebevzdělávají, sledují nové trendy, tvoří si dokladová 

portfolia a jsou zvyklí provádět sebereflexe svého učitelského působení, jsou určitými 

přirozenými autoritami, o které se školy opírají. A je na místě tyto učitele identifikovat a 

odměnit. Předložení kariérního řádu však vzbudilo i velké diskuse, zda taková podoba podpory 

učitelů bude přínosná. Oponenti zmiňují velký nárůst administrativy a mají obavu z toho, že 

učitel se bude více věnovat přípravě na atestační řízení než žákům.  

V předešlých kapitolách jsem se zabývala legislativním vymezením učitelské profese, 

kompetencemi učitelů, jejich vývojem a proměnami a také návrhy Ministerstva školství na 

možný systém hledání a odměňování dobrých učitelů, či podpory začínajících učitelů.  

Důležitým předpokladem pro dobrý výkon učitelského povolání je však především osobnost 

učitele, která do velké míry ovlivňuje to, zda učitel bude správně motivovaný pro práci s dětmi. 

Zda se bude ochotný dále vzdělávat, zda je mu vlastní sebereflexe, na základě které postupně 

může naplňovat ideál standardu kvality učitele. Osobnost učitele bude jednou z velmi 

důležitých složek, které se promítají do jeho celkového působení.  

Ráda bych tedy v následující kapitole popsala, jakým způsobem lze nahlížet na osobnost 

učitele.  

 

                                                           
19 Webové stránky MŠMT, dostupné z: http://www.msmt.cz/o-webu-msmt/karierni-rad [on-line] 

http://www.msmt.cz/o-webu-msmt/karierni-rad
http://www.skolaprodemokracii.cz/
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3 OSOBNOST UČITELE 

Klima školní třídy, kázeň žáků nebo atmosféru v rámci vzniklých pedagogických situací do 

velké míry ovlivňuje osobnost a autorita učitele. Učitel na žáky působí nejen svým chováním 

a jednáním, které je ovlivněno jeho vlastnostmi, temperamentem, zkušenostmi, vztahem 

k žákům, ale působí také svým věkem, tělesným vzhledem, roli hraje i to, zda je učitel muž, 

nebo žena. V rámci svého působení na třídu uplatňuje samozřejmě odborné, pedagogicko-

psychologické, sociologické a všeobecné kulturní znalosti a v neposlední řadě také 

profesionální dovednosti. Důležitou roli hraje také učitelova životní a pedagogická orientace, 

jeho aktuální psychický a fyzický stav. Učitel působí na žáky komplexně. 20  

3.1 POJEM OSOBNOST UČITELE  
Profese učitele je trvalým předmětem pedagogického výzkumu. Obor, který se zabývá naukou 

o osobnosti a vzdělávání učitelů, se nazývá pedeutologie.  

Rudolf Kohoutek a Karel Ouroda se zamýšlí nad osobností učitele a popisují ji jako: 

„charakterové, volní, citové, temperamentové a pracovní vlastnosti“. Dále za klíčové považují: 

„úroveň společenských vlastností, mravní a společenskou pověst, estetickou úpravu zevnějšku 

a způsob jednání, vzdělanostní úroveň a bohatství zájmů“.21 

Zuzana Hadj-Moussová popisuje u učitele dva výrazné rysy, a to: „sílu osobnosti a prosociální 

zaměření“. Síla osobnosti tkví dle Hadj-Moussové: „v její vyrovnanosti, odolnosti vůči 

frustraci, kterou nejčastěji způsobuje nedostatek zpětné vazby či neúspěch a dále 

v odpovědnosti, která provází činy jedince.“ Dále hovoří o: „prosociálním zaměření, které se 

projevuje jako ochota pomáhat druhým lidem.“ Zároveň připomíná nutnost: „etické a morální 

vyspělosti, která se projevuje v hodnotách jedince a v jeho postojích.“ Taková osobnost: 

„zaměřuje svoje chování ve prospěch druhých, nikoliv k pomáhání pro uspokojování vlastních 

potřeb.“ 22 

Zdeněk Helus nahlíží na učitele jako na člověka, který jen nevyučuje, ale je skutečným 

učitelem dětí. Učitelem ve smyslu průvodcem dětí a mládeže, který tímto průvodcovstvím 

                                                           
20 HOLEČEK V. Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada, 2014. ISBN: 978-80-247-3704-1 
21 KOHOUTEK R. OURODA K. Psychologie osobnostních typů učitele. Brno: CERM akademické nakladatelství, 
2000. ISBN: 80-7204-176-2, str. 4. 
22 HADJ-MOUSSOVÁ Z. Pedagogická a sociální psychologie. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 
2012. ISBN: 978-80-7290-587-4, str. 58. 
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naplňuje své poslání. To je mu zavazující, povznáší ho, ale také na něj klade trojí 

zodpovědnost: k žákům, rodičům a vlastnímu svědomí. Pojem povolání souvisí především 

s osobností učitele a jeho morálním zakotvením. 23 

Jak je patrné, že výrazným učitelovým rysem by dle výše uvedených charakteristik měla být 

orientace na druhé lidi, empatie, sociální dovednosti a morální vyspělost.  

Zdeněk Helus v této souvislosti hovoří o pedagogických ctnostech, kterými konkretizuje další 

charakteristiky dobrého učitele. Podle něj se jedná o:  

1. Pedagogickou lásku. Ta dává dítěti důležitou zkušenost, že učiteli na dítěti záleží. Dítě 

cítí, že společně s učitelem může hledat východiska z různých životních situací. 

2. Pedagogickou moudrost. Ta vede učitele k tomu, aby kromě svého výchovně-

vzdělávacího působení dítěti umožnil poznávat skutečný svět a vedl tak dítě 

k pochopení a porozumění tomuto světu.  

3. Pedagogickou odvahu. Ta je třeba zejména tam, kde se škola stala místem řídícím se 

striktně předpisy, ale kde se postupně vytratil zřetel k člověku i k jeho jedinečnosti a 

individualitě. V těchto případech bývá na rozhodnutí učitele, zda se podřídí takovému 

systému, či najde-li odvahu obhajovat dítě a podmínky vedoucí k jeho osobnímu 

rozvoji. Tato pedagogická ctnost se dá také popsat jako odvaha vymanit se z role 

zaměstnance a upřednostnit osobnostní rozvoj vzdělávání žáků před naplňováním 

byrokratického systému.  

4. Pedagogickou důvěryhodnost. Je uplatňována tam, kde učitel vnímá, čím vším dítě 

může procházet. Učitel vnímá, jaké situace, úzkosti, deprimující prožitky může dítě 

zažívat. Na základě toho poté učitel jedná a ukazuje dítěti možná řešení a východiska 

vedoucí z těchto situací. Důvěryhodnost je založena na přesvědčivosti jednání, kterým 

ukazuje dítěti východiska a posiluje svou úlohu spolehlivé opory. 24 

I uvedené pedagogické ctnosti naznačují, že učitelova kvalita je spatřována především ve 

vztahu k žákovi, k vnímání jeho individuality, v ochotě vidět nejen „žáka“, ale především 

                                                           
23 HELUS Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2015. ISBN: 978-80-247-4674-6 
 
24 HELUS Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2015. ISBN: 978-80-247-4674-6 
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člověka s různými prožitky a zkušenostmi. Všichni výše jmenovaní autoři hovoří o určitých 

mravních aspektech, o morálních vlastnostech a společenských dovednostech, které dělají 

z učitele skutečnou osobnost. 

Václav Holeček popisuje osobnost učitele více systematicky, snaží se o pohled na osobnost 

učitele z hlediska: „1. motivace k učitelskému povolání, 2. charakterově-volních vlastností, 3. 

seberegulačních vlastností, 4. dynamických vlastností (temperament), 5. výkonových vlastností 

(speciální schopnosti a dovednosti učitele).“ 25 

Alexandr Tuček v kapitole Povolání a způsobilost učitele primární školy říká, že: „základem 

profesionality či kvalifikace učitele primární školy je hluboké teoretické až filozofické 

pochopení smyslu dětství a významu prvotní (primární) vzdělanosti.“ 26 Všímá si věkových 

zvláštností dětí a schopnosti učitele komunikovat s žáky a navazovat s nimi pozitivní vztah:    

„z toho vyplývají zvýšené nároky na příkladnost učitelova chování a na kvalitu jeho vztahu 

k dětem.“27 Tuček si dále všímá i potřeby určité mnohostrannosti učitele, která je zakotvena 

v národní kultuře. Jde především o: „jazykovou vytříbenost a matematickou logiku, společně 

s věcnou znalostí přírody a společnosti, harmonicky spjaté se schopnostmi hudebními, 

sportovními, výtvarnými a technickými.“28  

Tuček tedy doplňuje charakteristiky dobrého učitele o pedagogickou zdatnost, ale i o konkrétní 

vědomosti a dovednosti. 

Jiří Mareš nabízí náhled na učitelovu osobnost spíš z pohledu motivace pro učitelskou profesi, 

jako důležitý předpoklade se jeví osobnostní vyzrálost, schopnost vidět sám sebe realisticky, 

vědět, co chci a kam směřuji.   

Podle Mareše ale není osobnost jednolitým celkem. Má mnoho úrovní, mnoho „vrstev“. 

                                                           
25 HOLEČEK V. Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada, 2014. ISBN: 978-80-247-3704-1, str.13. 
26 SPILKOVÁ V. a kolektiv. Didaktická východiska primárního vzdělávání dětí na základní škole. Kap. 4, autor: 
TUČEK A. Povolání a způsobilost učitele primární školy. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 1996. 
ISBN: 80-86039-00-5, str.62. 
27 SPILKOVÁ V. a kolektiv. Didaktická východiska primárního vzdělávání dětí na základní škole. Kap. 4, autor: 
TUČEK A. Povolání a způsobilost učitele primární školy. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 1996. 
ISBN: 80-86039-00-5, str.63. 
28 SPILKOVÁ V. a kolektiv. Didaktická východiska primárního vzdělávání dětí na základní škole. Kap. 4, autor: 
TUČEK A. Povolání a způsobilost učitele primární školy. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 1996. 
ISBN: 80-86039-00-5, str.64. 
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Tyto vrstvy vysvětluje Mareš na modelu úrovní učitelovy osobnosti (modifikovaně podle 

Korthagena, 2004), pro její zobrazení zvolil metaforu cibule: 

Ve středu všeho stojí poslání. U něj si klademe otázku: Proč jste zde? Jaké je vaše poslání? Oč 

usilujete?  

Další vrstvou je identita. Kdo jste? Za koho se považujete? Jak sám sebe vidíte v různých 

sociálních rolích?  

Následuje přesvědčení. O čem jste přesvědčen? Jak zní váš osobní názor?  

Čtvrtou složkou je kompetence. Co můžete udělat? Co je ve vašich silách? Na co stačíte? 

Předposlední vrstvou je chování. Co děláte? Jak se vám práce daří?  

A poslední vrstvou je prostředí. Co vás ovlivňuje z všeho okolí? S čím se musíte vyrovnat, co 

musíte zvládnout?  

Z tohoto modelu je patrné, že důležitou složkou osobnosti učitelova vývoje je jeho identita,   

jeho představa kým je, za koho se sám pokládá. 29 

M. Bendová se zabývala otázkou, jaké vlastnosti si cení a učitelích sami žáci. Z průzkumu 

vyplývá, že žáci oceňují, když je učitel milý, trpělivý, rozumějící a pomáhající dětem, se 

smyslem pro humor. Podle Bendové si žáci cení učitelů, kteří sice leccos žákům dovolí, ale 

dovedou udržet ve třídě pořádek. Děti také požadovaly spravedlnost a na vyšších stupních škol 

i důslednost. 30    

Ze všech těchto charakteristik vyplývá, že dobrý učitel (kromě orientace v oboru a znalosti 

didaktik) vykazuje prosociální zaměření, má motivaci pomáhat druhým lidem. Očekává se od 

něj morální vyspělost, kterou prokazuje v různých situacích. Dokáže upřednostnit zájem žáka 

nad vlastními zájmy, má pro žáky pochopení, akceptuje jejich zvláštnosti a buduje s nimi vztah 

založený na vzájemné důvěře a reciprocitě. To vše vyžaduje zralou osobnost, která je schopna 

sebereflexe, je kreativní, hledá a zvažuje nové postupy, přemýšlí nad příčinami úspěchů a 

                                                           
29 MAREŠ J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN: 978-80-262-0174-8 
30 HOLEČEK V. Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada, 2014. ISBN: 978-80-247-3704-1 
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neúspěchů, musí disponovat širokým záběrem znalostí a dovedností a musí mít dobrou 

motivaci pro tuto práci.  

A právě motivace k povolání učitele je velmi důležitým bodem, protože z ní vyplývá učitelovo 

pojetí žáka a také osobní pojetí cíle vzdělávacího působení.  

4 TYPOLOGIE UČITELŮ  

Mluvíme-li o typologii učitelů, potom přemýšlíme o představiteli určitého druhu, který 

disponuje vlastnostmi, které můžeme vysledovat u více pedagogických osobností. Dokáže-li si 

učitel uvědomit, ke kterému typu nejvíce náleží, může z tohoto poznání čerpat na své cestě k 

sebepoznání a z ní vyplývající sebevýchově. Typologie učitelů tedy slouží jako zrcadlo, ve 

kterém může učitel vidět reálně sám sebe. Díky tomu může rozvíjet svoje silné stránky. A 

naopak může vědomě korigovat možné nedostatky či rizika.31 

Z hlediska zaměřenosti k učitelské práci rozlišujeme (na základě Caselmannovy typologie) dva 

základní typy učitelů: logotrop a paidotrop. Existuje řada dalších typologií, např. Lewinova 

typologie – dominantní, nezasahující, integrační přístup učitele, Döringova typologie založená 

na preferovaných hodnotách učitele nebo Worwickelova typologie založená na faktu, že 

někteří pedagogové věnují větší pozornost vzdělávání žáků (učení a učivu) než jejich výchově 

a formování jejich osobnosti. 

 

4.1 LOGOTROP 

Logotropem označujeme učitele zaměřeného na svůj obor a především na obsah svého 

předmětu. Takový učitel se hluboce zajímá o novinky ve svém oboru, pečuje o své sbírky, 

velmi rád připravuje prezentace, ochotně vede nejrůznější kroužky související s tímto oborem, 

nelituje námahy ani času, aby získal žáky pro svůj předmět. Zároveň je to typ učitele, který 

zejména žáky ve vyšším ročníku dokáže motivovat a strhnout a často dokáže žáky i profesně 

ovlivnit a nasměrovat k tomuto předmětu. Rád uvažuje o tom, jak netradičně a zajímavě látku 

svým žákům vyložit, je ochoten experimentovat. 

                                                           
31  Webové stránky Psychologie v teorii a praxi, dostupné z: http://rudolfkohoutek.blog.cz/0911/psychologie-
osobnosti-ucitele-a-vychovatele  [on-line] 

http://rudolfkohoutek.blog.cz/0911/psychologie-osobnosti-ucitele-a-vychovatele
http://rudolfkohoutek.blog.cz/0911/psychologie-osobnosti-ucitele-a-vychovatele
http://www.skolaprodemokracii.cz/
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4.2 PAIDOTROP 

Paidotropem označujeme učitele, který je orientovaný místo na svůj předmět spíše na žáky. 

Takový učitel spíš přemýšlí, co jeho žáci potřebují, zajímá se o jejich prožívané emoce, postoje, 

problémy, zájmy. Není to tak, že by vnímal učivo jen okrajově, ale přizpůsobuje ho potřebám 

žáků. Učitelé tohoto typu vyučují většinou na 1. stupni základní školy.32 

M. Langová dále podrobně rozlišuje logotropa spíš na: 

1) filozoficky orientovaného, který žáky seznamuje s nejrůznějšími filozofickými směry a 

který jim pomáhá nalézt smysl života.  

2) vědecky orientovaného, zaměřeného na poznatky exaktních věd, který ovlivňuje životní 

rozhodování (volby povolání) nejvíce žáků, pokud je na výši i po stránce metodické. 

U paidotropa rozlišuje spíš učitele:  

1) Individuálně psychologicky orientovaného, který se vyznačuje velmi citlivým, chápavým 

přístupem k jednotlivým žákům, snaží se je dobře poznat, pochopit a získat jejich důvěru. 

2) sociálně-psychologicky orientovaného, zaměřeného na žáky jako na určitou sociální skupinu, 

zajímá se o problémy dětí a mládeže určitého věku, přemýšlí, jak rozvíjet jejich myšlení, paměť, 

ale také vůli, zájmy, motivaci (a ne jen vědomosti).33 

4.3 GLOBÁLNÍ UČITEL 
R. Kohoutek popisuje tzv. globálního učitele, který má v současné době k typu paidotropa 

velmi blízko. Globální učitel: „Respektuje práva druhých a snaží se ve třídě rozložit moc a 

odpovědnost za rozhodování a přijaté rozhodnutí, vytváří atmosféru vzájemné důvěry, zdravého 

sebevědomí, individuální a skupinové disciplíny. Zavádí demokratické metody rozhodování a 

vede k respektování lidských práv. Klade důraz na rovnoměrný rozvoj všech složek osobnosti, 

ne pouze na získávání vědomostí, ale i na rozvoj složky citové a sociální.“34 

                                                           
32 HOLEČEK V. Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada, 2014. ISBN: 978-80-247-3704-1 

33 LANGOVÁ M. a kolektiv Učitel v pedagogických situacích. Praha: Karolinum, 1992. ISBN: 80-7066613-7 
34 Webové stránky Psychologie v teorii a praxi, dostupné z: http://rudolfkohoutek.blog.cz/0911/psychologie-
osobnosti-ucitele-a-vychovatele  [on-line] 
 

http://rudolfkohoutek.blog.cz/0911/psychologie-osobnosti-ucitele-a-vychovatele
http://rudolfkohoutek.blog.cz/0911/psychologie-osobnosti-ucitele-a-vychovatele
http://www.skolaprodemokracii.cz/
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Tyto základní typologie se promítají do vyučovacího stylu učitele. 

 

5 VYUČOVACÍ STYLY UČITELŮ 

Každý učitel, když pracuje se žáky, používá určité osobité, originální a pro něj typické 

vyučovací postupy. Ty se liší od vyučovacích metod. Na učitelovy osobité vyučovací postupy 

se můžeme podívat ze čtyř hledisek: 

1. Každý učitel má svůj STYL učení, který sám používá. Například, když se sám 

potřebuje naučit něčemu novému, volí pro sebe typický postup. Tento osobitý 

styl samozřejmě ovlivňuje způsob výuky a vstupuje do vzdělávacího procesu 

tím, že učitel zjišťuje, zda jeho žáci mají podobný styl učební, jako on sám. 

Někteří žáci však mají odlišný způsob učení se a u učitelova pohledu se potom 

jeví jako „divní“. 

2. Učitel, stejně jako ostatní lidé má svůj osobitý styl MYŠLENÍ a uvažování. Jde 

především o úvahy a přemýšlení o světě, o jeho náhled na společnost. Tyto 

úvahy samozřejmě ovlivňují jeho rozhodování, životní postoje a způsobují, že 

učitel preferuje určité postupy. 

3. Každý učitel má také svůj  PŘÍSTUP k vyučování. Tento přístup není osobnostní 

charakteristikou učitele. Učitel totiž může volit v různých situacích různé 

přístupy. V jedné situaci může učitel použít autokratický přístup, v jiné naopak 

demokratický. Reaguje tedy na konkrétní situaci, která v hodině nastala a 

reaguje na základě svých zkušeností a pedagogického citu. 

4. Učitel má také svůj svébytný VYUČOVACÍ STYL. Ten používá ve výuce a je 

pro něj typický. Vyučovací styly jsou tedy postupy charakteristické pro daného 

učitele. Jsou to postupy, které v daném období učitel preferuje. 35   

Nyní bych se ráda věnovala několika základním vyučovacím stylům, které můžeme pozorovat 

u učitelů nejčastěji. Každý z vyučovacích stylů lze charakterizovat pomocí výrazných znaků a 

projevů, nicméně v pedagogické veřejnosti pravděpodobně nenalezneme mnoho učitelů, kteří 

by reprezentovali pouze jeden vyučovací styl.  

                                                           
35 MAREŠ J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN: 978-80-262-0174-8 
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V odborné literatuře se setkáme s velkým množstvím typologií učitelů. Jednotlivé typologie se 

však do jisté míry opakují, některé charakteristiky se překrývají. Proto jsem vybrala těchto 

následujících 5 stylů, které reprezentují učitele, kteří si mohou být v lecčem podobní, avšak 

základních kritériem, který je od sebe odlišuje, je míra akcentace učiva před potřebami žáka.  

Je nutné dodat, že většina učitelů kombinuje několik vyučovacích stylů a dokáže je efektivně 

prolínat podle situace a potřeby.  

Styl vedení žáků závisí na osobnosti učitele, na jeho odborných kompetencích. U každého ze 

zmíněných stylů si budu všímat především: 

Role učitele 

Míry orientace na žáka 

Míry orientace na učivo 

Kladů tohoto stylu vyučování 

Rizik tohoto stylu vyučování 

 

 

5.1 VYUČOVACÍ STYL EXEKUTIVNÍ 

V případě exekutivního vyučovacího stylu je role učitele z velké části manažerská. Takový 

učitel zajistí kombinací různých metod a prostředků, že žáci zvládnou dané učivo. Má 

propracované učební materiály, má promyšlené metody, umí efektivně řídit výuku.  

Učitel s exekutivním přístupem chápe cíl školství široce společensky a ekonomicky, a proto 

v podstatě instrumentálně. Žák se má (podle tohoto učitele) učit jednotlivé předměty proto, aby 

byl připraven na trhu práce k úspěchu a globálnímu soutěžení. Takový učitel bývá pozitivně 

hodnocen širokou veřejností a zejména rodiči, protože dokáže provést své žáky nastaveným 

vzdělávacím systémem, který je založen na přezkoušení znalostí a určitých typů dovedností, 

ale nezohledňuje „měkké“ dovednosti žáků, které jsou však na trhu práce ceněné a požadované.  

Orientace na učivo je u exekutivního stylu v popředí. Exekutivní učitel věnuje víc pozornosti 

právě zvládnutí učiva, ale může opomíjet potřeby žáků. Větší prioritu má stanovování a 



25 
 

naplňování cílů učitele, před budováním a pěstováním vztahů mezi žáky, ale i mezi učitelem a 

žáky.  

Rizika tohoto stylu vyučování jsou (i přes promyšlenost způsobu výuky) především v malé 

pozornosti k jednotlivcům, jejich potřebám, k jejich osobnímu rozvoji, k budování vztahů, 

k rozvíjení morálních vlastností žáků pomocí zkušeností z práce ve skupinách, sdílení. 

Nevytváří se příliš příležitostí k budování vztahu mezi učitelem a žákem, což může znamenat i 

menší zájem o učivo a daný předmět. Nenechává mnoho prostoru pro osobnostní rozvoj žáků a 

nerozvíjí tedy jejich specifické dovednosti. 

Dalším negativním rysem může být menší trpělivost učitele při hledání žákových odpovědí na 

položené otázky, čímž může být oslabena ochota o problému přemýšlet. To znamená, že 

příležitost k učení může být oslabena.  

Klady tohoto stylu vyučování jsou zejména v systematičnosti, zájmu o předmět, efektivitě, 

ochotě hledat nové metody, v plánování a vyhodnocování výsledků.36  

 

5.2 VYUČOVACÍ STYL FACILITAČNÍ  

Role učitele facilitátora je specifická tím, že učitel facilitátor staví zájem žáka na první místo. 

Takový učitel dává příležitosti, vychází ze zájmu žáka, klade otázky, nechává ho hledat 

odpovědi. Učivo bere jako prostředek k rozvoji žáků. Samozřejmě, že bere učivo v úvahu, ale 

není pro něj cílem. Učitel facilitátor věří, že žáci do školy přicházejí s mnoha zkušenostmi a 

vědomostmi a ty nemusejí být stejné jako ty, které jsou obsaženy ve školním vzdělávacím 

programu. Učitel tedy pomáhá propojovat zkušenosti s novými znalostmi, které žák získává ve 

škole. Potřeby a zájmy žáka jsou u tohoto učitele na prvním místě. Důraz klade na vztahy 

mezi žáky, ale i na vztah učitele a žáka. Učitel facilitátor považuje znalost svých žáků (znalost 

z jakého sociálního prostředí pocházejí, z jakých rodin, jaké zkušenosti mají) za důležitý 

moment, na základě kterého volí vyučovací metody a činnosti. Takový učitel aktivně pracuje 

s osobní historií svých žáků. Osobnost učitele facilitátora zde hraje ústřední roli, protože vztah 

mezi ním a žákem je autentický a dává možnost každému jedinci k dosažení osobní 

autentičnosti.  

                                                           
36FENTERRMACHER G.D., SOLTIS J.F. Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál, 2008. ISBN: 978-80-7367-471-7 
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Riziko tohoto stylu vyučování může být absence normativity. Normativita pracuje s tím, co by 

mělo, nebo mohlo být, spíše než s tím, v co věříme, že je. Normativní požadavky odkazují na 

myšlenky, o kterých jsme, jako lidský druh, přesvědčeni, že jsou pro nás nejlepší. Kritici 

facilitačního stylu tvrdí, že úspěchu v učení lze dosáhnout prostřednictvím postupných cílů a 

tyto cílem jsou nejlépe dosažitelné určitým způsobem vyučování a učení. Další riziko 

facilitačního stylu tkví ve vysoké toleranci k chybám a připouštění široké hranice rozdílů ve 

stylu a kvalitě práce žáků. 

Kladem facilitačního stylu je bezesporu vysoká tendence k individualizaci, vedení žáků 

k projevení názorů, autenticitě, způsobů uvažování, žák je veden k osobní zodpovědnosti, má 

velký podíl na průběhu vyučování a učení se. Takový učitel pouze nezaznamenává rozdíly mezi 

žáky, ale různými způsoby se snaží, aby se žáci navzájem poznali. Stanovuje pravidla a chválí 

jednání, které je v souladu s těmito pravidly, důsledně a citlivě odmítá jejich porušování.37 

 

 

5.3 VYUČOVACÍ STYL KONSTRUKTIVISTICKÝ 

Konstruktivizmus zdůrazňuje aktivní roli žáka v rámci procesu učení, klade důraz na interakci 

mezi žákem, prostředím a společností. Zastánci radikálního konstruktivizmu zavrhují vše, co je 

vně světa zkušeností jedince. Také pravdu považují za důsledek společenské dohody, a proto 

nepřipouštějí objektivní pravdy. Sociální konstruktivisté zdůrazňují nezastupitelnou roli 

sociální interakce a kultury v konstrukci poznatků. My se budeme zabývat vyučovacím stylem, 

který vychází z konstruktivistických teorií, jehož český název podnětné vyučování navrhla              

J. Cachová a který mluví o vynořování nového poznání z poznání existujícího a z nových 

podnětů.38 

Důležitý rys konstruktivistického pojetí vyučování je využití osobní zkušenosti žáka.  Školní 

práce začíná právě od toho, co žáci reálně znají. Učením svoje poznatky revidují, rekonstruují 

a prohlubují.  Žák je tedy v roli výzkumníka, badatele, který klade otázky, hledá na ně odpovědi, 

                                                           
37 FENTERRMACHER G.D., SOLTIS J.F. Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál, 2008. ISBN: 978-80-7367-471-7 
38HEJNÝ M. NOVOTNÁ J. STEHLÍKOVÁ N. Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. Praha: Univerzita Karlova – 
Pedagogická fakulta, 2004. ISBN: 80-7290-189 (1.sv.). 
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na této cestě dělá přirozeně chyby, které však pomáhají dosáhnout daného cíle. Žáci 

komunikují, argumentují, naslouchají si. 39 

Roli konstruktivistického učitele můžeme popsat slovem „průvodce poznáním“. Zásadní roli 

v konstruktivizmu hraje motivace, protože bez ní nelze očekávat aktivitu. Žák, který není 

k učení motivován, si žádnou poznatkovou strukturu nevybuduje, protože k tomu je třeba 

vlastní aktivita. Proto motivačně mohou být kladeny otázky nejen směrem od učitele k žákovi, 

ale i opačně. Učitel nepředkládá žákovi hotové poznatky, ale ukazuje mu cesty, jak k poznání 

dojít. Umí naslouchat, přijímá žákovy myšlenkové pochody, prožívá s žáky radost, která 

provází nové poznání. Umí nabídnout doplňující otázky a rady v případě, kdy se žák nemůže 

„pohnout z místa“, je demotivován výsledkem či zažívá-li opakovaně neúspěch.  

Na učiteli záleží, zda bude úloha předložena konstruktivisticky, nebo ne, a učitel musí 

rozhodnout, který způsob prezentace je pro žáky nejlepší.  

Konstruktivistická výuka často využívá kooperativního vyučování a práce ve skupinách.  

Potřeby a zájmy žáka jsou v konstruktivistické výuce na prvním místě. Žák má zde aktivní 

roli, je veden k diskusi, k prezentaci poznatků ostatním. Žák se učí pracovat s chybou, pracovat 

s ní a následně provést sám korekci.  

Orientace na učivo je v konstruktivistickém pojetí sice důležitá, ale její forma se liší od obecně 

platných forem. V konstruktivistické výuce je cílem kognitivní a metakognitivní růst žáků. 

Zvládání učiva stojí na jiných poznávacích principech, než u transmisivní výuky (předávání 

hotových poznatků). Realistický konstruktivizmus sice zdůrazňuje nutnost řešení problémů pro 

rozvoj poznávání jedince, ale nevyhýbá se ani čerpání podnětů z okolního světa (literatura, 

internet), neboť ne všechno se dá vždy vymyslet. K učení potřebujeme i informace.  

Rizikem tohoto vyučovacího stylu může být velká náročnost na přípravu a organizaci hodiny.  

Dalším rizikem pro učitele může být nedostatečná znalost tématu, povrchní znalost 

objevovaných principů, zákonitostí, což vede ke strachu pedagoga z postupně otevíraných a 

pokládaných otázek.  Méně zkušený pedagog se může v tomto stylu ztratit. Nemusí být vždy 

zajištěno, že žák opravdu pracuje, že pouze nečeká na to, co mu sdělí spolužák.  

                                                           
39 LUKÁŠOVÁ H., HELUS Z., KRATOCHVÍLOVÁ J., BRÝDL K., SPILKOVÁ V.ZDRAŽIL T. 
Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2012. ISBN: 
978-80-905222-0-6 
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Kladem konstruktivistického vyučování je fakt, že kvalita a trvanlivost takto získaných 

poznatků je mnohonásobně vyšší než kvalita poznatků získaných učením se předaných 

hotových poznatků. Konstruktivisticky získané poznatky jsou provázanější na další poznatky.  

Tento způsob vyučování zároveň formuje žáky v sociální oblasti, učí je spolupracovat, 

naslouchat, argumentovat a diskutovat, učí žáky pracovat s chybou jako s něčím zajímavým, 

nikoliv jako s něčím nežádoucím. 40    

 

5.4 VYUČOVACÍ STYL TRANSMISIVNÍ 

Transmisivní styl vyučování je označován jako protipól konstruktivistického stylu. Je to způsob 

vyučování zaměřený více na výkon žáka, než na rozvoj jeho osobnosti a kognitivního 

poznávání.  

Role učitele je zde charakterizována jako ten, kdo říká žákovi, co se bude učit, jak se to bude 

učit a jakým způsobem bude ověřeno, že žák látku pochopil. Tento učitel věří, že hotové 

znalosti jsou dobrou cestou k poznání. Z. Kalhous (2002, s. 49) zmiňuje metaforu skladu: „V 

transmisivním pojetí jako by vyučování bylo podobné předávání zboží (znalostí) do skladu 

(žákovy mysli), kde příliš nezáleží, co už je v sousedních odděleních skladiště.“ 

Učitel je zde v roli trenéra zajišťujícího co nejlepší žákův výkon.  

Potřeby a zájmy žáka jsou zde v dobré víře ulehčení v hledání cesty opomíjeny.  Žák je spíše 

pasivním příjemcem informací, jehož úlohou je ukládání informací do paměti, aniž by se kladl 

důraz na vzájemné propojení vědomostí, zkušeností, poznatků. Role žáka je v tomto případě 

vyučování omezená. Jde o to, aby se žák rychle naučil dané učivo a aby ho bez problémů byl 

schopný předvést v rámci zkoušky. 

Z výše uvedeného vyplývá, že orientace na učivo je u transmisivního stylu vyučování velká a 

jasně převažuje nad potřebami žáků. 

Rizikem tohoto stylu vyučování může být formální výuka s krátkodobou trvanlivostí poznání, 

převažující kvantita nad kvalitou poznání, s tendencí reprodukovat poznatky (nikoliv je 

produkovat). Zároveň díky roli učitele a žáka může být riziko v nepříjemné atmosféře plné obav 

ze selhání žáka, vysoký tlak na výkon, což může vést k demotivaci žáka se vzdělávat.  

                                                           
40 HEJNÝ M. NOVOTNÁ J. STEHLÍKOVÁ N. Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. Praha: Univerzita Karlova – 
Pedagogická fakulta, 2004. ISBN: 80-7290-189 (1.sv.). 
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Kladem transmisivního stylu vyučování může být jasná představa žáků a rodičů, CO přesně se 

má dítě naučit, JAK se to má naučit a JAK bude žák hodnocen. Kladem tohoto stylu vyučování 

také může být to, že jistě existuje skupina žáků, která potřebuje ke zvládnutí učiva již hotový 

poznatek, potřebuje dostatek tréninku různých typových úloh pro fixaci učiva a tento vyučovací 

styl také trénuje pamětní učení. 41   

  

5.5 VYUČOVACÍ STYL LIBERÁLNÍ  

Liberální učitel (podobně jako facilitátor) se snaží, aby naplnil u žáků určité cíle. U liberálů 

jsou cíle silně ovlivněny charakterem učiva, což u facilitátorů nebývá. Učitel liberál považuje 

za nutnost určitou znalost žákovi předat, ale na rozdíl od exekutivního učitele hledá, jak 

povzbudit žáka ke shromažďování moudrosti a poznání. Liberál rozvíjí u žáků kritické myšlení, 

klade důraz na tradici, kázeň a vlastní iniciativu.  

Role učitele liberála je specifická v jeho vystupování, protože takový učitel jde žákům 

příkladem, ukazuje jim svůj předmět z různých úhlů pohledu, dokáže žáky nadchnout a 

motivovat už jen tím, jak svůj předmět miluje a ovládá. Vystupování liberálního učitele je 

zásadní, protože určuje do značné míry, zda znalosti a dovednosti směřují k ušlechtilému cíli 

osvobozovat lidskou mysl, nebo zda budou jen shromažďováním nudných a nedůležitých faktů 

a dovedností. U toho typu učitele se nejvíce projevuje schopnost „vědeckého“ vystupování. Pro 

liberála je cílem zasvětit žáka do civilizovaného světa, aby byl schopen účastnit se „humánní 

konverzace“. 

Pro učitele liberála je tedy znalost učiva a vzdělávací cíle na prvním místě.  

V rámci toho stylu je obtížné popsat míru orientace na žáka, neboť liberálnímu učiteli jde o 

to, aby se jeho žáci rozvíjeli a stávali se hodnotnými lidmi pomocí chápání světa, vztahů, 

zákonitostí. Učitel liberál dává žákům příležitost hledat, objevovat, chápat, diskutovat, avšak 

nepřipustí, aby se žák rozhodl, že pracovat nechce. Předkládá žákům zajímavé problémy, vede 

je k hlubším úvahám, avšak vše směřuje k předem vytýčenému cíli, který však stanovil on sám.  

Proto můžeme říct, že míra orientace na učivo převládá nad potřebami žáků.  

                                                           
41 HEJNÝ M. NOVOTNÁ J. STEHLÍKOVÁ N. Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. Praha: Univerzita Karlova – 
Pedagogická fakulta, 2004. ISBN: 80-7290-189 (1.sv.). 
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Rizika liberálního stylu vyučování jsou v opomíjení témat, která mohou žákům připadat 

zásadní, ale učiteli ne, případně ve špatném odhadu toho, co mentálně žák může zvládnout 

z hlediska daného předmětu, čili nedostatečně se zabývají didaktikou.  Zásadní námitka oproti 

liberálnímu stylu se týká vytváření prostoru pro elitářství. Sociálně zvýhodnění žáci - typicky 

z vyšších sociálních vrstev - kteří při nástupu do školy umí číst a psát, mají dobré verbální 

schopnosti si při liberálním stylu odnášejí ze školy více než ostatní. 42 

Kladem liberálního stylu je formování morálních vlastností žáků, vedení k demokratickým 

principům, rozvoj sociálního cítění a hledání identity, rozvoj komunikačních dovedností a 

kritického myšlení. A v neposlední řadě může být kladem i skutečnost, že učitel svým zaujetím 

o předmět může profesně směrovat svoje žáky a ovlivňovat tak jejich životní dráhy.  

 

5.6 DALŠÍ VÝUKOVÉ STYLY   

Výše popsané výukové styly jsem vybrala (a detailněji popsala), protože z nich budu čerpat 

v praktické části při popisu pěti typů učitelek, přičemž každá z nich bude reprezentovat právě 

jeden z těchto výukových stylů.  

Nicméně další autoři zmiňují a popisují i další výukové styly, se kterými se můžeme setkat. 

 

Jiří Mareš například uvádí následující výukové styly: 

Dílenský styl: učí své žáky určitým postupům, vysvětluje, jak mají žáci uvažovat, procvičuje 

s nimi potřebné dovednosti, postupně jim zvyšuje obtížnost úloh a s postupem času, jak se žáci 

stávají kompetentnějšími, ustupuje sám do pozadí a nechává žáky co nejvíce samostatnými.  

Vývojový styl: primárním cílem učitelova snažení je pomoci žákům, aby si budovali správné 

kognitivní struktury, aby rozuměli tomu, co se učí. Učitel používá promyšlené sekvence 

otázek, které vedou od jednoduchých úvah ke stále složitějším, až k hlubšímu pochopení učiva. 

Tento styl výuky se tedy neliší od konstruktivistického pojetí výuky.  

                                                           
42 FENTERRMACHER G.D., SOLTIS J.F. Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál, 2008. ISBN: 978-80-7367-471-7 
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Pečovatelský styl: vychází z představy, že k vyučování je třeba nejen hlavy, ale i srdce. Učitel 

zde vytváří bezpečné klima, prostředí, které žáky neohrožuje, a proto roste jejich sebedůvěra. 

Takový učitel staví před žáky náročné, ale rozumné a splnitelné cíle, nestaví však výkon na 

první místo, důležité je pro něj to, jak se žák vidí, jak si věří. Takový učitel sleduje žákův vývoj, 

ve kterém ho podporuje. Věří, že žáci budou získávat znalosti, když výsledky budou produktem 

jejich vlastního úsilí a jejich snaha bude oceněna nejen učitelem, ale i spolužáky. 

Sociálně – reformní styl: vychází z představy, že vyučování má vést ke změnám ve 

společnosti. Učitel se zde soustředí na třídu jako sociální skupinu než na jednotlivce a vede 

žáky k tomu, aby si všímali hodnot, myšlenek, ideologických stanovisek. Učitel se svými žáky 

kriticky probírá a hodnotí nekorektní praktiky vyskytující se ve společnosti a vede žáky ke 

kritickému způsobu uvažování. Tento styl výuky se tedy shoduje s liberálním stylem. 43 

Zuzana Hadj – Moussová k výše popsaným vyučovacím stylům přidává styly: 

Autoritářský, dominantní, který vychází z nedůvěry učitele v žáky. Takový učitel žákům 

nedůvěřuje, neustále je kontroluje, neponechává jim volnost, omezuje jejich iniciativu a 

neumožňuje často samostatnou práci. Nerad ponechává žákům možnost podílet se na řešení 

problémů, často žákům uděluje příkazy, zákazy, často je trestá, a proto ve třídě autoritářského 

a dominantního učitele převládá klima strachu a averze žáků k učiteli.  

Demokratický, autoritativní, sociálně – integrační, kde učitel působí jako vedoucí osobnost, 

ale jeho působení umožňuje žákům spolupracovat. Dává před zákazy a příkazy přednost spíše 

diskusi, snaží se pochopit a porozumět žákům i jejich motivům jednání a chování, vytváří spíš 

přátelské prostředí bez zbytečně stresující atmosféry. 44 

Celkově můžeme shrnout tuto kapitolu tak, že styl vedení učitele závisí na vlastnostech učitele, 

na jeho schopnostech a zkušenostech a bude se odvíjet i od konkrétní skupiny žáků. Z toho 

vyplývá, že každý učitel by měl styl vedení žáků pružně přizpůsobovat situaci, ve které se 

učitel a třída nacházejí.  

                                                           
43 MAREŠ J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN: 978-80-262-0174-8 
44 HADJ-MOUSSOVÁ Z. Pedagogická a sociální psychologie. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 
2012. ISBN: 978-80-7290-587-4 
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6 KOMPETENCE HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

Způsob, kterým učitel hodnotí, úzce souvisí s jeho stylem vedení výuky. Je ale rovněž 

významným (viditelným) znakem, na který se soustředí veřejnost, když práci učitele posuzuje. 

Hodnocením žáků totiž učitel často dává známku „sám sobě“. Proto bych se ráda zmínila o 

významu hodnocení, které má hned několik funkcí. Hodnocení se může stát motivačním 

prostředkem, má diagnostickou funkci, ale také komunikačním prostředkem mezi učitelem a 

rodinou.  

Mezi učiteli najdeme jak zastánce známkování (kvantitativního hodnocení), tak zastánce jiných 

druhů hodnocení. Najdeme ty, kteří tvrdí, že je nespravedlivé, když se používá jeden způsob 

známkování všech žáků bez ohledu na jejich schopnosti nebo úroveň, které dosáhli. Tito učitelé 

vnímají, že cílem vzdělávání má být žákův růst, a proto musí přihlížet k tomu, na jaké úrovni 

se žák nachází, reflektovat jeho nadání a předpoklady a známkou vyjadřovat spíš jeho osobní 

pokrok.  

Proti tomuto pohledu stojí argument, že hodnocení ve škole je tradičně založeno na standardech 

dobrého výkonu a tyto standardy slouží jako veřejná měřítka znalostí. A žáci mají být vedeni 

k jejich dosažení. Nehledě na to, že u předchozího modelu známkování se zpochybňuje 

hodnota žákových známek, protože potom známka odpovídá jiným znalostem. A mají-li 

známky sloužit také jako kritérium při přijetí na další typy škol, nelze hodnotit jinak než 

standardně. 45  

Hodnocení ze strany učitele probíhá během vyučování téměř automaticky a neustále. Učitel 

dává najevo například povzbudivým úsměvem, gestem, jednoduchou pochvalou určitý souhlas 

s projevem žáka.  

Jak už jsem zmínila, hodnocení je jeden z prostředků komunikace mezi rodinou a učitelem. 

Jednání mezi učitelem a rodičem ohledně prospěchu žáka bývá jedním z momentů, při kterém 

by měl učitel využít svých komunikačních, diplomatických i sociálních dovedností.  Měl by 

být pro zákonné zástupce srozumitelný a ve svých názorech na hodnocení konzistentní, ale 

zároveň otevřený k rozdílným názorům.  

                                                           
45 FENTERRMACHER G.D., SOLTIS J.F. Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál, 2008. ISBN: 978-80-7367-471-7 
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Tuto kapitolu bych uzavřela konstatováním, že hodnocení žáků úzce souvisí nejen s učebním 

stylem a osobností učitele, ale s jeho diagnostickými schopnostmi (umět rozpoznat žáky 

nadané, motivovat průměrné, podpořit žáky slabé) a v neposlední řadě s jeho diplomatickými 

a komunikačními schopnostmi, které mohou učiteli usnadnit komunikaci s rodinou. 

V souvislosti se změnami v českém školství vidíme tendence využívat komplexního hodnocení 

žáků. V budoucnu bychom mohli doufat, že se rodiče dětí nebudou ptát: „Co jsi dnes dostal za 

známky?“, ale spíš: „Co ses dnes naučil?“  

 

 

7 UČITEL MUŽ – UČITELKA ŽENA  

Další možný aspekt, který může hrát roli při hodnocení kvalit učitele, je pohlaví učitele.  

 Muž – učitel bývá na 1. stupni ZŠ v našich školách spíš vzácnou raritou. To dokládají 

statistická data MŠMT, která udávají, že celkový počet všech učitelů působících v roce 2017 

na 1. stupni ZŠ je 31 827, z čehož mužů zde působí 2 978 46.   

A. Tuček se také zabývá otázkou předpokladů žen a mužů pro výkon povolání a optimálního 

složení učitelstva. Říká, že: „Dlouholetá zkušenost všech školských systémů dokazuje, že 

předpoklady k výkonu povolání mají jak ženy, tak muži.“ Stejně tak hovoří o vhodném věku 

pro výkon učitelské profese a analogicky říká, že: „žádoucí vztah k dětem mohou i nemusejí 

mít jedinci mladší i starší.“47 

8 SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI  

Cílem této části práce bylo teoreticky popsat profesi učitele od základních kvalifikačních 

požadavků, přes vývoj profesních kompetencí, k budoucí možné podobě dalšího vzdělávání 

učitelů. Popsala jsem různé výukové styly, soustředila jsem se na jejich klady i rizika, zmínila 

                                                           
46Webové stránky MŠMT, dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-
skolstvi/vyvojova-rocenka-skolstvi-2006-07-2016-17 [on-line] 
47 SPILKOVÁ V. a kolektiv. Didaktická východiska primárního vzdělávání dětí na základní škole. Kap. 4, autor: 
TUČEK A. Povolání a způsobilost učitele primární školy. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 1996. 
ISBN: 80-86039-00-5, str.63. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyvojova-rocenka-skolstvi-2006-07-2016-17
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyvojova-rocenka-skolstvi-2006-07-2016-17
http://www.skolaprodemokracii.cz/
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jsem oblasti, které se výrazně promítají do procesu vzdělávání, jako je osobnost učitele, 

osobnostní i profesní předpoklady.  

 

Z teoretické části vyplývá, že učitel by měl mít: 

- dobrou motivaci pro tuto práci  

- měl by být prosociálně orientovaný 

- s odpovídajícím vzděláním  

- měl by mít pozitivní osobnostní profilaci s dynamickým entuziasmem 

- morální a etickou vyspělost promítající se do jeho jednání a postojů 

- seberegulační schopnosti  

- speciální výkonové vlastnosti  

Zde popisujeme jakéhosi „ideálního“ učitele. Každá osobnost je však jedinečná, a tak u 

skutečných učitelů pravděpodobně nenajdeme takového, který by naplňoval tento ideál 

rovnoměrně a beze zbytku. U každého učitele se výše popsané vlastnosti, schopnosti a 

dovednosti budou vyskytovat s různou převahou, v různé míře, ale také v závislosti na 

životních zkušenostech, délce praxe či momentální životní situaci.  

V další části mojí práce se budu zabývat soutěžemi, které hledají a oceňují kvalitní učitele.  

Zatímco teoretické moduly postulují kvalitu učitele jako určitý „ideál“, praktické modely tento 

ideál dokáží hledat, hodnotit a tím motivovat a utvářet opravdové výzvy pro učitele. 
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 ANALYTICKÁ ČÁST  

V této části diplomové práce budu mapovat různé druhy soutěží hledající a oceňující dobré 

učitele.  

Analytická část práce doplňuje teoretické modely dobrého učitele. Ty mohou být skutečně 

pouze „teoretické“. A mohou se nedostatečně překrývat s tím, jakého učitele požaduje 

veřejnost.  

Soutěže, ve kterých se představují a následně vybírají dobří učitelé, mohou přiblížit veřejnosti 

nejen samotné soutěžící, ale například i jejich styl práce, jejich profesní kvality a mohou ukázat 

i určitý trend, kterým se školství ubírá. Každá soutěž má sice svoje vlastní pravidla, způsob 

výběru, kritéria, podle kterých nejlepšího učitele vybírá, ale všechny soutěže mají jedno 

společné: dávají najevo, že učitelé jsou důležití, že kvalitního učitele je třeba si vážit a zároveň 

i popularizují učitelskou profesi.  

V této části diplomové práce budu zjišťovat kritéria soutěží, popíšu profil vítězných učitelů, 

budu zjišťovat, kdo a na základě čeho učitele nominoval, a nakonec i vybral. Pokusím se získat 

od oceněných učitelů odpovědi na několik málo připravených otázek. Mapovat chci pouze 

české soutěže, protože mluvíme-li o vlastnostech, kterých si cení zákonní zástupci a žáci u 

učitelů, hraje zde vliv národní kultura, vyspělost země, úroveň jejího školství, ale i image této 

profese. Jiný pohled mají rodiče na učitele v tradičně vyspělých zemích, kde pozice učitele má 

jiný status, kde kontinuita výchovných trendů a metod nebyla přerušena socialistickou 

výchovou a vzděláváním.  

Ze soutěží jsem vybrala anketu o nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý Ámos. Další 

soutěží vyhlašující „nejlepší učitele“ je Global Teacher Prize CR. Tato soutěž je nová, a tak 

není k dispozici více výsledků minulých ročníků, nicméně je zajímavá z hlediska strukturování 

kritérií, na základě kterých dobré učitele oceňuje. Dalším počinem v oceňování učitelů je 

předávání medailí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy vynikajícím pedagogům 

z rukou ministryně – ministra školství. Také jsem zjistila, že podobné soutěže se vypisují i na 

regionálních úrovních, nebo v rámci určitých územních celků. Tyto soutěže většinou nemají 

za sebou více ročníků, přesto mě zajímalo, kdo a proč byl nominován a vybrán. Oslovila jsem 

tedy ještě zástupce Olomouckého kraje, kteří vyhlásili soutěž o nejlepšího učitele regionu, a 
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dále jsem našla informace k soutěži, kterou vyhlásila městská část Prahy 10. Ta se rozhodla 

ocenit nejlepšího učitele z této lokality.  

 

1 ZLATÝ ÁMOS 

Vítězové této ankety jsou prezentováni v médiích, můžeme dohledat rozhovory s jednotlivými 

vítězi. Nejprve shrnu pravidla soutěže.  

1.1  STATUS ANKETY ZLATÝ ÁMOS 

 

Anketu o nejoblíbenějšího učitele České republiky vyhlašuje a organizuje nevládní a nezávislé 

občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura. Jejím posláním je především 

popularizace pedagogů, kteří podle hodnocení dětí, žáků a studentů významně přispívají k 

utváření kvalitního vztahu mezi žáky a učiteli (vychovateli), dětmi a jejich vedoucími. 

Navrhovat kandidáty do ankety mohou pouze žáci základních a středních škol a členové 

dětských zájmových sdružení. 

Protože jsem na stránkách Zlatého Ámose nenašla informace o kritériích, na které se porota 

při rozhodování zaměřuje, oslovila jsem organizátory s prosbou o konkretizaci těchto kritérií. 

Odpověď tiskového mluvčího, pana Slávka Hrzala, ze dne 18.7.2017 zní:   

  Hlavním kritériem pro vítězství je kvalita vztahu žáků a pedagoga. Jejich společné vystoupení 

při finále obvykle kvalitu vztahů ukáže nejlépe. 

Porota ve všech kolech ankety neposuzuje znalosti, vzdělání, krásu, věk … cílem je poznat,   

je-li učitel opravdu učitelem oblíbeným. Za 25 let, co anketa existuje, se prokázalo, že 

opravdu oblíbeným pedagogem není ten, který je tzv. hodný. V žebříčku vlastností, které jsou 

u dětí na prvním místě je spravedlivost, smysl pro humor, jak umí učivo vyložit a naučit (jak 

učí), znalost oboru, přísnost, vstřícnost (vždy si udělá na žáky čas).48 

                                                           
48 Webové stránky Dětské tiskové agentury, dostupné z: https://www.zlatyamos.cz/  [on-line]    

 

https://www.zlatyamos.cz/
http://www.skolaprodemokracii.cz/


37 
 

Kromě celkového vítěze ankety se dále pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a 

Ministerstva školství vybírají v doprovodných kategoriích učitelé jednotlivých předmětů: 

českého jazyka, matematiky, chemie, fyziky. Další oceňované kategorie jsou: Angličtinář, 

Dětský Ámos, Ámos sympaťák.  

 

1.2  PRŮBĚH SOUTĚŽE: 

V regionálních kolech je úkolem žáků a studentů před porotou představit nominovanou paní 

učitelku nebo nominovaného pana učitele a obhájit svůj návrh na jeho ocenění. Na regionální 

kolo by měli z každé školy přijet maximálně tři žáci (žačky) a nominovaná učitelka nebo učitel. 

Regionální kola nejsou ve všech krajích. Z každého regionálního kola vybere porota postupující 

do semifinále.  

Před porotu nejdříve přijdou žáci, po ní následuje ještě rozhovor s porotou za přítomnosti žáků 

a nominovaného pedagoga. Představení by mělo být pečlivě připravené, originální, výstižné, 

vtipné, musí porotu zaujmout a přesvědčit, že nominovaná paní učitelka nebo pan učitel je 

opravdu nejoblíbenější. Prezentace by měla být dlouhá maximálně 5 minut.  

Předsedou poroty regionálních kol je ředitel ankety. Dalšími členy poroty jsou zástupci 

pořadatelské organizace, nositelé titulu Zlatý Ámos, zástupci partnerů a sponzorů ankety. Rada 

pro žáky, kteří připravují představení a obhajobu: Raději, než počítačovou prezentaci, si 

připravte „živé" vystoupení. Porotu zajímají především vaše názory, postoje, nápady, méně pak 

fotografie, filmy, elektronické prezentace.49 

1.3  INFORMACE O NOMINOVANÝCH: 

U každého nominovaného učitele nalezneme jméno a příjmení, adresu školy, kde působí a 

fotografii. U každého učitele si můžeme přečíst jakýsi medailonek (charakteristiku toho, jaký 

zmíněný učitel je), přičemž tyto informace připravují žáci. A dále je u každého učitele dětmi 

popsaná příhoda, která dokresluje vlastnosti učitele, či jeho vztah k žákům. Prošla jsem 

medailonky jednotlivých finalistů za poslední rok a zajímalo mě, jakými slovy popisují žáci 

                                                           
49 Webové stránky Dětské tiskové agentury, dostupné z: https://www.zlatyamos.cz/  [on-line]    

https://www.zlatyamos.cz/
http://www.skolaprodemokracii.cz/


38 
 

svoje favority, dále kolik zástupců nominovaných tvoří muži a ženy, z jakého stupně školství 

jsou a kterých vlastností si na nich jejich žáci nejvíce cení. 50 

 

 

 

 

 

1.4  ZJIŠTĚNÍ: 

Během oněch 25 ročníků zvítězilo 15 mužů a 10 žen. Bohužel, u jednotlivých vítězů nejsou 

uvedeny stejné informace (např. nenalezneme vždy informaci, zda se jedná o učitele střední 

školy, základní školy, prvního stupně).  

U 9 mužských vítězů dostáváme informaci, že se jedná o středoškolské učitele, další 3 mužští 

vítězové jsou z 2. stupně ZŠ a pouze 1 je z 1. stupně ZŠ. U žen tato informace velmi často zcela 

chybí, s jistotou můžeme zařadit pouze 1 středoškolskou učitelku a 2 učitelky ze 2. stupně ZŠ. 

                                                           
50 Webové stránky Dětské tiskové agentury, dostupné z: https://www.zlatyamos.cz/  [on-line]    

    
Žena Muž Stupeň 

vzdělávání 

Charakteristika 

 

✓  2. Vymýšlí akce, výlety, vede nás ke sportu, podporuje 

v soutěžích, přátelský milý, usměvavý, umí si udržet 

autoritu 

✓   1. Milá, krásná, zábavná, druhá máma, miluje nás 

✓   1. Hezká, umí zpívat, malovat, tancovat, hrát na kytaru, 

běhat, pořád se směje 

 ✓  

2. Je citlivý, pozná, když nás něco těší, nebo trápí, snaží se 

nám pomoci. Je milý poctivý, vždy drží slovo. Dokáže 

být přísný, ale je s ním zábava, v hodině se nenudíme 

 

✓  2. Sportovec, soutěžní typ, chytrý 

✓  

 

3. Láska k učení, rozvíjí náš talent, není nudná, stále se 

usmívá, je skromná, vždy říká pravdu, oplývá humorem 

https://www.zlatyamos.cz/
http://www.skolaprodemokracii.cz/
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U vítězů z uplynulých ročníků je vždy jen stručný medailonek s fotografií a několik málo 

informací k vítězi. V rámci těchto informací jsou uváděny už jen velmi stručné důvody, čím 

soutěžící porotu zaujal, nebo proč ho žáci nominovali. Žáci si na učitelích cení specifických 

dovedností, schopností, ale i konkrétních vědomostí. Vždy však komentují učitelův vztah 

k žákům, který se jeví jako nejdůležitější. Žáci uvádějí, že ve vztahu k nim je pro ně jejich 

učitelka „druhou mámou“, mimo školu si s dětmi tyká, prožívá s námi dospívání, první lásky, 

starost a veškeré problémy, je citlivý, pozná, když někoho něco trápí a snaží se mu pomoci, 

každého bere jako sobě rovného jedince.51 

Osobnostní charakteristiky: přísná, spravedlivá, čestný, se smyslem pro humor, umí prohrávat, 

postarší pán plný elánu, umí držet tajemství, má s námi trpělivost, má sportovního ducha, hrne 

se do všeho po hlavě a občas je z toho trochu šílená, když se pro něco nadchne, dotáhne to do 

konce, má cit na rozeznání podstatného od podružného, skromný, autorita, lidskost, poctivý, 

drží slovo. 52 

Soutěž Zlatý Ámos řadím mezi ty, které vybírají svého vítěze subjektivně. Zlatý Ámos je ten 

typ ankety, který vybírá učitele podle toho, jak na porotu působí soutěžící učitel v interakci se 

svými žáky. Stejný princip hodnocení ale uplatňují i rodiče, kteří hodnotí kvalitu učitele stejně 

intuitivně.  

 

2 GLOBAL TEACHER PRIZE (GPT) 

Tato soutěž je jedním z projektů společnosti EDUin, jejímž hlavním cílem je komunikovat 

směrem k odborné ale i laické veřejnosti možné proměny vzdělávání a aktuální trendy. V roce 

2017 proběhl pilotní ročník a v roce 2018 první ročník.  Jedná se tedy o nový projekt. Mohou 

se ho zúčastnit všichni učitelé základních a středních škol v České republice.  

2.1  STATUS SOUTĚŽE  

Cenou Global Teacher Prize Czech Republic chce společnost EDUin podpořit kvalitní 

pedagogy, motivovat současné i budoucí pedagogy k této profesi a napomoci tak ke zvýšení 

                                                           
51 Webové stránky Dětské tiskové agentury, dostupné z https://www.zlatyamos.cz/zlati-amosove [on-line]    
52 Webové stránky Dětské tiskové agentury, dostupné z https://www.zlatyamos.cz/zlati-amosove [on-line]    

https://www.zlatyamos.cz/zlati-amosove
http://www.skolaprodemokracii.cz/
https://www.zlatyamos.cz/zlati-amosove
http://www.skolaprodemokracii.cz/
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prestiže učitelské profese. Vítěz soutěže obdrží i peněžní odměnu a první tři vyhlášení učitelé 

se také mohou přihlásit do mezinárodní ceny Global Teacher Prize. 53 

2.2  PRŮBĚH SOUTĚŽE  

Na rozdíl od soutěže Zlatý Ámos, která také posuzuje míru interakce mezi učitelem a žákem, 

vybírá Global Teacher Prize učitele na základě pevně stanovených a následně posuzovaných 

kritérií: 

1.  Podpora vzdělávacího úspěchu každého žáka  

2.  Vytváření přenositelných inovativních forem výuky 

3.  Spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi včetně zahraničí a aktivní účast na   

 mimoškolních aktivitách  

4. Zapojení a vliv v profesní komunitě 

Odborná komise nejprve projde všechny přihlášky, dle pravidel každému přihlášenému přidělí 

1-10 bodů v každé oblasti a do semifinále tak postoupí 30 učitelů. Ti v dalším kole dokládají a 

doplňují další informace a porota z nich vybírá finalisty. Finalisty potom členové komisí 

navštěvují přímo při práci ve třídě. Sledují, zda učitel podporuje všechny žáky, hodnotí 

inovativní formy výuky. Určitou váhu mají i reference od žáků a kolegů. 54 

Tento způsob hodnocení je velmi komplexní. Stanovuje si nejprve kritéria, která jsou pro 

kvalitní výkon profese učitele důležitá. Důraz je kladen na inovaci, vlastní vzdělávání, 

schopnost spolupracovat v různých profesních spolcích, ale také se zohledňuje, zda 

nominovaný učitel opravdu dokáže zmíněnými metodami pracovat. Členové komise vidí 

učitele v interakci se žáky, mohou tak posoudit, do jaké míry jsou naplňována nejen teoretická 

východiska, ale jak učitel v praxi řeší situace, problémy, neúspěchy.  

                                                           
53Webové stránky  Global Teacher prize Czech Republic, dostupné z https://www.gtpcr.cz/category/o-cene/ 
[on-line] 
54 Webové stránky Global Teacher prize Czech Republic, dostupné https://www.gtpcr.cz/category/rocniky-
ceny/rocnik-2018/ [on-line] 
 

https://www.gtpcr.cz/category/o-cene/
http://www.skolaprodemokracii.cz/
https://www.gtpcr.cz/category/rocniky-ceny/rocnik-2018/
https://www.gtpcr.cz/category/rocniky-ceny/rocnik-2018/
http://www.skolaprodemokracii.cz/
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2.3  INFORMACE O NOMINOVANÝCH  

Z pilotního ročníku je zřejmé, že mezi oceněnými jsou osobnosti, které se aktivně podílejí na 

různých vzdělávacích projektech, ať už jako lektoři, mentoři, organizátoři letních škol pro 

pedagogy, autoři knih a publikací apod.  

Z profilů nominovaných osobností je vidět, že v této soutěži jde více o profesní kompetence, 

které se však projevují při práci se žáky. Nejedná se pouze o pěkný vztah mezi učitelem a 

žákem, ale o prokázání profesních kvalit, o hluboký zájem o nové pedagogické trendy, o 

podílení se předávání poznatků dalším pedagogům.  

V roce 2018 bylo nominováno 6 žen (5 ze ZŠ, 1 z gymnázia) a 4 muži (3 ze ZŠ a 1 

z gymnázia). 

U finalistů 1. ročníku se opakují v charakteristikách inspirativních pedagogů následující 

důvody nominací:  

Rád/ráda pracuje formou skupinové práce, zařazuje projektovou výuku, spoluorganizuje 

tematické dny, zapojuje žáky do mezinárodních projektů. Publikuje, spolupracuje s různými 

organizacemi, je mentor/ka, lektor/ka různých kurzů, např. RWCT, je koordinátor/ka projektů 

Čtenářské kluby, podílí se na rozvoji čtenářské gramotnosti, je členem mezinárodního 

sdružení - např. přírodovědné mezinárodní projekty, spolupracuje se Step by step, H-mat, 

Didactive, propagátor/ka konstruktivismu. Propaguje ICT do vzdělávání, je tvůrcem 

multimediálních kurzů, autor učebních nebo didaktických pomůcek. 

Zajímavé ale je podívat se na krátká videa, která byla s nominovanými natočena přímo ve 

třídě při výuce a následně je vždy s nominovaným uvedený krátký rozhovor. 55 V rámci 

výuky můžeme vidět jak běžnou hodinu (frontální výuku), tak skupinovou práci, můžeme 

vidět krátkou ukázku pokusu, který probíhá ve škole, ukázku konstruktivismu, také výuku 

mimo třídu či ukázku výuky pomocí počítačů. V rozhovorech několikrát zazní, že 

dotyčný/dotyčná vždy chtěli učit, zdůrazňují, že práce učitele je vnitřně naplňuje, že v ní vidí 

hlubší smysl a cítí odpovědnost za to, jak své žáky připraví pro život. I proto jsou motivováni 

                                                           
55Webové stránky Global Teacher prize Czech Republic, dostupné  
z  https://www.gtpcr.cz/2018/06/21/medailonky-finalistu-gtp-cr-2018/   [on-line] 
  

http://www.skolaprodemokracii.cz/
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k úvahám o inovacích ve vzdělávání, mají tendenci spolupracovat s různými organizacemi, 

jsou aktivní i mimo samotnou výuku, proto často pracují jako lektoři či mentoři. 

3.3 ZJIŠTĚNÍ: 

Z těchto informací můžeme udělat závěr, že v této soutěži jsou oceňovaní učitelé osobnosti, 

které nepodlehly formalismu, mají svůj vyšší pedagogický cíl, který koresponduje se 

změnami, které v rámci školství probíhají od roku 1989 (od učení se formálních poznatků 

k porozumění, od monologu k dialogu, od průměrnosti k individualismu, od výkladu 

k prožitku atd.). Jsou to učitelé, kteří ukazují i v rámci svých škol možné cesty a jdou 

příkladem i svým kolegům a pojmenování „inovativní učitel“ je zde na místě.  

3 MEDAILE MŠMT – NEJVYŠŠÍ OCENĚNÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ 

3.1   STATUS AKCE 

Zde se nejedná o soutěž, ale o výběr a předání ocenění (medaile) vynikajícím pedagogům, kteří 

dlouhodobě významně působí v resortu školství, a to v oblasti pedagogické, výchovné, vědecké 

nebo umělecké práce. Oceněni mohou být také ti, kteří se mimořádně zasloužili o zlepšování 

podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.  

Kandidáty navrhují ředitelé škol, ale také žáci, či rodiče, případně kraj či obec.  Oceněno bývá 

u příležitosti Dne učitelů kolem 40 osobnostní. Ocenění předává ministr – ministryně školství. 

3.2  KRITÉRIA VÝBĚRU OCENĚNÝCH PEDAGOGŮ 

Oslovila jsem tiskový odbor MŠMT s prosbou o zaslání bližších informací k výběru oceněných 

učitelů. Podařilo se mi zjistit, že:  

Medaile se uděluje fyzickým osobám, právnickým osobám, popřípadě též skupinám fyzických 

osob za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost 

vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy, nebo za mimořádně záslužný čin 

při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice; fyzické 

osobě lze medaili udělit též při příležitosti životního nebo pracovního výročí za dlouhodobé a 

vynikající působení v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy. 
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Medaile má dva stupně: 

a) Medaile I. stupně (stříbrná) se uděluje za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství, 

mládeže nebo tělovýchovy, nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování 

podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. 

b) Medaile II. stupně (bronzová) se uděluje za významnou pedagogickou, výchovnou, 

vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo 

tělovýchovy. 

Medaile se udělují zpravidla u příležitosti Dne učitelů 28. března; v případech hodných 

zvláštního zřetele lze medaili udělit i mimo uvedený termín. O udělení medaile a stupni 

tohoto ocenění rozhoduje ministr školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministr“), a to na 

základě návrhu nebo z vlastního podnětu. Návrhy na udělení medaile posuzuje odbor dalšího 

vzdělávání a institucionální výchovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; následně 

je projednává gremiální porada příslušného náměstka ministra, který po projednání návrhy se 

svým stanoviskem předkládá ministrovi. 

Návrhy na udělení medaile posuzuje odbor dalšího vzdělávání a institucionální výchovy 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; následně je projednává gremiální porada 

příslušného náměstka ministra, který po projednání návrhy se svým stanoviskem předkládá 

ministrovi. 

Na můj přímý dotaz, podle jakých kritérií je však konečný výběr oceněných učitelů uskutečněn, 

mi tiskový odbor odpověděl, že: vesměs je vyhověno většině návrhů, což bývá kolem 40 až 60 

návrhů ročně.56  

3.3  INFORMACE O OCENĚNÝCH  

Na stránkách MŠMT se můžeme seznámit s oceněnými učiteli. Kromě jména nalezneme u 

každé/každého informaci o její/jeho profesní dráze, zásluhách a úspěších, kterého 

oceněný/oceněná dosáhla/dosáhl. Jedná se o dlouhodobě působící pedagogy, kteří učí, nebo 

učili na různých typech škol i na různých pozicích. Najdeme zde úspěšné ředitele/ředitelky škol, 

učitele, učitelky, vychovatelky, sbormistra, mistra odborného výcviku, lektora vzdělávajícího 

                                                           
56 Webové stránky MŠMT, dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/medaile-msmt-2009  [on-line]    

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/medaile-msmt-2009
http://www.skolaprodemokracii.cz/
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pedagogy, učitele hudby, ale také například spoluautora unikátního projektu popularizujícího 

technické vzdělávání „Stavíme z Merkuru“. Některá ocenění jsou za celoživotní práci v oblasti 

výchovy a vzdělávání a určitým pojítkem mezi oceněnými je právě dlouholetá praxe.  Medaile 

může být předána také „in memoriam“.57 

 

 

4 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ UČITELE PRAHY 10 

 Ve spolupráci se Společností bratří Čapků ocenila městská část Prahy 10 pedagogy jak ze 

základních škol, tak i z mateřských.58  

 

4.1  STATUS SOUTĚŽE  

Protože na stránkách městské části není žádná zmínka o pravidlech soutěže, vyžádala jsem si 

na odboru školství alespoň základní informace. Dozvěděla jsem se, že zde byla stanovena 

kritéria, na základě kterých se osmičlenná porota, složená z různých osobností (architekt, 

herec, učitel, zastupitel), rozhodovala o vítězi.  Učitelé byli nominování řediteli škol, následně 

byly nominace anonymizovány a jednotlivá kritéria hodnotila porota. 

 

 

 

                                                           
57 Webové stránky MŠMT, dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/medaile-msmt-2009  [on-line]    

58 Webové stránky Městská část Prahy 10, dostupné z 

http://verejneprostory.cz/hlavnistranka/novinky/nejlepsi-ucitele-prahy-10   [on-line]    

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/medaile-msmt-2009
http://www.skolaprodemokracii.cz/
http://verejneprostory.cz/hlavnistranka/novinky/nejlepsi-ucitele-prahy-10
http://www.skolaprodemokracii.cz/
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4.2  KRITÉRIA VÝBĚRU59 

 

4.3  PRŮBĚH SOUTĚŽE  

Výběr nejlepších učitelů tedy probíhá na základě podkladů zaslaných řediteli škol, učitel sám 

už nemůže svoje případné vítězství příliš ovlivnit.  

Komise vyhodnocuje nominované na základě písemných informací. Rozhovor nebo osobní 

setkání s učitelem neprobíhá. 

 

 

                                                           
59 Webové stránky Městská část Prahy 10, dostupné z 
http://verejneprostory.cz/hlavnistranka/novinky/nejlepsi-ucitele-prahy-10   [on-line]    

   Kritéria 

1.  Vedení dětí k principům demokratického rozhodování 

2.  Podíl na prevenci rizikového chování, nespecifická a specifická primární prevence 

3.  Naplňování celoživotního vzdělávání DVPP 

4.  Realizace projektů 

5.  Kvalita spolupráce s rodiči 

6.  Kvalita spolupráce s ostatními pedagogy 

7.  Podíl na budování kvality školy a jejího dobrého jména 

8.  Nové podněty a projekty, které přináší a implementuje ve škole 

9.  Zvláštní schopnosti 

http://verejneprostory.cz/hlavnistranka/novinky/nejlepsi-ucitele-prahy-10
http://www.skolaprodemokracii.cz/
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4.4  INFORMACE O NOMINOVANÝCH:60 

Učitelka, 

stupeň  

Důvod nominace 

 

Učitelka 1 

(ZŠ) 

Soustavně směřuje své žáky k aktivnímu zapojení do života třídy a 

zodpovědnému spolurozhodovaní o společných aktivitách. Ve výuce 

využívá metod skupinové práce a projektů, kterými podporuje týmovou 

spolupráci žáků. Zapojuje rodiče do aktivní spolupráce v rámci projektů a 

mimoškolních aktivit (společné vyrábění žáků s rodiči ve škole, společné 

čtení, doprovod na akce apod.), rodičům umožňuje navštívit ukázkové 

hodiny a na podporu komunikace administruje vlastní třídní webové 

stránky. 

Učitelka 2 

(ZŠ) 

Vede žáky nejen k získání vědomostí, ale učí je i sociální komunikaci. 

Osvojují si dovednosti, jak ve společnost „fungovat“. Při vyučování i mimo 

něj se snaží o vzájemné respektování u žáků, ale i o respektování 

historických tradic a národních zvláštností. Vysvětluje jim, že každý má 

svá práva a individuální potřeby, ale zároveň se snaží, aby u žáků pěstovala 

pocit osobní odpovědnosti vůči obecným principům a hodnotám 

společnosti jako takové. Velice atraktivní byly pro žáky například hodiny 

vlastivědy, při kterých se podrobně zabývali Úmluvou o právech dítěte, 

Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod. Pro žáky je velkou 

motivací zapojení rodičů do jejich školních aktivit. Z tohoto důvodu jsou 

rodiče zváni na celou řadu akcí (třídní akce, školní společní akce, tvůrčí 

dílny, dny otevřených dveří). Během školního roku se s rodiči pravidelně 

setkává na třídních schůzkách a individuálně při konzultačních hodinách. 

V případě potřeby mohou paní učitelku rodiče, po předchozí domluvě, 

kdykoliv navštívit. Aktuální informace rodiče naleznou na webových 

stránkách školy nebo přímo na webových stránkách třídy, které se 

pravidelně doplňují. 

                                                           
60 Webové stránky Městská část Prahy 10, dostupné z http://verejneprostory.cz/hlavni-
stranka/novinky/nejlepsi-ucitele-prahy-10   [on-line]    

http://verejneprostory.cz/hlavni-stranka/novinky/nejlepsi-ucitele-prahy-10
http://verejneprostory.cz/hlavni-stranka/novinky/nejlepsi-ucitele-prahy-10
http://www.skolaprodemokracii.cz/
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Učitelka 3 

(ZŠ) 

Je třídní učitelkou ve 2. třídě a již od 1. třídy vede děti ke vzájemnému 

respektu, toleranci a spolupráci. Ve své třídě vytváří bezpečné prostředí 

otevřené a respektující komunikace a dbá na to, aby malí žáci pochopili 

principy demokratického rozhodování – např. respektovat rozhodnutí 

většiny (volba činností atp.) Individuální přístup se rozhodně neomezuje 

jen na komunikaci v průběhu třídních či tripartitních schůzek. Aby paní 

učitelka vysvětlila rodičům jednotlivá prostředí matematiky profesora 

Hejného, využila možnosti pořádání rodičovských kaváren v naší škole a 

pozvala rodiče na jednu z kaváren – byla to kavárna s nejvyšší účastí.  

U této soutěže je naopak bráno v potaz pouze stanovisko ředitele školy, komise vyhodnocuje 

jen „tvrdá“ data. Nezkoumá, jak se uvedené informace projevují v praxi.  

 

5 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ UČITELE OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Cílem akce je ocenit vybrané pedagogy středních škol, vyšších odborných škol, speciálních 

škol, základních uměleckých škol, dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden 

domů dětí a mládeže se sídlem v Olomouckém kraji za jejich náročnou a záslužnou práci a 

zároveň vhodnou formou připomenout široké veřejnosti významnou úlohu učitelů a 

pedagogických pracovníků v naší společnosti.61 

 

5.1  STATUS SOUTĚŽE  

Nominace na ocenění podávají každoročně ředitelé škol a školských zařízení a členové výboru 

pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Olomouckého kraje prostřednictvím 

nominačního formuláře. Organizační zabezpečení akce zajišťuje Odbor tajemníka hejtmana ve 

spolupráci s Odborem školství, sportu a kultury Krajského úřadu Olomouckého kraje. Ze 

zaslaných nominací bylo výběrovou komisí složenou ze členů výboru pro výchovu, vzdělávání 

                                                           
61Webové stránky Olomoucký deník, dostupné z https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/olomouc-i-kraj-
ocenily-nejlepsi-ucitele-tady-jsou-20170329.html    [on-line]     
 
 

https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/olomouc-i-kraj-ocenily-nejlepsi-ucitele-tady-jsou-20170329.html
https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/olomouc-i-kraj-ocenily-nejlepsi-ucitele-tady-jsou-20170329.html
http://www.skolaprodemokracii.cz/
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a zaměstnanost zastupitelstva Olomouckého kraje vybráno celkem 15 pedagogů, kteří obdrželi 

příslušné ocenění „Pedagog Olomouckého kraje“ a dále 3 pedagogové, kteří obdrželi Cenu 

náměstka hejtmana Olomouckého kraje. Členové komise při výběru nominovaných 

zohledňovali především: dlouhodobou nadstandardní aktivní práci, výrazný inovativní a 

kreativní přístup k výuce, mimořádnou odbornou či publikační činnost, výraznou prezentaci 

školy navenek, úspěšné zapojení do projektové činnosti apod.62 

Informace o nominovaných učitelích bohužel nejsou dostupné.  

5.2  PRŮBĚH SOUTĚŽE, INFORMACE O OCENĚNÝCH  

Komise vyhodnocuje nominované na základě písemných informací. Rozhovor nebo osobní 

setkání s učitelem neprobíhá.  

Na druhou stranu, je to jedna z mála soutěží, do které mohou být nominováni i učitelé 

uměleckých škol, předškolního vzdělávání a dalších zařízení, včetně osobností zajišťujících 

volnočasové aktivity. Velmi mě zaujalo ocenění například trenéra mládeže. Pokud se 

zamyslíme nad tím, jakým způsobem může trenér nebo lektor volnočasových aktivit ovlivnit 

pozitivně osobnost dítěte, jistě je takové ocenění na místě. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Webové stránky Olomoucký deník, dostupné z https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/olomouc-i-kraj-
ocenily-nejlepsi-ucitele-tady-jsou-20170329.html    [on-line]     
 

https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/olomouc-i-kraj-ocenily-nejlepsi-ucitele-tady-jsou-20170329.html
https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/olomouc-i-kraj-ocenily-nejlepsi-ucitele-tady-jsou-20170329.html
http://www.skolaprodemokracii.cz/
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6 SHRNUTÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI 

Cílem této části mojí diplomové práce bylo zmapovat různé druhy soutěží o nejlepší učitele. 

Soutěže, které jsem se uvedla, se vzájemně nedají porovnávat, každá je specifická a mají i 

rozdílný cíl. U regionálních soutěží jde spíš o možnost ocenit v daném regionu osobnost, která 

se podílí na dobrém jménu učitelské profese. Ačkoliv jsou tyto soutěže skromnější a nemají 

takovou popularitu, jejich význam je pozitivní, protože jsou dokladem, že ať už MŠMT, 

krajský úřad, městská část nebo ředitelé škol přemýšlí nad tím, jací učitelé v jejich školách 

působí. Je to důkaz toho, že i na úrovni regionální politiky má školství určitý význam a takovou 

soutěží deklaruje zájem o školství a kvalitní pedagogy.  

Soutěž Zlatý Ámos je soutěží, kde rozhoduje vztah učitele a studentů. Je to soutěž probíhající 

už řadu let, pozitivním výstupem z této soutěže jsou nejen rozhovory s vítězi v celostátních 

médiích, ale v rámci rozhovorů tito vítězové mohou ukázat veřejnosti, že na mnoho školách už 

probíhá vzdělávání jinou než tradiční formou. Soutěž Global Teacher Prize oproti tomu více 

oceňuje profesní kvality a prokazatelné kompetence učitelů. Vzhledem k tomu, že nemá tak 

dlouhou tradici, bude zajímavé v dalších ročnících sledovat směr, kterým se bude soutěž ubírat. 

Pravděpodobně si bude držet i díky společnosti EDUin status soutěže oceňující osobnosti 

působící ve školství aktivně, kteří pomáhají měnit české školství s ohledem na moderní trendy 

a poznatky. Regionální soutěže více dávají příležitost zřizovatelům či ředitelům škol možnost 

ocenit pedagoga za jeho dlouholetou práci. Myslím, že každá taková soutěž je pozitivní, 

protože popularizuje a ukazuje učitelskou profesi z různých úhlů pohledu.  

Na základě analýzy anket a jejích vítězů můžeme říct, že podle organizátorů soutěží je kvalitní 

učitel takový, který má respekt u žáků, rodičů, kolegů, který dokáže žáky zaujmout, naučit a 

ke kterému mají jeho žáci vztah. To se potvrdilo i v rámci zmíněných soutěží, ať už byl oceněný 

učitel/ka vybírán/a na základě stanovených kritérií, či více intuitivně. V těchto soutěžích 

nehrálo velkou roli to, k jakému vzdělávacímu proudu tento učitel tíhne. Zda je to učitel, který 

učí konstruktivisticky, či tradičně, zda hodnotí kriteriálně, či kvantitativně, či slovně. Největší 

roli hrál pozitivní vztah k žákům a určitá vnitřní „zapálenost“ pro výkon učitelské profese, 

autenticita a pravdivost. Dalším společným rysem těchto učitelů je pedagogický optimismus a 

také ochota sledovat, přijímat nové poznatky a trendy, které „nutí“ tyto učitele k hledání 

nových cest v rámci vzdělávání svých žáků.  
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V rámci anket můžeme pozorovat, jak se proměňují pozitivně hodnocené vlastnosti a 

schopnosti učitelů v souvislosti s tím, na kterém stupni škol učitel působí. Na nižším stupni 

škol si žáci cení vlastností jako převažující pozitivní naladění, vzhled, úsměv, vstřícnost, 

trpělivost. Na vyšších stupních se objevují charakteristiky: je fér, spravedlivý/á, 

pravdomluvný/á, má pochopení, naučí, chápe nás, prožívá s námi. 

Porovnáme-li tyto charakteristiky z výstupu teoretické části, vidíme, že i zde se jeví jako 

důležitý předpoklad pro úspěšný výkon učitelské profese: 

 

 

dobrá motivace pro učitelské povolání 

pozitivní osobnost s dynamickým entuziasmem  

a prosociální orientace, která se projevuje skutečným zájmem o žáka 
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VÝZKUMNÁ ČÁST  

V této části práce budu vyhodnocovat dotazníkové šetření, které jsem provedla na vzorku                  

71 respondentů z řad rodičů, kteří uvažovali o tom, jakého učitele by preferovali pro svoje dítě 

při vstupu do 1. ročníku. Nabídnu respondentům 5 typů učitelek, reprezentujících 5 výukových 

stylů. Úkolem respondentů bude zvážit klady a zápory každé z učitelek a rozhodnout se, která 

nakonec bude ta nejvhodnější pro jejich dítě. V rámci výzkumu jsem si stanovila                                        

3 předpoklady, které buď potvrdím, nebo vyvrátím.  

1 PŘEDVÝZKUM 

V rámci předvýzkumu jsem provedla se 4 rodiči dětí mladšího školního věku a 3 rodiči dětí 

staršího školního věku rozhovor na téma: jakého učitele by preferovali pro svoje dítě při vstupu 

do 1. ročníku ZŠ?  

Zajímalo mě: 

- Jak by měl učitel vystupovat vůči žákům, jaký by měl být? 

 - Jak jsou pro ně (jako rodiče) důležité nabyté školní znalosti? 

- Jak by měl učitel hodnotit výsledky žáků? 

- Jak vzpomínáte na své učitele vy osobně?  

Rozhovory proběhly spíš neformálně, i když vždy jsem položila všechny 4 otázky. Odpovědi 

jsem si stručně zaznamenávala, ale nechala jsem respondenty hovořit i o dalších tématech, 

pokud pro ně byla důležitá. Troje rodiče zmínili, že se jejich charakteristika „dobrého“ učitele 

s přibývajícími zkušenostmi změnila. Proto jsem zařadila do výzkumu i otázku, která by měla 

být odpovědí na můj předpoklad: do jaké míry jsou při úvahách o učitelích rodiče ovlivněni 

předchozími zkušenostmi s učiteli u starších sourozenců? Tato trojice se shodla, že když 

šlo jejich prvorozené dítě do školy, přáli s pro něj hodnou paní učitelku, která učí formou hry, 

dítě se na ni těší a chodí do školy především rádo. Když však jejich prvorozené dítě přešlo na 

druhý stupeň, nebo absolvovalo přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, byli tito rodiče 

rozčarovaní, protože měli pocit, že jejich dítě neumí základní učivo na takové úrovni, jak 

předpokládali. Zároveň říkali, že jejich dítě se vlastně neumí učit, protože na prvním stupni vše 
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zvládalo bez větších potíží a nebylo nutné vyvíjet větší úsilí pro zvládnutí učiva. Tito rodiče 

přiznali, že by bylo vhodnější i na prvním stupni najít učitele, který zajistí, že dítě bude vědět, 

jakou strategii učení zvolit, bude náročnější, důslednější, ale také reálnější v hodnocení 

(klasifikaci) žáků.  

Z rozhovorů také vyplynulo, že všichni rádi vzpomínají na svoje zážitky ze školy, a to i na ty 

negativní. Považují školství uplynulých let převážně za dobré, protože mají pocit, že učitelé 

byli náročnější, přísnější, a to vedlo k určité disciplíně žáků, což vidí jako klad. 

Někteří rodiče (3) měli dojem, že nyní si žáci „ze školy nic nedělají“ a obávají se i toho, že se 

méně naučí. Tuto obavu vyjádřili spíš rodiče, kteří v rámci hodnocení preferují známky, nemají 

důvěru k jiným způsobům hodnocení a mají obavu z toho, že jejich dítě neobstojí v konkurenci 

například u přijímacích zkoušek na další typy škol. Tito rodiče chtějí to, co znají, co sami zažili. 

Na druhou stranu připouštějí, že spousta věcí, které se sami učili, nikdy nevyužili a cítí, že jim 

chybí další důležité schopnosti jako je orientace v problému, komunikace, schopnost efektivní 

spolupráce, zdravé sebevědomí, optimální vnímání autorit, atd.. 

Z rozhovorů dále vyplynulo, že všichni si do jisté míry uvědomují, že je třeba děti učit trochu 

jiným způsobem. Ti aktivnější (3) zmiňovali, že tato jejich potřeba souvisí s tím, že jsou zvyklí 

vést děti k diskusi, umožňují jim poznávat věci, vztahy, zákonitosti. A proto se bojí, že dítě se 

ve škole bude cítit špatně, protože mu nebude umožněno aktivně se zapojit, nebo se dítě bude 

při tradiční frontální výuce nudit. Tito rodiče měli tendenci hledat informace o různých 

alternativních proudech výuky. Byli ochotní zjistit si, co taková výuka obnáší, zvažovali klady 

i zápory různých pedagogických směrů, snažili se najít takový, který by nejlépe korespondoval 

s jejich výchovou a přístupem ke vzdělávání. Překvapilo mě, do jaké míry se orientovali 

v principech alternativních škol. Tito rodiče oceňovali inovativní přístupy ve školách. Byli 

ochotní ptát se učitelů i vedení škol na možnosti zařazení různých výukových metod. Dvoje 

rodiče jsou také sami aktivní v rámci různých spolků přátel školy. Rodiče s tímto přístupem se 

mi zdáli být trochu tolerantnější k chybám inovativních učitelů, ale zároveň chtěli mít přehled 

v tom, co se ve škole děje.   

Zbytek respondentů (4) byli ti, kteří by byli rádi, kdyby zůstala škola tradiční institucí, takovou, 

jak ji znají, ale změnil se obsah učiva a víc se dětmi pracovalo na rozvoji vztahů, komunikaci, 

spolupráci. Tito rodiče chtějí zachovat formy hodnocení (známkování, vysvědčení, testování), 

ale rádi by inovovali obsah učiva a částečně i metody. 
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2 STANOVENÍ VÝZKUMNÝCH PŘEDPOKLADŮ  

Níže uvedené výzkumné předpoklady jsem stanovila na základě zmíněných rozhovorů, dále na 

základě vlastních zkušeností, které mě vedou k vnitřní polemice a úvahám o tom, jakého 

učitele oceňují zákonní zástupci na 1. stupni ZŠ?  

2.1  PŘEDPOKLAD 1 

Předpokládám, že zákonní zástupci budou preferovat na 1. stupni učitele, který je převážně 

typem paidotrop. Bude u něj důležitý vztah k dítěti a rodiče budou méně vyžadovat 

prokazatelné studijní výsledky. Kvalitu tohoto učitele uvidí rodiče především ve vztahu dítěte 

ke škole. 

2.2  PŘEDPOKLAD 2 

Předpokládám, že úvahu o typu vhodného učitele pro dítě 1. stupně bude ovlivňovat pořadí 

dítěte v rodině. Rodiče budou ovlivněni předchozí zkušeností s učiteli prvorozených dětí. 

Předpokládám, že rodiče dítěte, které je v rodině první, budou preferovat více pečovatelský typ 

učitelky zaměřené na dítě (facilitační, konstruktivistický styl). Naopak rodiče druhých a 

v pořadí dalších dětí v rodině budou ovlivněni předchozími zkušenostmi a budou preferovat 

více řádu, přísnosti, pravidel (transmisivní, exekutivní). Budou více oceňovat reálné hodnocení 

dětí.  

2.3  PŘEDPOKLAD 3 

Předpokládám, že nejvíce budou rodiče váhat mezi tradičním přístupem, který většina z rodičů 

zná z vlastní zkušenosti, je pro ně srozumitelný, a mezi modernějším přístupem, který může 

vyvolávat spoustu otázek, obav, ale je lákavý, protože může přinést změnu v přístupu ke 

vzdělávání. Není zaměřený pouze na učivo, ale i na osobnostní rozvoj žáků.  Předpokládám, 

že se v dotazníku budou opakovat dva protipóly: konstruktivismus – transmisivní styl, nebo 

facilitační– exekutivní styl výuky. 
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3 ZPŮSOB TVORBY DOTAZNÍKU, SBĚR DAT, MEDAILONKY UČITELEK  

Pro výzkumnou část diplomové práce jsem si zvolila typ kvantitativního výzkumu, v rámci 

kterého jsem sestavila dotazník s 13 otázkami umožňujících sběr potřebných dat. Chtěla jsem 

zjistit, který z nabídnutých profilů učitelů budou volit zákonní zástupci pro svoje dítě vstupující 

do 1.ročníku ZŠ. Cílem tedy je zjistit, jaké profesní a lidské kvality oceňují rodiče budoucích 

prvňáků u učitelů nejvíce.  

Na základě prostudované literatury o typologii učitelů jsem sestavila 5 profilů učitelek. Každý 

z profilů odpovídá jednomu ze základních typů učitelů. Jedná se o profily, které záměrně 

neobsahují stejné informace. Každý z profilů nabízí svoje pozitiva, stejně tak jako negativa. 

Při sestavování profilů jsem vycházela ze skutečnosti, že žádný učitel není ideální. A také 

žádný z nabízených výukových stylů není ten jediný správný. 

3.1  ZPŮSOB TVORBY VÝZKUMNÉHO NÁSTROJE, TJ. PROFILŮ UČITELEK 

Při úvahách o podobě profilu jsem postupovala následovně: 

1. Z provedené analýzy daného vyučovacího stylu jsem si vypsala heslovitě 

nejviditelnější klady i zápory tohoto stylu. Tato hesla jsem rozmístila na velkou plachtu 

s 5 kategoriemi = 5 výukovými styly. Pomocí přídavných jmen jsem si začala tyto rysy 

pojmenovávat.  

2. Vybavila jsem si učitele a učitelky ve svém okolí, uvědomila jsem si, že mám kolem 

sebe učitele čitelně reprezentující jednotlivé výukové styly. Díky tomu, že je dobře 

osobně znám, bylo jednodušší přidat k tomuto výukovému stylu i další – lidský rozměr, 

jako např. zájmy, věk, praxe, rodina…Tyto rozměry jsem se poté snažila do 

medailonku stylisticky zakomponovat. Lépe se mi poté charakterizovala postava 

smyšlené učitelky, protože jsem měla inspiraci ze skutečné osoby. Některé rysy 

smyšlené osoby jsem doplnila na základě vlastní fantazie a zkušenosti. Stále jsem si 

uvědomovala základní rysy výukových stylů, ze kterých jsem nesměla ustoupit. Hlídala 

jsem si počet negativ a pozitiv, abych nevědomy nevytvořila profil učitelky, u které by 

převažovaly viditelně pozitiva, nebo naopak negativa.  

3. Medailonky jsem zaslala prvním několika málo přátelům a požádala je o zpětnou 

vazbu. Chtěla jsem vědět, jaká charakteristika je pro ně, jako laiky, v každém 
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medailonku nejvýraznější. Na základě těchto reakcí jsem ještě medailonky upravila, 

protože odpovědi mých přátel mi naznačily, že v některých případech hlavní rys 

výukového stylu není dostatečně zřetelný a naopak někde zaujala informace, která není 

pro daný výukový styl příliš charakteristická. Po konzultaci připravených medailonků 

s vedoucím diplomové práce jsem sestavila dotazník přístupný na internetu. Každý 

respondent mohl vyplnit a odeslat dotazník pouze jednou.  

3.2  CHARAKTERISTIKA DOTAZNÍKU 

V tomto výzkumu nejde tedy o to sestavit si svoji ideální učitelku, která podle situací a potřeb 

žáků umí kombinovat vícero výukových stylů. Chtěla jsem zjistit, do jaké míry se dokáží rodiče 

ztotožnit s nabídnutým profilem a kterému nakonec dají přednost i přes riziko, které si mohou 

(nemusí) uvědomovat. 

Rodiče dostanou k úvaze 5 charakteristik, složených z různých informací. Předkládané 

informace jsem záměrně sestavovala tak, aby určitý typ učitelky vždy vzbudil i zájem, ale 

zároveň vedl k pochybám, dalším dedukcím, zvážení všech pro a proti a nakonec si rodič 

vybral tu učitelku, u které vidí nejméně negativ, nebo naopak nejvíce pozitiv. Vycházím z toho, 

že i u „skutečných“ učitelů rodič nemůže nakombinovat samá pozitiva a nemůže si tak sestavit 

svého ideálního učitele. I zde musí rodič vážit, co je to důležité, s čím se ztotožní a co je naopak 

drobnost, kterou bude tolerovat.  

Všechny uvedené výukové styly nesou určité riziko, které buď rodiče při své volbě okomentují, 

zamítnou ho, nebo ho naopak budou tolerovat či preferovat. Medailonky obsahují i osobní 

informace o učitelce, o tom, zda má svoje děti, nastiňují i její předchozí zkušenosti. Cílem bylo 

vytvořit takový profil, který je reálný, dokáže v rodičích vzbudit představu o možném 

skutečném učiteli. Zároveň jsem pro medailonky vytvořila profily pouze učitelek-žen, 

mužského kandidáta jsem záměrně vynechala, protože rodiče by mohli preferovat pohlaví 

učitele před výukovým stylem. V medailoncích jsou záměrně uváděny informace o praxi 

učitelky, přičemž jsem vynechala učitelku s minimální praxí, stejně tak učitelku důchodového 

věku. Nejkratší doba praxe je v medailonku je 6 let, nejdelší 25 let. Respondenti mohou tuto 

informaci volně okomentovat v případě, že je pro ně důležitá. 
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Zároveň jsem zjistila, že dotazník zabere při poctivém pročtení respondentům cca 20-30 minut 

času, což je délka, která ovlivňuje počet získaných a dokončených odpovědí. Proto i důležitou 

součástí byly instrukce k dotazníku, včetně upozornění na časovou náročnost dotazníku.  

Dotazník tak získal svou konečnou podobu. V dotazníku jsem použila uzavřené otázky 

(vyberte jeden výrok, se kterým nejvíce souhlasíte), dichotomické otázky (ano/ne), výběrové 

otázky (dotaz na počet a pořadí dětí v rodině, nejvyšší dosažené vzdělání, pohlaví 

respondenta), škálu pořadí (preference učitelek), otevřené otázky (volné komentáře k profilu 

učitelky).  

3.3  ČLENĚNÍ DOTAZNÍKU  

Dotazník je členěn následovně: 

1. Respondent uvede, pro kolikáté dítě v rodině vybírá učitelku. 

2. Přečte si prvních 5 výroků (motto každé z učitelek) a jedno motto si vybere jako 

nejsympatičtější (první intuitivní hodnocení). 

3. Pročítá medailonky jednotlivých učitelek, u každého bezprostředně ohodnotí: 

zkušenosti a osobnost učitelky, postoj k dětem, hodnocení a způsob motivace dětí. 

Respondent tyto 3 oblasti ohodnotí na škále vnímání: negativně – pozitivně. 

4. Pod každým medailonkem má respondent možnost volně okomentovat celý profil 

učitelky. Může uvést vlastní úvahu, zhodnotit klady i zápory.  

5. Po pročtení 5 medailonků respondent seřadí učitelky tak, jak by je preferoval (od 

nejlepší až po tu nejméně žádanou). 

6. Respondent uvede svoje vzdělání.  

7. Respondent může napsat jakýkoliv komentář k dotazníku.  
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3.4  SBĚR DAT 

Dotazník jsem poslala cca 190 možným respondentům, a to i prostřednictvím svých kolegyň 

vyučujících na 1. stupni ZŠ. Návratnost dotazníku dosáhla 37%. To jsem vzhledem k časové 

náročnosti považovala za velmi dobrý vzorek a dotazování jsem ukončila i s ohledem na 

náročnost zpracování volných komentářů.  

Volné komentáře byly zpracovány tak, že jsem zvolila klíčová slova (úvahy), které se 

v komentářích opakovaly. U každého ohodnoceného profilu uvádím nejčastější komentáře 

(např. nedostatečná praxe, malá individualizace atd.), nebo ojedinělé, ale zajímavé úvahy.  

Za důležité považuji vzdělání respondentů: 

4.4 VZDĚLÁNÍ RESPONDENTŮ: 

 

45 respondentů uvedlo VŠ vzdělání 

21 respondentů SŠ s maturitou 

4 respondenti vyšší odborné vzdělání  

1 respondent je vyučen  
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Obecně bych řekla, že takto vysoké procento respondentů s VŠ vzděláním také souvisí se 

zájmem o vzdělání dětí obecně.  

3.5  MEDAILONKY – PROFILY UČITELEK 

Tyto medailonky jsem sestavila z informací načerpaných v literatuře, ale snažila jsem se ke 

každé učitelce připojit i několik málo osobních informací, které podvědomě vedou rodiče 

k určitým úvahám nad osobností učitelky. Název stylu (facilitační, liberální, 

konstruktivistický…) v dotazníku u medailonku uveden nebyl. Pro lepší přehlednost uvádím 

jednotlivé profily učitelek i u interpretace dotazníkového šetření v podkapitole 4.3. Hodnocení 

medailonků. 

Rodičům bude představeno 5 učitelek reprezentující tyto výukové styly: 

Adéla: facilitační styl 

Učitelka Adéla říká: „Škola má dětem pomáhat, aby se staly samy sebou. Proto není podstatné, 

CO děti učíme, ale JAK“. Adéla učí celkem 6. rokem, je svobodná. Za svou silnou stránku 

považuje lásku k dětem. Jejich potřebám přizpůsobuje většinu výuky. Věří, že žáci jsou 

schopní učit se z chyb, chyby považuje za důležitou součást učení. Nerada děti omezuje v 

aktivitě. Toleruje širokou hranici rozdílů v kvalitě prací žáků. Její hodnocení žáků ne vždy 

odráží skutečnou znalost žáků, ale spíš pokrok žáka. 

Miroslava: liberální styl 

Učitelka Miroslava říká: „Děti budou ve svém životě potřebovat především to, co už bylo 

objeveno. A my to musíme umět předat." Miroslava je původně učitelka 2. stupně. Na 1. stupni 

učí 10 let a působí i jako vedoucí učitelka. Má dva dospělé syny, je aktivní sportovkyní. V 

každém předmětu se snaží dětem předat maximum vlastních poznatků. Dětem vždy vysvětlí, 

jak mají při práci postupovat. Díky tomu je její výuka efektivní, což je pro ni důležité. Její žáci 

vykazují dlouhodobě dobré výsledky v různých soutěžích. Špatné známky žáků vnímá jako 

přirozený jev, protože všichni nemohou být dobří. 
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Dana: exekutivní styl 

Učitelka Dana říká: „V dnešní době je třeba děti naučit spolupracovat a také podřídit jejich 

zájem ve prospěch všech“. Dana učí na této škole již 20. rokem, je matkou dvou dospělých 

dcer. Vystudovala nejprve ekonomickou školu, později pedagogiku. Dana má zorganizovanou 

výuku, ráda studuje novinky. Má propracovaný systém vzdělávání dětí. Autoritu získává 

především náročnými požadavky na přípravu. V hodnocení dětí je zásadová. Známku považuje 

za jednoznačné hodnocení znalostí. V její třídě platí jasná pravidla. Pozornost věnuje 

především třídě jako celku. Individualitu svých žáků toleruje, ale přímo nepodporuje. 

Martina: konstruktivistický styl 

Učitelka Martina říká: „Děti se nejvíce naučí z vlastní zkušenosti, nikoliv z hotových 

poznatků.“ Martina učí 6. rokem. Původně pracovala v oblasti vzdělávání dospělých. Je 

maminkou 13leté dcery. Všimla si, že cokoliv její dcera objeví sama, je pro ni hodnotnější než 

předaný poznatek. Martina proto svoje žáky vede k nacházení řešení, vytváří jim takové 

situace, díky kterým děti mohou pochopit probíranou látku samy. Chyby žáků toleruje, nedává 

přímé návody na jejich odstranění. Žáky příliš neopravuje, ponechávám jim volnost ve způsobu 

řešení problémů. Hodnotí individuálně, pro každého má jiná kritéria. 

Jana: transmisivní styl 

Učitelka Jana říká: „Je třeba vrátit vzdělání tradiční hodnotu. Neustálé změny a experimenty 

jen zhoršují znalosti žáků.“ Jana učí na 1. stupni ZŠ 25. rokem. Je trochu skeptická k novým 

trendům ve výuce, zvláště když vidí, jak vzdělání dětí upadá. Za svou prioritu považuje dobře 

děti naučit dané učivo. Důraz klade na systém v přípravě, jejím cílem je naučit děti 

zodpovědnosti. Jana je systematická učitelka, která učivo řádně vysvětlí, ukáže dětem ověřený 

postup, látku procvičí, znalosti ověří a nakonec spravedlivě oznámkuje. Rodiče i děti vědí, jaká 

jsou pravidla hry, proto o nich příliš nediskutují. 
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4 PREZENTACE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

4.1  DOTAZNÍKOVÁ OTÁZKA: 
Vybírám učitelku pro dítě, které je v naší rodině v pořadí: první, druhé, třetí, další. 

 

 

 Tato otázka měla zjistit, pro kolik procent respondentů je výběr „ideální“ učitelky ovlivněný 

předchozími reálnými zkušenostmi. Vycházím z předpokladů, že pokud už rodiče mají ve 

vyšším ročníku dítě, mohli přehodnotit svou úvahu o ideálním učiteli, kterou měli před vstupem 

dítěte do školy.  

41,4 % rodičů vybíralo učitelku pro svoje první dítě, nebylo tedy ovlivněno zkušenostmi.  45,7 

% pro druhé dítě, 12,9 % pro třetí dítě. 58,6 % rodičů tedy promítalo do svých odpovědí 

zkušenosti od starších dětí.  

Později (v kapitole 4.5.) se v rámci svého výzkumu k této otázce vrátím a budou zkoumat, zda 

existuje spojitost mezi pořadím dítěte v rodině a preferencí určitého vyučovacích stylu.  
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4.2  DOTAZNÍKOVÁ OTÁZKA: 

 Nyní Vám představím 5 učitelek formou krátkého tvrzení, které vystihuje jejich postoj 

k výchově a vzdělávání dětí. Slovem ANO označte tvrzení, které je Vám pocitově 

nejbližší. Můžete vybrat i více tvrzení, se kterým se ztotožníte. Stejně tak můžete 

ohodnotit tvrzení slovem NE, pokud Vám blízké není. 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, která z učitelek získá na základě svého „motta“ nejvíce 

sympatií, a opačně, který výrok vyvolá nejvíce nesouhlasu u respondentů. Motto učitelek už 

naznačuje určitý výukový styl, ale pro respondenty je to spíš prvotní úvaha o postoji učitelky. 

           ano  ne 

1. Učitelka Adéla říká: „Škola má dětem pomáhat, aby se staly samy 
sebou. Proto není podstatné, CO děti učíme, ale JAK“. 

22 49 

2. Učitelka Miroslava říká: „Děti budou ve svém životě potřebovat 
především to, co už bylo objeveno. A my to musíme umět předat." 

10 61 

3. Učitelka Dana říká: „V dnešní době je třeba děti naučit spolupracovat a 
také podřídit jejich zájem ve prospěch všech“. 

10 61 

4. Učitelka Martina říká: „Děti se nejvíce naučí z vlastní zkušenosti, nikoliv 
z hotových poznatků.“ 

42 29 

5. Učitelka Jana říká: „Je třeba vrátit vzdělání tradiční hodnotu. Neustálé 
změny a experimenty jen zhoršují znalosti žáků.“ 

12 59 

 

                        

 Nejlépe hodnotí respondenti výrok konstruktivistické učitelky, že „děti se nejvíce naučí 

z vlastních zkušeností, nikoliv z hotových poznatků“. Nejméně se respondenti ztotožnili 

s výrokem „děti budou ve svém životě potřebovat především to, co už bylo objeveno. A my to 

musíme umět předat." Ačkoliv respondenti se při hodnocení těchto výroků neměli možnost 

svou volbu nijak komentovat, později se ve volných komentářích objevuje vysvětlení, proč 

rodičům vadí tato myšlenka. Rodiče to popisují slovy: často bylo něco objeveno a my jsme se 

to museli učit. Až po letech se zjistilo, že vše bylo jinak. Poznatky mohou být tedy relativní a 

není to to hlavní, co by škola dětem měla dát. Škola by měla vést děti k uvažování nad tím, co 

je jim předkládáno.   
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Po těchto dvou úvodních otázkách byli rodiče vyzváni k pročtení medailonků, ohodnocení 

konkrétní učitelky a mohli napsat jakýkoliv komentář ke své volbě.  

4.3  HODNOCENÍ MEDAILONKŮ:  
 

Zhodnoťte, jak vnímáte osobnost, postoje, hodnocení a motivaci žáků u této učitelky:  

Učitelka Adéla říká: „Škola má dětem pomáhat, aby se staly samy sebou. Proto není 

podstatné, CO děti učíme, ale JAK“. Adéla učí celkem 6. rokem, je svobodná. Za svou silnou 

stránku považuje lásku k dětem. Jejich potřebám přizpůsobuje většinu výuky. Věří, že žáci jsou 

schopní učit se z chyb, chyby považuje za důležitou součást učení. Nerada děti omezuje v 

aktivitě. Toleruje širokou hranici rozdílů v kvalitě prací žáků. Její hodnocení žáků ne vždy 

odráží skutečnou znalost žáků, ale spíš pokrok žáka. 

       negativně pozitivně 

Zkušenosti a osobnost této učitelky vnímám spíš: 17 54 

Postoj k dětem u této učitelky hodnotím spíš: 9 62 

Hodnocení a způsob motivace žáků vnímám spíš: 26 45 
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Ze slovních komentářů vyplývá: Učitelka zaujala pozitivním přístupem k dětem, vstřícností, 

individualizací, postojem k chybování, nadšením, pohodou. Negativně je hodnocena velká míra 

benevolence, obava z malého respektu, nedostatečné hranice, hodnocení, které může být 

vnímáno jako nefér. Menší zkušenost učitelky je vnímáno jak v pozitivních komentářích (má 

nové nápady, metody), tak v negativních (má malé zkušenosti, než aby takto experimentovala).  

Zajímavý je komentář uvažující nad tím, že když je učitelka svobodná a ještě nemá svoje děti, 

bude mnohem méně důsledná ve výchově dětí a její bezdětnost je v tomto kontextu vnímaná 

jako malý handicap, nebo důvod k menší důvěře ve zvládnutí dětí. 4 komentáře se týkají počtu 

dětí v třídě. Mají pocit, že v menším počtu dětí by takový přístup obstál, ale ve větším počtu 

ne. 

 

Zhodnoťte, jak vnímáte osobnost, postoje, hodnocení a motivaci žáků u této učitelky:  

Učitelka Miroslava říká: „Děti budou ve svém životě potřebovat především to, co už bylo 

objeveno. A my to musíme umět předat." Miroslava je původně učitelka 2. stupně. Na 1. stupni 

učí 10 let a působí i jako vedoucí učitelka. Má dva dospělé syny, je aktivní sportovkyní. V 

každém předmětu se snaží dětem předat maximum vlastních poznatků. Dětem vždy vysvětlí, 

jak mají při práci postupovat. Díky tomu je její výuka efektivní, což je pro ni důležité. Její žáci 

vykazují dlouhodobě dobré výsledky v různých soutěžích. Špatné známky žáků vnímá jako 

přirozený jev, protože všichni nemohou být dobří. 

           negativně pozitivně 

Zkušenosti a osobnost této učitelky vnímám spíš: 11 60 

Postoj k dětem u této učitelky hodnotím spíš: 28 43 

Hodnocení a způsob motivace žáků vnímám spíš: 35 36 
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Ze slovních komentářů vyplývá: pozitivně je hodnocena za schopnost vést děti ke kritickému 

myšlení, líbí se její životní zkušenosti, vyzrálost, snaha o kultivaci žáků, je vhodná pro 

schopnější, dravější, soutěživější děti, její práce nese výsledky, efektivita, schopnost předat 

poznatky. Negativně je hodnocena za opomíjení slabších žáků, také se opakovaně objevuje 

nesouhlas s tím, že podsouvá dětem svoje vlastní zkušenosti, ale děti budou mít jiné. Stejně tak 

se rodiče vymezují proti znalostem bez souvislostí, proti předkládání „už objevených pravd“. 

Několik komentářů ji vidí jako dobrou pedagožku na gymnáziu. Sporně je hodnocen tlak na 

výkon a určitá soutěživost. Několik rodičů komentuje absenci rozvoje měkkých dovedností u 

dětí, opomíjení vztahů, komunikace, interpersonálních vztahů.  

 

Zhodnoťte, jak vnímáte osobnost, postoje, hodnocení a motivaci žáků u této učitelky:  

Učitelka Dana říká: „V dnešní době je třeba děti naučit spolupracovat a také podřídit jejich 

zájem ve prospěch všech“. Dana učí na této škole již 20. rokem, je matkou dvou dospělých 

dcer. Vystudovala nejprve ekonomickou školu, později pedagogiku. Dana má zorganizovanou 

výuku, ráda studuje novinky. Má propracovaný systém vzdělávání dětí. Autoritu získává 

především náročnými požadavky na přípravu. V hodnocení dětí je zásadová. Známku považuje 

za jednoznačné hodnocení znalostí. V její třídě platí jasná pravidla. Pozornost věnuje 

především třídě jako celku. Individualitu svých žáků toleruje, ale přímo nepodporuje. 



65 
 

negativně pozitivně 

Zkušenosti a osobnost této učitelky vnímám spíš: 35 36 

Postoj k dětem u této učitelky hodnotím spíš: 56 15 

Hodnocení a způsob motivace žáků vnímám spíš: 57 14 

 

 

Ze slovních komentářů vyplývá: kladně je hodnocena její zkušenost, že se dál vzdělává, že 

působí spravedlivě, nedělá rozdíly mezi dětmi, zásadovost, spravedlnost, organizovanost, 

disciplína, přísnost, důslednost. Učí děti podřídit se celku, což je protiváha dnešního 

individualistického pojetí světa. Pro některé rodiče je to dobře. Negativně rodiče hodnotí 

absenci citu k dětem, měla by učit na vyšším stupni, rovněž negativní reakce vyvolává slovní 

spojení „ve prospěch všech“, což vnímají rodiče jako totalitní heslo. Často se objevuje 

hodnocení, že paní učitelka se nehodí na 1. stupeň. Líbí se jim organizovanost, ale evokuje 

tvrdost a málo empatie. Rodičům vadí malá individualizace, zejména při známkování a 

hodnocení dětí. Příliš tradiční a konzervativní přístup je pro menší část rodičů vítaným, známým 

způsobem výuky, pro druhou, větší část, neakceptovatelným způsobem.  
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Zhodnoťte, jak vnímáte osobnost, postoje, hodnocení a motivaci žáků u této učitelky:  

Učitelka Martina říká: „Děti se nejvíce naučí z vlastní zkušenosti, nikoliv z hotových 

poznatků.“ Martina učí 6. rokem. Původně pracovala v oblasti vzdělávání dospělých. Je 

maminkou 13leté dcery. Všimla si, že cokoliv její dcera objeví sama, je pro ni hodnotnější než 

předaný poznatek. Martina proto svoje žáky vede k nacházení řešení, vytváří jim takové 

situace, díky kterým děti mohou pochopit probíranou látku samy. Chyby žáků toleruje, nedává 

přímé návody na jejich odstranění. Žáky příliš neopravuje, ponechávám jim volnost ve způsobu 

řešení problémů. Hodnotí individuálně, pro každého má jiná kritéria. 

         negativně   pozitivně  

Zkušenosti a osobnost této učitelky vnímám spíš: 12 59 

Postoj k dětem u této učitelky hodnotím spíš: 11 60 

Hodnocení a způsob motivace žáků vnímám spíš: 29 42 
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Ze slovních komentářů vyplývá: velké části respondentů se principiálně líbí osobnost učitelky 

a postoj k dětem i k výuce. Častokrát se opakuje, že je dobré, když děti něco objeví samy. 

Zajímavé je, že část rodičů říká, že tento princip je velmi vhodný pro malé děti, ale druhá část 

rodičů říká, že malé děti nemají zkušenosti, na které by mohly svoje objevování navázat. Velká 

část respondentů říká, že takovou výuku by pro své děti uvítali, protože děti vede k aktivní 

práci, nejen k pasivnímu přijímání informací. Respondenti uvádějí, že toto je princip lesních 

školek, Montessori škol a obecně dalších alternativních škol. Opakují se výroky o tom, že 

z chyb se má člověk přirozeně učit, ale zároveň pochybnosti, zda to žáky ve škole nevede 

k tomu, že chyba tedy nevadí = mohu ji opakovat a nic se nestane. Také je objevuje názor, že 

jsou děti, které potřebují návod „jak se věc dělá“. Více výhrad se vyskytuje u hodnocení dětí, 

kde si rodiče neumí představit, jak učitelka každého hodnotí individuálně. Mají pocit, že je 

takové hodnocení nespravedlivé. Cituji jeden z mnoha výroků o hodnocení: Nelíbí se mi, že 

pro každého jsou jiná kritéria. V obecné rovině v individuálním přístupu k žákovi je to 

samozřejmě správně, ale je dobré, aby i slabí žáci věděli, že jsou slabí, a silní, že jsou silní. To 

nutně nemusí snižovat hodnotu jejich individuálního pokroku. Nemám názor na to, zda na 

prvním stupni není cesta důležitější než výsledek, možná částečně. Takže nevím, zda 

individuální pokrok by měl být významnější nebo důležitější hodnotící kritérium než dosažený 

výsledek jako takový. Výsledek v životě JE podstatný. Je mnoho rovin posuzování závodníka, 

který sice běžel nejpomaleji, ale nejvíce se zlepšil. Rodiče také mají strach z toho, jak učitelka 

nakládá s chybou. Neumí si představit, jak se dá chyba využít k novému poznatku, mají strach, 

že chyba zůstane neidentifikována a dítěti se spíš zafixuje. I zde se objevuje také úvaha o počtu 

dětí, které by musely ve třídě být, aby se výuka takto dala pojmout.  

 

Zhodnoťte, jak vnímáte osobnost, postoje, hodnocení a motivaci žáků u této učitelky:  

Učitelka Jana říká: „Je třeba vrátit vzdělání tradiční hodnotu. Neustálé změny a experimenty 

jen zhoršují znalosti žáků.“ Jana učí na 1. stupni ZŠ 25. rokem. Je trochu skeptická k novým 

trendům ve výuce, zvláště když vidí, jak vzdělání dětí upadá. Za svou prioritu považuje dobře 

děti naučit dané učivo. Důraz klade na systém v přípravě, jejím cílem je naučit děti 

zodpovědnosti. Jana je systematická učitelka, která učivo řádně vysvětlí, ukáže dětem ověřený 

postup, látku procvičí, znalosti ověří a nakonec spravedlivě oznámkuje. Rodiče i děti vědí, jaká 

jsou pravidla hry, proto o nich příliš nediskutují. 
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         negativně      pozitivně 

Zkušenosti a osobnost této učitelky vnímám spíš: 27 44 

Postoj k dětem u této učitelky hodnotím spíš: 31 40 

Hodnocení a způsob motivace žáků vnímám spíš: 27 44 

  

Ze slovních komentářů vyplývá: že pro mnoho rodičů je to paní učitelka, jaká má být. Jako 

přednost uvádějí rodiče srozumitelnost, bohaté zkušenosti, délku praxe, prioritu dobře naučit 

dané učivo, systematickou práci, jasná pravidla pro děti i rodiče, odpovědnost. Rodiče také 

uvádějí, že pokud žáci učitelku respektují, je to tak v pořádku a na tomto „starém“ přístupu není 

třeba nic moc měnit, neboť je léty vyzkoušený a ověřený. Jako výtka se opakuje, že dril nikam 

nevede, nerozvíjí v dětech touhu po poznání, ale jen učení se informací. Opět cituji jeden 

komentář: Je dané, co se učí, co se bude učit a jak se to klasifikuje, což dětem dává pocit jistoty 

a nemusí o ničem moc přemýšlet. Rodičům také vadí, že paní učitelka se nechce sama vzdělávat, 

že nesleduje trendy a není ochotná zařadit žádné novinky. Rodiče mají pocit, že děti to ve škole 

s takovou paní učitelkou nebude bavit. Ale zároveň dodávají, že takto může jít výuka rychle 

kupředu. Pozitivně také hodnotí známkování – všem stejně za stejný výkon.  
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4.4  DOTAZNÍKOVÁ OTÁZKA: 

Konečný výběr nejpreferovanější učitelky dle rodičů:  

Nyní prosím, seřaďte předchozích 5 učitelek tak, jak byste je preferovali pro svoje dítě. Na        

1. místo dejte učitelku, která by nejvíce odpovídala Vašim představám. 

 

 

Rodiče následně zvolili pořadí jednotlivých učitelek: 

1. Martina, reprezentující konstruktivistický výukový styl 

2. Adéla, reprezentující facilitační výukový styl 

3. Miroslava, reprezentující liberální výukový styl 

4. Jana, reprezentující transmisivní výukový styl 

5. Dana, reprezentující exekutivní výukový styl 

 

 



70 
 

4.5 DOTAZNÍKOVÁ OTÁZKA: 

Volný komentář k dotazníku: 

Dovoluji si ocitovat několik připomínek, které však shrnují předešlé úvahy respondentů:  

• Děkuji za dotazník. Upřímně, z každé z navržených paní učitelek by se hodil kousek. 

• Doufám, že jsem se žádné z paní učitelek nedotkla. Velice si vážím všech učitelů. Vím, 

že já bych na tolik dětí nervy neměla. Děkuji. 

• Vždycky je to o člověku samém a jeho vztahu k dětem. 

• Kéž by naše školství mělo jen samé skvěle vzdělané, zapálené, děti milující, pečlivé, 

spravedlivé, s perfektním přehledem, rozhledem, jazykově vybavené, zdravé a dobře 

zaplacené učitele! 

• Překvapilo mě, jak bohatou typologii uč. se Vám podařilo sestavit, byť třeba fiktivních. 

Mnozí rodiče (možná i budoucí prvňáčci) by takovou typologii (nebo jinou prezentaci) 

uvítali před nástupem do školy a možná jejím prostřednictvím vybrali „učitele svého 

srdce." 

 

5 DISKUSE (POTVRZENÍ A VYVRÁCENÍ PŘEDPOKLADŮ) 

Výše jsme si vytýčili 3 výzkumné předpoklady, kterým se nyní postupně budeme věnovat: 

5.1   PŘEDPOKLAD 1 

Předpokládám, že zákonní zástupci budou preferovat na 1. stupni učitele, který je 

převážně typem paidotrop. Bude u něj důležitý vztah k dítěti a rodiče budou méně 

vyžadovat prokazatelné studijní výsledky. Kvalitu tohoto učitele uvidí rodiče především 

ve vztahu dítěte ke škole. 

Tento předpoklad byl potvrzen, u rodičů zvítězila volba učitelky prezentující 

konstruktivistický styl výuky. Tato učitelka přemýšlí, co její žáci potřebují, zajímá se o jejich 
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prožívané emoce, postoje, problémy, zájmy. Stává se pro žák „průvodce poznáním.“ Zásadní 

roli u ní hraje motivace, nepředkládá žákovi hotové poznatky, ale ukazuje mu cesty, jak 

k poznání dojít. Umí naslouchat, přijímá žákovy myšlenkové pochody, prožívá s žáky radost, 

která provází nové poznání. Potřeby a zájmy žáka jsou v konstruktivistické výuce na prvním 

místě. Orientace na učivo je v konstruktivistickém pojetí sice důležitá, ale její forma se liší od 

obecně platných forem. V konstruktivistické výuce je cílem kognitivní a metakognitivní růst 

žáků. Zvládání učiva stojí na jiných poznávacích principech než u transmisivní výuky. Riziko, 

které tento vyučovací styl přináší, si rodiče uvědomují, ale výše zmíněné klady převažují před 

obavou z toho, že méně zkušený pedagog se může v tomto stylu ztratit. Nemusí být vždy 

zajištěno, že žák opravdu pracuje, že pouze nečeká na to, co mu sdělí spolužák. Tento způsob 

vyučování zároveň formuje žáky v sociální oblasti, učí je spolupracovat, naslouchat, 

argumentovat a diskutovat, učí žáky pracovat s chybou jako s něčím zajímavým, nikoliv jako 

s něčím nežádoucím. 

 

5.2  PŘEDPOKLAD 2 

V předpokladu 2 jsem uvedla: předpokládám, že úvahu o typu vhodného učitele pro dítě 

1. stupně bude ovlivňovat pořadí dítěte v rodině. Rodiče budou ovlivněni předchozí 

zkušeností s učiteli prvorozených dětí. Předpokládám, že rodiče dítěte, které je v rodině 

první, budou preferovat více pečovatelský typ učitelky zaměřené na dítě (facilitační, 

konstruktivistický styl). Naopak, rodiče druhých a v pořadích dalších dětí v rodině, 

budou ovlivněni předchozími zkušenostmi a budou preferovat více řádu, přísnosti, 

pravidel (transmisivní, exekutivní, liberální). Budou více oceňovat reálné hodnocení 

žáků.  

 

Vyhodnotila jsem se všechny dotazníky a prošla odpovědi rodičů prvorozených dětí. 

Zaznamenala jsem si, jakou učitelku volili na prvním místě a jakou by si přáli nejméně. Stejně 

tak jsem prošla dotazníky rodičů, kteří volí učitelku pro svoje druhé a další dítě v pořadí.  
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Z uvedených preferencí (jak pozitivních, tak negativních) vyplývá, že obě skupiny rodičů se 

shodly na výběru učitelky, kterou by nejvíce preferovaly. Rodiče zvolili zástupce 

konstruktivismu a nejméně si nakonec pro svoje dítě přáli transmisivní typ učitelky. Můj 

předpoklad se tedy nepotvrdil. Klady konstruktivismu jsem již zmínila, dovolím si tedy 

připomenout, že transmisivní styl vyučování je označován jako protipól konstruktivistického 

stylu. Je to způsob vyučování zaměřený víc na výkon žáka než na rozvoj jeho osobnosti a 

kognitivního poznávání. Kladem tohoto stylu vyučování může být to, že jistě existuje skupina 

žáků, která potřebuje ke zvládnutí učiva již hotový poznatek, potřebuje dostatek tréninku 

různých typových úloh pro fixaci učiva a tento vyučovací styl také trénuje pamětní učení. I 

proto se našla skupina rodičů, která by si takovou učitelku pro svoje dítě přála.   

Pořadí dítěte První (29 respondentů) Druhé a další (42 respondentů) 

učitelka Nejvíce 

preferovaná 

Nejméně 

preferovaná  

Nejvíce 

preferovaná 

Nejméně 

preferovaná 

Adéla (facilitační) 8 2 14 6 

Miroslava (liberální) 3 4 5 9 

Dana (exekutivní) 0 8 3 8 

Martina 

(konstruktivismus) 

13 2 16 2 

Jana  

(transmisivní) 

5 13 4 17 
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5.3  PŘEDPOKLAD 3 

Předpokládala jsem, že nejvíce budou rodiče váhat mezi tradičním přístupem, který 

většina z rodičů zná z vlastní zkušenosti, je pro ně srozumitelný, a mezi modernějším 

přístupem, který může vyvolávat spousty otázek, obav, ale je lákavý, protože může 

přinést změnu ve vzdělávání, není zaměřený pouze na učivo, ale i na osobnostní rozvoj 

žáků.  Předpokládala jsem, že se v dotazníku budou opakovat dva protipóly: 

konstruktivistický, nebo facilitační styl a proti nim transmisivní, nebo exekutivní styl. 

Odpovědí na tento předpoklad je konečné pořadí učitelek, tak, jak je seřadili respondenti 

v otázce 8.: 

1. Martina, reprezentující konstruktivistický výukový styl 

2. Adéla, reprezentující facilitační výukový styl 

3. Miroslava, reprezentující liberální výukový styl 

4. Jana, reprezentující transmisivní výukový styl 

5. Dana, reprezentující exekutivní výukový styl 

Tento předpoklad se potvrdil. Konstruktivistický styl nakonec volili rodiče nejčastěji. Jeho 

protipól představoval exekutivní vyučovací styl, který věnuje víc pozornosti právě zvládnutí 

učiva, ale může opomíjet potřeby žáků. Klady tohoto stylu vidělo jen málo rodičů, ale 

v komentářích často zmiňovali jako pozitivní moment systematičnost, zájem o předmět, 

efektivitu, ochotu hledat nové metody, v plánování a vyhodnocování výsledků. Tuto učitelku 

by pravděpodobně více preferovali rodiče žáků vyšších stupňů vzdělávání. 

5.4   VZTAH MEZI OSOBNOSTÍ, PRAXÍ A CELKOVÝM POŘADÍM UČITELKY 

V tomto přehledu vidíme, kolik respondentů negativně a pozitivně hodnotilo zkušenost 

učitelky, její postoj k dětem i způsob hodnocení a vidíme zde i konečné pořadí učitelek. 

Je vidět vztah mezi postojem učitelky k žákům a konečným pořadím. Zkušenosti učitelky 

nemají zásadní vliv na rozhodování zákonných zástupců.  
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Výukový styl Zkušenosti 

Neg.  Pozit. 

Postoj k dětem 

Neg.     Pozit. 

Hodnocení  

Neg.     Pozit. 

Celkové pořadí 

Konstruktivistický 

styl  

  12         59          11        60     29           42          1 

Facilitační styl 17          54   8           63  26         45          2 

Liberální styl 11          60  28          43  35         36         3 

Transmisivní styl 27          44  31           40  27         44          4 

Exekutivní styl  35         36   56          15   57          14           5 
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6 ZÁVĚR 

Tato práce měla zjistit, čím se při hodnocení učitelů řídí zákonní zástupci, když si mohou vybrat 

učitelku prezentující určitý výukový styl. Odpovědi respondentů jsou nečekaně přesné, 

překvapilo mě, do jaké hloubky vedly některé úvahy ve volných komentářích.  

V diplomové práci jsem shrnula jak teoretické poznatky o výukových stylech, osobnosti učitele, 

tak jsem také zmapovala oblasti, kterých si cení odborná veřejnost, a následně porovnala s tím, 

kterých vlastností si na učitelích cení zákonní zástupci.  

Cílem výzkumné části bylo zjistit, jaké vlastnosti, charakteristiky a kompetence nejvíce 

akcentovali zákonní zástupci, jejichž dítě se stane (je) žákem 1.stupně ZŠ, a jaké kompetence, 

vlastnosti či charakteristiky byly z pohledu zákonných zástupců méně podstatné. Zjišťovala 

jsem, jakou důležitost přikládají zákonní zástupci osobnosti učitele, jakou výukovému stylu, 

přístupu k žákům či k hodnocení.  Cílem výzkumné části práce bylo zjistit, jaký typ učitele       

1. stupně ZŠ je z hlediska zákonných zástupců atraktivnější a proč? A jaký typ učitele velkou 

část zákonných zástupců neoslovuje a proč? Jakou roli hraje u zákonných zástupců osobní 

zkušenost s některým typem učitele v souvislosti s pořadím dítěte v rodině? 

Zjištění: rodiče nejvíce zaujala empatická učitelka zaměřená na potřeby dětí. Učitelka, která 

vede žáky k zodpovědnosti, samostatné práci. Která vytváří bezpečné klima a prostředí, ve 

kterém chyba není vnímána jako nedostatek, ale jako příležitost k novému zjištění a pokroku. 

Učitelka, která vnímá žáky individuálně, zná jejich osobní limity a je schopná zhodnotit osobní 

pokrok každého žáka. Je to učitelka podporující a rozvíjející komunikaci. Zde jsou respondenti 

ochotni akceptovat i rizika s tím spojená.  

Profil této učitelky zároveň částečně odpovídá i výstupu z teoretické a analytické části, kde je 

dobrý učitel definován následně:  

- dobrá motivace pro práci       

- prosociálně orientovaná osobnost 

- s odpovídajícím vzděláním  

- pozitivní osobnostní profilace s dynamickým entuziasmem 
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- morální a etická vyspělost promítající se do jednání a postojů 

- seberegulační schopnosti  

- speciální výkonové vlastnosti  

Preferovaná učitelka naplňuje zejména prosociální oblast, oblast motivace, pozitivní přístup. 

Díky „odvaze“ vést žáky konstruktivisticky u ní lze předpokládat i vyspělost promítající se do 

jednání a postojů.  

Nejméně zaujala učitelka, která přes bezesporu dobré organizační a didaktické schopnosti není 

pro rodiče dostatečně empatická, pozorná k jednotlivým dětem a jejich potřebám. Rodiče cítí, 

že se tento typ učitelky nehodí na 1. stupeň. Ačkoliv tato učitelka může mít dobré pedagogické 

schopnosti, absence hlubšího citu k žákům a schopnost vžít se do jejich potřeb je pro 

respondenty zásadní negativum.  

I toto zjištění koresponduje se závěry teoretické i analytické části. I v rámci nich se opakuje 

jako téměř nezbytný předpoklad prosociální orientace a kombinace s dobrou motivací pro práci 

s prvostupňovými žáky.  

Z tohoto zjištění lze vyvodit závěr, že u prvostupňových učitelů si zákonní zástupci nejvíce cení 

vztahu učitele k žákovi, schopnosti vnímat jeho potřeby a ochotu nechat přirozeně rozvíjet jeho 

touhu poznávat svět. Těmto charakteristikám dávají přednost před určitým kolektivismem, 

řádem a systémem i kvantitou znalostí.   

Na otázku: jakou důležitost přikládají zákonní zástupci osobnosti učitele jeho výukovému stylu, 

postoji k dětem a způsobu hodnocení lze hledat odpověď porovnáním počtu negativních a 

pozitivních reakcí a u těchto oblastí a porovnáním s celkovým pořadím preferovaných učitelek. 

Zde se potvrzuje, že pro zákonné zástupce je nejdůležitější postoj k žákům, následně hodnocení 

a nejmenší roli přikládají zkušenosti.   

I zde se shoduje hodnocení zákonných zástupců s výstupy z teoretické a analytické části.  
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6.1. PŘÍLEŽITOST K DALŠÍM VÝZKUMŮM 

Tato práce také může otevřít další otázku: zda by respondenti vybírali jinak, pokud by zmíněné 

profily učitelek byly vyučujícími na vyšším stupni vzdělávání? Měnily by se preference 

respondentů s přibývající potřebou kvalitních znalostí? Změnilo by se pořadí našich učitelek, 

pokud by byly vyučujícími na 2. stupni ZŠ?  

Zajímavé by také bylo zjistit, jak by se lišil výběr zákonných zástupců od samotných žáků 

vyššího stupně vzdělávání. V mém výzkumu zákonní zástupci méně empatické typy učitelek (a 

zároveň více systematické učitelky) viděli jako vynikajícího pedagoga na vyšším stupni. Ale 

žáci sami považují za dobrého pedagoga i na 2. a vyšším stupni takového, který nejen naučí, 

ale i s nimi soucítí, prožívá, chápe je. Toto zaznělo v analytické části zejména v rámci soutěže 

Zlatý Ámos, která stojí právě na nominaci učitelů ze strany žáků. To by otevřelo otázku, zda ta 

nejobecnější vysoce ceněná vlastnost není u učitelů například empatie, vztah k žákovi – a to na 

jakémkoliv stupni škol.  
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PŘÍLOHA-DOTAZNÍK63 

 

Dobrý den, 

prosím, věnujte mi cca 20-30 minut času. Svým zamyšlením nad dotazníkem napomůžete k 

zodpovězení otázky Jakého učitele preferují rodiče dětí, které vstupují do 1. třídy? 

V následujících medailoncích Vám bude představeno 5 učitelek. Zvažujte, kterou z učitelek byste 

si přáli pro svoje dítě při vstupu do 1. třídy a proč? Stejně tak přemýšlejte, kterou z učitelek byste 

si pro svoje dítě nepřáli. Protože u každého profilu najdete jen omezené množství různých 

informací, řiďte se svým pocitem. V průběhu vyplňování dotazníku se kdykoliv můžete vrátit 

k předchozím stránkám a Vaše rozpracovaná odpověď zůstane uložená. 

Děkuji za Váš čas. 

Alena Kolaříková  

 

1.Vybírám učitelku pro dítě, které je v naší rodině v pořadí:             

 
  první druhé třetí další v pořadí 

 

 pořadí dítěte v rodině: 
     

           

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Webové stránky Survio dostupné z https://my.survio.com/F7B6M7O7O5S7S5C3I9P8/designer [on-

line]     
 

https://my.survio.com/F7B6M7O7O5S7S5C3I9P8/designer
http://www.skolaprodemokracii.cz/
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2.NYNÍ VÁM PŘEDSTAVÍM 5 UČITELEK FORMOU KRÁTKÉHO TVRZENÍ, KTERÉ 

VYSTIHUJE JEJICH POSTOJ K VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ. SLOVEM ANO 

OZNAČTE JEDNO TVRZENÍ, KTERÉ JE VÁM POCITOVĚ NEJBLIŽŠÍ. OSTATNÍM 

VÝROKŮM ZADEJTE NE. 

 

 
  ano ne 

 

 

1. Učitelka Adéla říká:„Škola má dětem 
pomáhat, aby se staly samy sebou. Proto není 
podstatné, CO děti učíme, ale JAK“. 

   

 

2. Učitelka Miroslava říká: „Děti budou ve svém 
životě potřebovat především to, co už bylo 
objeveno. A my to musíme umět předat." 

   

 

3. Učitelka Dana říká: „V dnešní době je třeba 
děti naučit spolupracovat a také podřídit jejich 
zájem ve prospěch všech“. 

   

 

4. Učitelka Martina říká: „Děti se nejvíce naučí 
z vlastní zkušenosti, nikoliv z hotových 
poznatků.“ 

   

 

5. Učitelka Jana říká: „Je třeba vrátit vzdělání 
tradiční hodnotu. Neustálé změny a 
experimenty jen zhoršují znalosti žáků.“ 
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o Přečtěte si, prosím, více informací k jednotlivým učitelkám. Následně zhodnoťte, do jaké 

míry jsou pro vás akceptovatelné jejich zkušenosti, postoje, metody, přístupy. Jde tedy 

opět o Váš pocit z učitelky. 

 

 

 

 

 

 

3.Učitelka Adéla říká: „Škola má dětem pomáhat, aby se staly samy sebou. Proto není podstatné, 

CO děti učíme, ale JAK“. Adéla učí celkem 6. rokem, je svobodná. Za svou silnou stránku považuje 

lásku k dětem. Jejich potřebám přizpůsobuje většinu výuky. Věří, že žáci jsou schopní učit se z chyb, 

chyby považuje za důležitou součást učení. Nerada děti omezuje v aktivitě. Toleruje širokou hranici 

rozdílů v kvalitě prací žáků. Její hodnocení žáků ne vždy odráží skutečnou znalost žáků, ale spíš pokrok 

žáka. 

 

 

 

ZHODNOŤTE, JAK VNÍMÁTE OSOBNOST, POSTOJE, HODNOCENÍ A MOTIVACI ŽÁKŮ U TÉTO 

UČITELKY: 

 

 
  negativně pozitivně 

 

 
Zkušenosti a osobnost této učitelky vnímám 
spíš:    

 Postoj k dětem u této učitelky hodnotím spíš: 
   

 
Hodnocení a způsob motivace žáků vnímám 
spíš:    

        

 

POKUSTE SE SHRNOUT CO SE VÁM NA TÉTO UČITELCE LÍBÍ A CO NAOPAK NE? 

(MŮŽETE SE VRACET K PŘEDCHOZÍM STRÁNKÁM, VAŠE ODPOVĚĎ ZŮSTANE 

AUTOMATICKY ULOŽENA A ROZPRACOVÁNA). 

              

 Volný komentář:                                                                             
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4.Učitelka Miroslava říká: „Děti budou ve svém životě potřebovat především to, co už bylo 

objeveno. A my to musíme umět předat." Miroslava je původně učitelka 2. stupně. Na 1. stupni učí 

10 let a působí i jako vedoucí učitelka. Má dva dospělé syny, je aktivní sportovkyní. V každém 

předmětu se snaží dětem předat maximum vlastních poznatků. Dětem vždy vysvětlí, jak mají při práci 

postupovat. Díky tomu je její výuka efektivní, což je pro ni důležité. Její žáci vykazují dlouhodobě 

dobré výsledky v různých soutěžích. Špatné známky žáků vnímá jako přirozený jev, protože všichni 

nemohou být dobří. 

 

 

ZHODNOŤTE, JAK VNÍMÁTE OSOBNOST, POSTOJE, HODNOCENÍ A MOTIVACI ŽÁKŮ U TÉTO 

UČITELKY: 

 

 
  negativně pozitivně 

 

 
Zkušenosti a osobnost této učitelky vnímám 
spíš:    

 Postoj k dětem u této učitelky hodnotím spíš: 
   

 
Hodnocení a způsob motivace žáků vnímám 
spíš:    

        

 

POKUSTE SE SHRNOUT CO SE VÁM NA TÉTO UČITELCE LÍBÍ A CO NAOPAK NE? 

(MŮŽETE SE VRACET K PŘEDCHOZÍM STRÁNKÁM, VAŠE ODPOVĚĎ ZŮSTANE 

AUTOMATICKY ULOŽENA A ROZPRACOVÁNA). 

              

 Volný komentář:                    
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5.Učitelka Dana říká: „V dnešní době je třeba děti naučit spolupracovat a také podřídit jejich 

zájem ve prospěch všech“. Dana učí na této škole již 20. rokem, je matkou dvou dospělých 

dcer. Vystudovala nejprve ekonomickou školu, později pedagogiku. Dana má zorganizovanou 

výuku, ráda studuje novinky. Má propracovaný systém vzdělávání dětí. Autoritu získává 

především náročnými požadavky na přípravu. V hodnocení dětí je zásadová. Známku považuje 

za jednoznačné hodnocení znalostí. V její třídě platí jasná pravidla. Pozornost věnuje 

především třídě jako celku. Individualitu svých žáků toleruje, ale přímo nepodporuje. 

 

 

ZHODNOŤTE, JAK VNÍMÁTE OSOBNOST, POSTOJE, HODNOCENÍ A MOTIVACI ŽÁKŮ U TÉTO 

UČITELKY: 

 

 
  negativně pozitivně 

 

 
Zkušenosti a osobnost této učitelky vnímám 
spíš:    

 Postoj k dětem u této učitelky hodnotím spíš: 
   

 
Hodnocení a způsob motivace žáků vnímám 
spíš:    

        

 

POKUSTE SE SHRNOUT CO SE VÁM NA TÉTO UČITELCE LÍBÍ A CO NAOPAK NE? 

(MŮŽETE SE VRACET K PŘEDCHOZÍM STRÁNKÁM, VAŠE ODPOVĚĎ ZŮSTANE 

AUTOMATICKY ULOŽENA A ROZPRACOVÁNA). 

              

 Volný komentář:                    
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6.Učitelka Martina říká: „Děti se nejvíce naučí z vlastní zkušenosti, nikoliv z hotových poznatků.“ 

Martina učí 6. rokem. Původně pracovala v oblasti vzdělávání dospělých. Je maminkou 13leté dcery. 

Všimla si, že cokoliv její dcera objeví sama, je pro ni hodnotnější než předaný poznatek. Martina 

proto svoje žáky vede k nacházení řešení, vytváří jim takové situace, díky kterým děti mohou 

pochopit probíranou látku samy. Chyby žáků toleruje, nedává přímé návody na jejich odstranění. 

Žáky příliš neopravuje, ponechávám jim volnost ve způsobu řešení problémů. Hodnotí individuálně, 

pro každého má jiná kritéria. 

 

 

 

ZHODNOŤTE, JAK VNÍMÁTE OSOBNOST, POSTOJE, HODNOCENÍ A MOTIVACI ŽÁKŮ U TÉTO 

UČITELKY: 

 

 
  negativně pozitivně 

 

 
Zkušenosti a osobnost této učitelky vnímám 
spíš:    

 Postoj k dětem u této učitelky hodnotím spíš: 
   

 
Hodnocení a způsob motivace žáků vnímám 
spíš:    

        

 

POKUSTE SE SHRNOUT CO SE VÁM NA TÉTO UČITELCE LÍBÍ A CO NAOPAK NE? 

(MŮŽETE SE VRACET K PŘEDCHOZÍM STRÁNKÁM, VAŠE ODPOVĚĎ ZŮSTANE 

AUTOMATICKY ULOŽENA A ROZPRACOVÁNA). 

              

 Volný komentář:                    

 

        

 

 

        

              

 

 



86 
 

7.Učitelka Jana říká: „Je třeba vrátit vzdělání tradiční hodnotu. Neustálé změny a experimenty jen 

zhoršují znalosti žáků.“ Jana učí na 1. stupni ZŠ 25. rokem. Je trochu skeptická k novým trendům ve 

výuce, zvláště když vidí, jak vzdělání dětí upadá. Za svou prioritu považuje dobře děti naučit dané 

učivo. Důraz klade na systém v přípravě, jejím cílem je naučit děti zodpovědnosti. Jana je 

systematická učitelka, která učivo řádně vysvětlí, ukáže dětem ověřený postup, látku procvičí, 

znalosti ověří, a nakonec spravedlivě oznámkuje. Rodiče i děti vědí, jaká jsou pravidla hry, proto o 

nich příliš nediskutují. 

 

 

ZHODNOŤTE, JAK VNÍMÁTE OSOBNOST, POSTOJE, HODNOCENÍ A MOTIVACI ŽÁKŮ U TÉTO 

UČITELKY: 

 

 
  negativně pozitivně 

 

 
Zkušenosti a osobnost této učitelky vnímám 
spíš:    

 Postoj k dětem u této učitelky hodnotím spíš: 
   

 
Hodnocení a způsob motivace žáků vnímám 
spíš:    

        

 

POKUSTE SE SHRNOUT CO SE VÁM NA TÉTO UČITELCE LÍBÍ A CO NAOPAK NE? 

(MŮŽETE SE VRACET K PŘEDCHOZÍM STRÁNKÁM, VAŠE ODPOVĚĎ ZŮSTANE 

AUTOMATICKY ULOŽENA A ROZPRACOVÁNA). 

              

 Volný komentář:                    
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8. NYNÍ PROSÍM, SEŘAĎTE PŘEDCHOZÍCH 5 UČITELEK TAK, JAK BYSTE JE 

PREFEROVALI PRO SVOJE DÍTĚ. NA 1. MÍSTO DEJTE UČITELKU, KTERÁ BY NEJVÍCE 

ODPOVÍDALA VAŠIM PŘEDSTAVÁM. 

                                                                                                      

• 1. Adéla:„Škola má dětem pomáhat, aby se staly samy sebou. Proto není podstatné, CO děti  

učíme, ale JAK“.  

• 2. Miroslava: „Děti budou ve svém životě potřebovat především to, co už bylo objeveno. A my  

to musíme umět předat."  

• 3. Dana: „V dnešní době je třeba děti naučit spolupracovat a také podřídit jejich zájem ve  

prospěch všech“.  

• 4. Martina:„Děti se nejvíce naučí z vlastní zkušenosti, nikoliv z hotových poznatků.“  

• 5. Jana: „Je třeba vrátit vzdělání tradiční hodnotu. Neustálé změny a experimenty jen zhoršují  

znalosti žáků.“  

 

 

 

 

9. PROSÍM, UVEĎTE SVOJE NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: 

• základní 

• vyučen/a 

• SŠ zakončena maturitou 

• vyšší odborné 

• vysokoškolské 

 

 

 

 

10. DĚKUJI ZA VÁŠ ČAS. MÁTE-LI K DOTAZNÍKU JAKOUKOLIV PŘIPOMÍNKU, MŮŽETE JI 

UVÉST ZDE. 

  

 

 


