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ABSTRAKT 

Závěrečná práce se zaměřuje na otázky spjaté s vyučovacím stylem učitele, zvláště pak na 

obraz ideálního učitele z pohledu žáků. Teoretická část práce popisuje učitele jako osobnost, 

jeho profesní dovednosti a vyučovací styly. Empirická část obsahuje výsledky šetření, v 

němž respondenti z řad žáků čtvrtých a pátých ročníků 1. stupně základní školy 

charakterizovali ideálního učitele. Své představy vyjádřili slovem a kresbou. Výsledky jejich 

práce byly analyzovány podle stanovených kritérií. 
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ABSTRACT 

The presented theses is focused on topics, which are connected with teaching 

styles or more precisely with the image of the techear from the view of students 

(of forth and fifth grade of primary school education). Theoretical part describes 

techear as a personality, his professional skills and teaching styles (approaches to 

students). Empirical part describes process and conclusions of research, in which 

students of forth and fifth grade of primary education czech system describe their 

ideal teacher. Children opinions are expressed by words and images as well. The 

results were processed by designed criterions 
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Úvod  

 

V průběhu svého studia učitelství jsem přemýšlela o tom, jaký by měl učitel být. Diskuse na 

toto téma vedou různí lidé v různých kontextech. My učitelé často slýcháme, co si od nás 

přejí rodiče žáků, jaké představy mají naši kolegové a jaká očekávání jsou ze strany vedení 

školy. Nejvíce času však trávíme s žáky a o jejich představy se někdy zajímáme tak málo. O 

tom, jak by si svého ideálního učitele představovali sami žáci, se v naší společnosti diskutuje 

velmi málo. Avšak jsou to právě děti, kvůli kterým svou profesi vykonáváme a na kterých 

nám nejvíce záleží. Každý dobrý učitel na sobě pracuje, rozvíjí své kompetence a rozšiřuje 

škálu svých dovedností. Jakým směrem by se měl učitel ubírat, čemu by měl věnovat 

pozornost nejdříve, mohou říci třeba právě žáci, kteří s učiteli tráví velkou část svého života.  

Vzhledem k rozsahu celé problematiky jsem se rozhodla zaměřit svou pozornost pouze na 

žáky ve druhém vzdělávacím období, tedy žáky čtvrtých a pátých ročníků. Uvědomuji si, že 

se budu zabývat pouze částí celé tématiky, a že v jiném období se představy žáků budou 

pravděpodobně měnit. Zaměřím se pouze na žáky v tomto vzdělávacím období, protože jde 

o moji cílovou skupinu v mém studijním oboru. 

  Cílem mé práce je zjistit, jaký vyučovací styl žáci preferují, jaké vlastnosti a dovednosti 

považují u učitele za důležité a co tvoří k učiteli hezký vztah. 

Diplomovou práci rozděluji na teoretickou a empirickou. V teoretické části pojednávám o 

nárocích na profesi učitele, na standardy a kompetence. Zpracovávám rozdělení učitelských 

stylů, zabývám se významem a způsoby sebereflexe učitele. Uvádím vývojové zvláštnosti 

žáků na prvním stupni, zejména ve vztahu k autoritám. V empirické části pojednávám o 

kvalitativním šetřením, které je zaměřeno na sledování vyučovacího stylu učitele ve vazbě 

na představy žáků o "ideálním" učiteli. Ke sběru dat jsem využila metodu dotazování, 

pozorování a analýzu prací žáků ve skupinách. 
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1. Učitel 

1.1 Učitel a jeho profese 

Slovo učitel je v širší veřejnosti známé a používané. Každý člověk s ním má osobní 

zkušenost, a to nejen díky povinné školní docházce. V Pedagogickém slovníku (Průcha, 

Mareš, Walterová 2013, s. 261) se uvádí, že učitel je: „Jeden ze základních činitelů 

vzdělávacího procesu, profesionálně kvalifikovaný pedagogický pracovník, 

spoluzodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a výsledky tohoto procesu.“ Tradičně byl 

učitel vnímán především jako dobrý a široce vzdělaný člověk, vážený občan, který se 

obětavě věnuje mládeži. Očekávalo se od něj, že je velmi morální, přátelský a nadšený pro 

šíření kultury a vzdělanosti. Ve 20. století se učitel stal předmětem vědeckého bádání a stojí 

za zmínku, že pedagogicko-psychologický výzkum učitele několikrát změnil své akcenty 

(Mareš, Gavora, 2004). 

Dnes je tomu jinak. Učitel je vnímán jako osoba vytvářející podnětné prostředí pro získání 

dovedností a pro rozvoj osobnosti žáka. Není to ten, kdo „všechno ví“, ale průvodce na cestě 

za poznáním. „Být učitelem znamená přijmout zodpovědnost vůči společnosti za vzdělanost 

mladé generace, za její přípravu pro život a budoucí povolání. Učitelství již nelze považovat 

za pouhé poslání, ale za náročnou odbornou práci v oblasti vzdělávání a výchovy“ 

(Vašutová, 2007, s.7). 

 Hrabal a Pavelková (2010) podotýkají, že k učitelské profesi neoddělitelně patří celoživotní 

vzdělávání. Mimořádná dynamika moderní společnosti mění obsahy věd, výuky i profesí. V 

průběhu života se současné i budoucí generace budou muset opakovaně přizpůsobovat 

trvalým a často zásadním změnám. Tlak na učitele, aby přijímali stále nové poznatky a 

přizpůsobovali svou výuku dnešní rychle se měnící době, je stále silnější. 

„Na konci 20. století skupina expertů UNESCO zpracovala dokument, v českém překladu 

nazvaný – „Učení je skryté bohatství“, v němž formulovala cíle vzdělávání pro 21. století. 

Tyto cíle jsou v materiálu pojmenovávány pilíři, neboť na nich stojí podstata vzdělávání pro 

budoucnost, pro nové století. Jsou uplatnitelné na všech stupních vzdělávacího systému. Jde 
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o čtveřici cílů: učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít společně s ostatními, učit se být.“ 

(Vašutová, 2007, s. 16) 

Učitel má žákům nejen předat vědomosti, ale má je naučit poznávat, jednat a žít společně. 

Velký důraz je kladen na rozvoj osobnosti každého jednoho dítěte. Můžeme říci, že se nároky 

na učitele zvyšují. 

1.2 Vyučovací styl učitele 

Když nahlédneme do literatury, nalezneme velké množství rozdělení vyučovacích stylů 

učitele. Ráda bych zde představila tři typologie. První z nich je typologie Kurta Lewina. Ten 

typologii založil na vztahu učitel - žák. Právě typologie založená na vztahu učitel-žák je pro 

téma mé diplomové práce přiléhavá. 

Ďurič (1979) tuto typologii přibližuje. První skupinou je „demokratický učitel“. Tento 

pedagog si umí zjednat pořádek, udržet kázeň a klid v hodinách, zároveň respektuje osobnost 

žáka a povzbuzuje ho. Tento styl nejvíce pomáhá rozvíjet psychosociálně zralou osobnost 

žáka a je optimální nejen pro utváření kolektivu, ale i pro výchovnou práci vůbec. Je však 

pro učitele značně obtížný. 

Přísný učitel, který vyžaduje naprostý pořádek a klid v hodinách, je „autokratický učitel“. 

K žákům je spíše nepřístupný, často rozkazuje, hrozí, trestá, naopak málo respektuje přání a 

potřeby dětí. Skupina či třída vedená tímto stylem se vyznačuje vyšším napětím ve vztazích. 

Zpravidla vykazuje vysoký výkon, ale pouze za kontroly učitele. Některé děti vystavené 

působení tohoto učitele mohou mít i zdravotní potíže. Např. ranní nevolnosti a zvracení, 

zvýšenou psychickou tenzi, bolesti hlavy apod. (Ďurič, 1979). 

Poměrně nízkou efektivností výuky a nerozhodností pedagoga se vyznačuje „učitel 

liberální“. Patří sice často k učitelům žáky oblíbeným, avšak v jeho hodinách převládá často 

neklid a chaos. Takový učitel žáky téměř neřídí. Využívá spíše osobitých výzev k celé 

skupině (je třeba, mělo by se) namísto kladení požadavků. V náročných situacích bývá tento 

postup méně škodlivý než postup autokratický, nedává však žákům normy a požadavky 

nezbytné pro formování charakteru, nezajišťuje potřebnou organizaci společné činnosti, 

takže skupina obvykle nedosahuje výsledků, kterých by mohla a chtěla dosáhnout (Ďurič, 

1979). 



10 

 

Nemůžeme konstatovat, zda je některý z těchto přístupů lepší než jiný. V konkrétních 

didaktických situacích se dokonce můžeme rozhodnout pro jeden ze stylů a určit ho jako 

nejefektivnější pro řešení dané situace.  

Zvolit určitý vyučovací styl na základě aktuální situace ve třídě ovšem není pro učitele ze 

začátku jeho praxe snadné. Učitel si musí nejprve vytvořit svůj osobní vyučovací styl, ten, 

který mu nejvíce vyhovuje, ve kterém se cítí dobře. „Učitel začátečník obvykle nepřichází 

do praxe s vyhraněným vyučovacím stylem, ale má možnost setkat se s řadou učitelů, u 

kterých se dá rozpoznat osobnostní a profesní vyhraněnost, a inspirovat se jejich 

vyučovacími styly. Vyučovací styl je utvářen v průběhu pedagogické praxe a pro své 

konkrétní nositele–učitele-je nezaměnitelný, typický a je odvislý od učitelova kognitivního 

stylu“ (Dytrtová, Krhutová, 2009, s.21). Přesto, že má učitel svůj nezaměnitelný styl, může 

někdy „sáhnout“ i po jiném pedagogickém stylu. Může se tomu tak dít v případě, že jiný 

učitelský styl vyhodnotí z nějakého důvodu jako prospěšnější pro konkrétní situaci v dané 

třídě (viz výše). 

Caselmannova typologie rozlišuje dva základní typy učitelů: logotrop a paidotrop. Tuto 

typologii představuje Holeček (2014). Kritériem pro rozdělení je zaměření učitele na jeho 

obor nebo na dítě. Logotropem rozumíme učitele zaměřeného na svůj obor, na obsah svého 

předmětu. S nadšením si připravuje prezentace, rád vede nejrůznější kroužky a nelituje času, 

aby získal žáky pro svůj předmět. Paidotrop bývá charakterizován jako učitel orientovaný 

na žáky, na jejich prožívání, problémy, postoje a emoce. Učitelé tohoto typu vyučují většinou 

na prvním stupni základní školy. 

Fenstermacher a Soltis (2008) rozdělují učitelské styly podle přístupu k výuce žáků, 

rozvíjení žákovy osobnosti a k povaze vyučovacího předmětu. Představují styl exekutivní, 

liberální a facilitační. Tvrdí, že učitel, který vyučuje stylem exekutivním, je vnímán jako 

manažer složitých výukových procesů. Je zodpovědný za to, aby prostřednictvím nejlepších 

dovedností a postupů zajistil žákům dosažení dobrých výsledků. Naproti tomu kladení 

důrazu na využití dosavadních žákových zkušeností je charakteristické pro učitele 

využívajícího styl facilitační. Jde často o empatickou osobnost, která pomáhá žákům rozvíjet 

se a dosahovat vysoké úrovně sebeaktualizace a sebeporozumění. Liberální styl pak 
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představuje učitele jako osobnost, která osvobozuje mysl žáků, pomáhá jim stát se 

vyváženými, erudovanými a morálně hodnotnými lidskými bytostmi. 

Výše byly představeny tři typologie vyučovacích stylů učitele. Dytrtová a Krhutová (2009) 

hovoří o interakčním stylu učitele. Interakční styl nepředstavuje další typ pedagogického 

přístupu. Jedná se o trvalou charakteristiku učitele. Ta určuje, jakým způsobem bude učitel 

na žáky působit v určité situaci. Také můžeme říci, že interakční styl učitele je stálá vlastnost. 

Tato skutečnost žákům velmi pomáhá, protože jim umožňuje předvídat učitelovu reakci na 

konkrétní situaci a připravit se na ni. Chování učitele se tak stává předvídatelným. Přestože 

je interakční styl stálá vlastnost, je třeba zmínit, že se v průběhu času a vlivem získaných 

zkušeností mění. 

 

1.3 Dovednosti učitele 

Pro pojem dovednost můžeme najít u Průchy, Walterové, Mareše (2013, s.49) toto 

vymezení: „Dovednost je jeden ze základních pojmů pedagogiky, však stále ale nedostatečně 

objasněný. Obecně znamená způsobilost člověka k provádění určité činnosti (např. čtení, 

řešení úloh určitého typu-dovednosti intelektové, plavání, jízda na kole, obsluha technického 

zařízení-dovednosti senzomotorické).“ Učitel by tedy měl být schopen s žáky komunikovat 

a spolupracovat na jejich rozvoji. K tomu potřebuje pedagogické dovednosti, ty ale nejsou 

zatím jednotně vymezeny. „Pedagogické dovednosti jsou základem profesní identity učitele. 

Jejich vytváření je dlouhodobým procesem, který je nastartován rozhodnutím studenta stát 

se učitelem“ (Dytrtová, Krhutová,2009, s.45).  

 

Kyriacou, 2012, s. 21) pedagogické dovednosti rozděluje do sedmi oblastí. 

 „Obecně lze základní pedagogické dovednosti, které přispívají k úspěšnosti vyučování, 

identifikovat a popsat takto: 

1. Plánování a příprava: Dovednosti podílející se na výběru výukových cílů dané učební 

jednotky, na volbě cílových dovedností, které mají žáci na konci hodiny zvládnout, a 

dovednosti volit nejlepší prostředky pro dosažení těchto cílů. 
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2. Realizace vyučovací jednotky: Dovednosti potřebné k úspěšnému zapojení žáků do učební 

činnosti, obzvláště ve vztahu ke kvalitě vyučování. 

3. Řízení vyučovací jednotky: Dovednosti potřebné k takovému řízení a organizaci učebních 

činností během učební jednotky, aby byla udržitelná pozornost žáků, jejích zájem a aktivní 

účast na výuce. 

4. Klima třídy: Dovednosti potřebné pro utvoření a udržení kladných postojů žáků vůči 

vyučování a jejich motivace k aktivní účasti na probíhajících činnostech. 

5. Kázeň: dovednosti potřebné k udržení pořádku a k řešení všech projevů nežádoucího 

chování žáků. 

6. Hodnocení prospěchu žáků: dovednosti potřebné k hodnocení výsledků žáků aplikované 

jak při formativním hodnocení, tak při hodnocení sumativním. 

7. Reflexe vlastní práce a evaluace: dovednosti potřebné pro hodnocení vlastní pedagogické 

práce s cílem je v budoucnu zlepšit.“ 

 

Toto rozdělení do sedmi oblastí zahrnuje činnost učitele v celé jeho šíři. Můžeme si 

všimnout, že nároky na učitele jsou vysoké a především všestranné. Málokteré povolání 

vyžaduje od zaměstnance dovednosti komunikační, dovednosti pro vytváření bezpečného 

klimatu, dovednosti spojené s přípravou, organizací, samotnou realizací i následnou reflexí.  

Kyriacou (2012, s. 18) dále popisuje dovednosti jako činnosti, které podporují žákovo učení. 

„Pedagogické dovednosti můžeme definovat jako jednotlivé logicky související činnosti 

učitele, které podporují žákovo učení…. Můžeme rozlišit 3 důležité prvky těchto dovedností: 

1. Vědomosti, které zahrnují učitelovy poznatky týkající se daného oboru, žáků, kurikula, 

vyučovacích metod, nejrůznějších faktorů, jež mohou mít vliv na vyučování a učení, a jeho 

vědomosti o vlastních pedagogických dovednostech. 

2. Rozhodování, které zahrnuje uvažování a rozhodování v průběhu přípravy na vyučovací 

jednotku. 

3.Činnost, navenek se projevující chování učitele, jehož cílem je napomáhat učení žáků.“  

Na těchto prvcích je dobře vidět, jaké nároky jsou na učitele kladeny a většina z nich není 

přímo patrná. Žáci vidí pouze třetí oblast, tedy chování učitele. To, co předcházelo učitelovu 

výstupu, nejsou schopni zahlédnout. Od učitele jsou vyžadovány velké znalosti učiva, ale i 
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základy sociologie a psychologie, aby byl schopen vytvářet takové klima, které podporuje 

žákovo učení. 

 

 

„Jedním z hlavních problémů při identifikaci seznamu základních pedagogických dovedností 

je skutečnost, že tyto dovednosti zahrnují spektrum od velmi obecných dovedností, jako je 

dovednost připravit vyučovací jednotku, až k velmi konkrétním dovednostem, jako je 

například schopnost zvolit správnou dobu čekání na žákovou odpověď v konkrétní situaci. Z 

celkového pohledu se při zvažování pedagogických dovedností dá říci, že jako nejužitečnější 

se jeví zaměření na značně široké a všeobecné dovednosti užitečné pro učitele a na hledání 

jejich souvislosti se způsobem, jak učitel uvažuje o svém vyučování. O specifičtějších 

dovednostech je potom možno hovořit tehdy, když to pomůže ilustrovat a objasnit působení 

těchto všeobecných dovedností. Nicméně vzhledem k povaze vyučování je jasné, že ať už si 

jako jádro vybereme kterékoliv pedagogické dovednosti, budou se vzájemně překrývat a 

ovlivňovat a nikdo jiný by jistě dokázal dobře obhájit výběr jiných dovedností, na které se 

zaměřil“ (Kyriacou, 2012, s. 19). 

 

Níže budou představeny dvě dělení dovedností učitele, které vnímám jako výstižné. Dělení 

Podlahové (2004) považuji za obecnější, zatímco rozdělení podle Krejčové a Kargerové 

(2011), kterým je soubor kvalit učitele, považuji za lépe využitelné do praxe. 

 

Podlahová (2004) uvádí, že na učiteli závisí, jak se žáci cítí v prostředí, které na ně klade 

nároky, ale i to, jaká je ve třídě parta či kolektiv. Vymezuje společenské role, které učitel ve 

své profesi zastává a z nich vyplývající potřebné dovednosti. Učitel by měl být: ředitelem ve 

smyslu, kdy rozhoduje a plánuje činnosti jednotlivců i celé třídy. Je tedy za potřebí 

dovedností k plánování. Učitel je manažerem, úředníkem, jež sbírá omluvenky, vyplňuje 

třídní knihu nebo píše vysvědčení. Často je třeba být soudcem, který řeší spory a závažné i 

méně závažné přestupky. Měl by být pro své žáky vzorem a s tímto vědomím přicházet na 

pracoviště. Fulghum (1996, s.17) připomíná: „Nic si nedělejte z toho, že děti neposlouchají, 

co říkáte, ale mějte na paměti, že vás neustále pozorují.“  
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Dalšími rolemi, které učitel zastává, je podle Podlahové (2004) role psychologa, který 

nahlíží do duše dítěte, chápe zákonitosti psychického vývoje a umí rozpoznat pohnutky žáků. 

Učitel má umět rozpoznat kvalitu a sílu sociálních jevů, dokáže diagnostikovat sociální 

situaci ve třídě a vytváří dobré a vstřícné sociální vztahy ve třídě. V neposlední řadě se učitel 

stává v různých situacích náhradním rodičem, přítelem a poradcem při hledání žákových 

životních perspektiv. 

 Krejčová, Kargerová (2011) popisují soubor kvalit učitele. Popisují 7 principů 

smysluplného učení. Každý princip vyvíjí na učitele nároky, jež jsou ukazateli kvality. Jsou 

jimi: Zaměření se na dítě, podnětné prostředí, plánování, metodika a organizace práce, 

průběžné rozvíjející hodnocení, spolupráce školy s rodinou, inkluzivní vzdělávání a 

evaluace. Všemi těmito kvalitami by měl učitel disponovat. Otázkou evaluace se více zabývá 

kapitola 1.6 Sebehodnocení učitele.  

Kvalitu „zaměření se na dítě“ nyní přiblížím, jelikož se jedná o přímou interakci učitel – žák, 

což je pro tuto diplomovou práci stěžejní.  

Krejčová, Kargerová (2011) popisují cestu od dominance učitele k zaměření se na dítě. 

Východiskem jsou pro ně humanistické a demokratické přístupy, kdy je kladen důraz na úctu 

k dítěti, respekt a důvěru, orientaci na jeho vnitřní aktivitu, vlastní prožitky a zkušenosti. 

„Humanismus svou vírou ve schopnosti dítěte a možnosti jeho zdokonalování a 

sebezdokonalování představuje optimistickou výchovnou pozici. Na místo školy direktivní, 

manipulativní a autoritativní založené na drilu, vnější kontrole a donucování, prosazuje 

model školy osobnostně rozvíjející, založené na komunikativním přístupu, partnerství a 

spolupráci“ (Spilková, 1997 in Krejčová, Kargerová 2011, s.17).  

Vykročení na tuto cestu-zaměření se na dítě-je pro rozvoj osobnosti žáka ten nejvhodnější 

způsob. Tento přístup k žákům klade na učitele vysoké nároky. Učitel musí sám sebe 

upozadit, dbát na prostor pro rozvoj každého jednotlivého žáka, což vyžaduje empatii a 

pozornost. Klade to také vysoké požadavky na učitelovu přípravu. Žáci v jedné třídě se 

nachází na různé kognitivní úrovni a učitel by měl být připraven každého z nich individuálně 

posouvat v jeho poznání.  
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Krejčová, Kargerová (2011, s. 49-50) předkládají konkrétní seznam ukazatelů kvalitního 

naplnění učitelova zaměření se na dítě. Několik ukazatelů níže nabízím:  

Učitel projevuje lásku, zájem a respekt každému dítěti 

- Komunikuje s dětmi úsměvem, dotykem, objetím. 

- Během celého dne poskytuje dětem příležitost pro sdílení vlastních myšlenek a pocitů. 

Učitel jedná s respektem a úctou se všemi dětmi 

- Uznává přínos jednotlivých etnik a podporuje jejich specifika. 

Učitel u dětí podporuje prosociální chování 

- Vytváří situace, v nichž děti spolupracují a navzájem si pomáhají. 

Učitel podporuje rozvoj odpovědnosti, samostatnosti a sebekontroly dětí 

- Vede děti k řešení problému tím, že podporuje jejich vzájemné diskuse a pobízí je 

k výměně názorů, myšlenek, pocitů. 

- Svěřuje každému dítěti odpovědnost za jeho práci. 

V tomto seznamu ukazatelů vidím veliký přínos pro rozvoj učitelových dovedností. Někdy 

může mít učitel touhu pracovat na svých dovednostech, nicméně nemusí nacházet konkrétní 

návod odkud začít. Díky tomuto přehledu má pedagog k dispozici konkrétní oblasti, na které 

může zaměřit svou pozornost při sebezdokonalování ve své profesi.  

 „Rozvoj pedagogických dovedností závisí také na motivaci učitele. Mezi učiteli je mnoho 

rozdílů v tom, kolik času, energie a úsilí jsou ochotni věnovat reflexi vlastních 

pedagogických dovedností, jejich hodnocení a zlepšování. Tento problém se objevuje 

obzvláště v okamžiku, kdy učitel získal dostačující rozsah pedagogických dovedností k tomu, 

aby byl schopen realizovat uspokojivé vyučování. Pak se totiž pro něj vyučování často stává 

rutinní záležitosti. Tato tendence může být ještě více posílena poté, co si učitel připravil a 

procvičil používání dostatečného množství rozmanitých pomůcek, příkladů a technik“ 

(Kyriacou, 2012, s.28). Nicméně můžeme říci, že i v tomto pokročilém vývojovém stupni je 

třeba reflexi nezanedbávat. Pomůcky a techniky mohou být perfektní, ale žáci i doba se stále 

mění a učitelé musí být stále připraveni flexibilně reagovat na měnící se potřeby. 

„Každý učitel má řadu vlastních individuálních dispozic a potenciality, které v průběhu let 

specifikuje a rozvíjí, využívá vlastních metod a má vlastní představu pojetí dobré výuky 
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daného předmětu. Obecně vzato může tedy ve vyučování pracovat mnoha způsoby, musí však 

vědět, co dělá a proč to dělá“ (Hrabal, Pavelková, 2010, s.19).  

Vědomí cílů můžeme považovat za stěžejní. Základem dobrého učení je to, že učitel ví, 

jakým směrem se vydává, zná cíl hodiny, dne, týdne… Někdy se můžeme setkat s učiteli 

používajícími skvělé a inovativní metody práce, které ale nemohou přinést své plody, když 

si vyučující nestanovil cíl. „Cíle jsou velmi významným nástrojem a bez jejich efektivního 

stanovení je pravděpodobné, že práce nepřinese potřebné výsledky“ (Fontana, 2010, s.167). 

 

Domnívám se, že každý učitel má určité profesní oblasti, které jsou mu bližší, cítí se v nich 

jistěji a má pro ně jisté nadání. Žádný učitel není zcela nestranný, takže se dá předpokládat, 

že bude upřednostňovat ty pedagogické dovednosti, které mu budou blízké, jak z hlediska 

jeho nadání, tak i osobnostních předpokladů. Například učitel umělecky založený bude klást 

pravděpodobně větší důraz na kreativitu žáků než učitel racionálně založený. Důležité však 

je, aby byl splněn výchovně vzdělávací cíl, přestože cesty k jeho dosažení mohou být různé. 

 

Holeček (2014) poukazuje na skutečnost, že u žáků má autoritu ten učitel, který dovede svůj 

předmět ve svém oboru dobře vysvětlit. To ale žáci nepovažují za nejdůležitější, spíše jde 

z jejich pohledu o samozřejmost. Hledí spíše na vlastnosti učitele. Charakterové vlastnosti 

učitele potom vymezuje jako souhrn vlastností, které mají morální význam a které lze popsat 

pomocí těchto skupin vztahů: vztah k sobě, vztah k druhým, vztah k práci, vztah k hodnotám. 

Děti bývají velice citlivé na učitelovo jednání. Pozorují, jaký vztah má k jednotlivci, celé 

třídě, jak se vyjadřuje o svých nadřízených a kolezích, jaký vztah má k práci, zda chodí do 

školy rád. Často žáci nedovedou slovy popsat charakterové vlastnosti, ale vnímají je, na 

jejich základě pak učitele hodnotí. 

1.4  Klima třídy 

Dnes je velmi diskutovaným tématem klima třídy. Existuje řada nástrojů k měření atmosféry 

ve školní třídě. Jak píše Mareš a Ježek (2012) na efektivní výuku má přímý a zásadní vliv 

klima třídy. Pokud se žáci cítí ve třídě bezpečně a příjemně, ovlivňuje to pozitivně jejich 

schopnost soustředit se a vstřebávat nové poznatky. Klima třídy je také zásadní pro to, 
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s jakým nadšením a chutím chodí děti do školy. A právě učitel je tím, kdo svým přístupem 

klima třídy pomáhá vytvářet. 

Záleží do velké míry na učiteli, zda dokáže ve třídě vytvořit prostředí, které bude přijímající, 

bude u žáků vzbuzovat pocit důvěry, podporovat otevřenou a pravdivou komunikaci mezi 

učitelem a žákem i mezi žáky navzájem. Dobré klima ve třídě by mělo žáky povzbuzovat k 

hledání kreativních přístupů, nenechat se odradit neúspěchem a chyby přijímat jako dobrou 

zkušenost při hledání řešení problémů, jako něco, co jim může otevřít cestu při hledání 

způsobů, které vedou k vytčenému cíli. Pro zdravé klima ve třídě je neméně důležité, aby 

výchovná i vzdělávací pravidla nastavená učitelem (nebo domluvená mezi učitelem a žáky) 

skutečně platila a učitel je neměnil podle své momentální nálady. Domnívám se, že pokud 

se to podaří, v dětech to probouzí pocit důvěry a jistoty a pomáhá jim orientovat se a 

rozhodovat podle těchto pravidel. 

 Z toho vyplývá, že učitel se stále nachází pod jistým tlakem a musí se cvičit v sebeovládání. 

Velice výstižně o tom píše Janderková (2019 s.77): „Učitel se během dne setkává s mnoha 

problémovými situacemi. Řeší průběh výuky, kázeňské prohřešky žáků, vztahy s kolegy, 

rodiči, vedením. Značně negativně působí i nadměrná administrativa, neplodné tlachání na 

nicneříkajících školeních, nevyjasněnost funkcí, konflikty s kolegy či nadřízenými, 

nedostatečné finanční ohodnocení a s tím související malá společenská prestiž. (…) Z toho, 

co jsme vzpomenuli, vyplývá, že by učitelské povolání měli spíše vykonávat lidé, kteří jsou 

schopni pracovat pod určitým tlakem. Učitel musí ovládat svůj obor – předmět, musí umět 

učivo zprostředkovat, a navíc být ještě specialistou na problémy svých žáků“. 

Proto se domnívám, že např. omluva ze strany učitele při případném selhání (a to v jakékoli 

oblasti) je jednou z klíčových dovedností a schopností, které by měl učitel ovládat a 

aplikovat v praxi a zároveň ji předat dětem. Je všeobecně známo, že tato dovednost-přiznat 

si své selhání a dokázat se v případě potřeby omluvit je jednou ze základních lidských 

dovedností, které člověk potřebuje po celý svůj život jak v osobním, tak v profesním životě. 

Prvním předpokladem k vytvoření pozitivního klimatu ve třídě, je mít své žáky rád. To 

samozřejmě vyžaduje určitý čas a celkový pozitivní postoj ke svému učitelskému povolání. 

Pokud má učitel rád svoji práci a své žáky, splňuje základní podmínku pro vytvoření dobrého 

klimatu ve své třídě. Z praxe se ovšem neustále přesvědčujeme o tom, že to samotné nestačí.  
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1.5 Etická rovina v profesi učitele 

Osobnost učitele má v životě každého z nás možná větší míru vlivu, než si mnohdy 

připouštíme. Často bývá učitel první autoritou po rodičích nebo nejbližších příbuzných. Ve 

věku, kdy se dítě poprvé setkává se svým učitelem je velmi důvěřivé, otevřené všemu 

novému, snadno a rychle si vše pamatuje a formuje si své postoje, zásady a mravní 

hodnoty.  Žáci, jejichž výchova v rodině je srozumitelná a pevná, mohou výchovné působení 

učitele a rodičů porovnávat. Nicméně pro ty, jejichž rodiče jim z různých důvodů takovou 

výchovu nezprostředkují, může být učitel hlavním tvůrcem životních norem a mravních 

zásad. Z tohoto důvodu si myslím, že kvalitní osobnost učitele je jedním z hlavních 

předpokladů pro úspěšnou výchovu a vzdělávání dalších generací. 

Za velice důležitý osobnostní předpoklad učitele lze považovat dostatečnou míru 

odpovědnosti. “Výchovná odpovědnost má povahu označenou jako ,,povinnost moci”, kdy 

moc nad druhým například matky nad nemluvnětem, je zavazující (...). Odpovědnost tedy 

plyne z povinnosti dostát požadavku věci. To, co je závislé, nezaručené ve své existenci, je 

tím, co zavazuje, přikazuje, nárokuje, aby vládnoucí moc jednala v jeho prospěch. Výchovná 

odpovědnost může mít také podobu odpovědnosti z kompetence. Příkladem je odpovědnost 

učitele za úroveň znalostí žáka. Tato odpovědnost zavazuje učitele k systematické práci s 

žákem, k hledání nových výukových možností, specifických metod učení, i kdyby byl rodiči i 

žákem samotným od tohoto cíle odrazován. To nejdůležitější je, že odpovědnost moci i 

kompetence je nereciproční, vztah mezi tím, kdo je odpovědný, a tím, na koho se odpovědnost 

vztahuje, je nezaměnitelný. Vztah odpovědnosti neexistuje mezi sobě rovnými, je vertikální, 

odpovědnost není dílčí, nýbrž celková, neobjevuje se příležitostně, nýbrž stále” (Pelcová, 

Semrádová, 2014, s. 55). 

 Pokusím se zde vytvořit profil ideálního učitele, ačkoli jsem si vědoma, že v praxi musíme 

počítat s lidskou nedokonalostí, s různým stupněm vrozených schopností pro učitelské 

povolání, ale zároveň se nevzdávat určitých nároků na předpoklady mravní a osobnostní, 

které bychom, podle mého názoru, měli u učitele očekávat a vyžadovat. Zvláště pokud bude 

působit na předškolní děti a žáky prvního stupně základní školy, kdy jsou děti nejvíce 

ovlivnitelné a vytváří si základní životní postoje a zásady. Ideální učitel má být vzdělaný ve 
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svém oboru. Musí mít schopnosti a dovednosti k předávání tohoto svého vzdělání. Těmito 

dovednostmi jsou například komunikační dovednosti, práce s hlasem, funkční používání 

nonverbální komunikace a gest, empatie, ochota vnímat žáka a hledat způsoby, jak ho 

provázet na cestě za poznáním, schopnost těžit ze zkušenosti. Vhodně volí hodnocení žáků. 

Žáky motivuje. Ideální učitel je ten, kterému záleží nejen na učivu, ale předává společenské 

a morální hodnoty. Je naslouchající potřebám dětí, své žáky zná a chce jim pomáhat 

rozvinout jejich schopnosti a doprovází je na cestě objevení sebe sama. Je rádcem a strůjcem 

jejich úspěchu. Zároveň si je ideální učitel jistý svými cíli a svou práci k těmto cílům 

směřuje. Vytváří ve třídě bezpečnou a radostnou atmosféru. Spolupracuje a aktivně se zajímá 

o dění školy. V neposlední řadě musí mít chuť objevovat nové metody a způsoby profesního 

růstu a učit se jim.  

 

1.6 Sebehodnocení učitele 

Sebehodnocení učitele je pro téma této diplomové práce velice důležité. Dobří učitelé se 

snaží svou práci dělat co nejlépe. K tomu je třeba nahlížet na svou práci s odstupem, dokázat 

rozlišit, zda byly určené cíle efektivně splněny a jak mohu příště vylepšit svou přípravu i 

realizaci. Zároveň musí reagovat na aktuální potřeby dětí. Pro učitele by mělo být důležité, 

co od něho děti potřebují, co považují za důležité, aby na to mohl reagovat. Právě vnímání 

učitele dětmi, které zkoumám ve své empirické části, je vedle sebehodnocení učitele 

důležitou součástí učitelovy práce. 

Učitel je častěji v roli hodnotitele, stejně tak se ale dostává do role toho, kdo je hodnocen. 

Vašutová (2007, s. 21) dobře vystihuje tento jev: „Učitelé patří mezi neustále sledovanou a 

také v posledních letech dosti kritizovanou profesní skupinu. Vyplývá to z profesního statusu 

učitelů, který jim přisuzuje realizovat vzdělávací politiku státu. Tato historická danost se 

vždy vyhrocovala ve vypjatých politických situacích. Proto i v devadesátých letech 20. století 

se učitelský stav stal předmětem kritiky pro svoji ideologickou loajalitu, ne však zcela 

oprávněně. Většina učitelů vykonávala svoji profesi s odborným zaujetím láskou a pozitivně 

ovlivnila generace minulých let i současnosti, aniž by přitom podlehla vlivu státní 

ideologie“. 
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Krejčová a Kargerová (2011) popisují soubor kvalit učitele. Popisují 7 principů 

smysluplného učení. Každý princip vyvíjí na učitele nároky, jež jsou ukazateli kvality. 

Ukazatelé kvality jsou již jmenovány v kapitole 1.3 Dovednosti učitele. Posledním 

ukazatelem kvality je princip evaluace. Ten popisují ve třech bodech: 

Prvním je: „Učitel průběžně reflektuje, posuzuje a hodnotí efektivitu svých vzdělávacích 

metod. Vyhodnocuje silné i slabé stránky svých výukových metod a podle potřeby vytváří 

plán svého dalšího rozvoje“ (Krejčová, Kargerová, 2011, s.214). Učitel by měl znát své 

nedostatky, aby na nich mohl dál pracovat a díky využívání silných stránek může ve výuce 

dobře uspět.  

Za druhé „Učitel hodnotí své práce a systematicky se snaží o získávání informací 

z nejrůznějších zdrojů (sebehodnocení, evaluační údaje od dětí, kolegů, supervizorů, vedení 

školy, rodičů dětí…)“ (Krejčová, Kargerová, 2011, s.214). Je důležité, aby se každý učitel 

snažil získávat zpětnou vazbu z různých stran. Porovnáním různých pohledů může dojít k co 

nevětší objektivitě.  

Třetím ukazatelem je potřeba na zjištěné reflexe aktivně reagovat. Dobrý učitel by se neměl 

smířit s vědomím svých kvalit a nedostatků. Nestačí, když vyslechne hodnocení od dětí, 

rodičů a kolegů. To podstatné je, že zjištěné informace zařadí do svého dalšího pracovního 

úsilí. „Do své práce učitel začleňuje nové postupy na základě výsledků jejího průběžného 

vyhodnocování“ (Krejčová, Kargerová, 2011, s.214). 

 

Zamýšlela jsem se nad tím, kdo všechno učitele hodnotí. A subjektů je mnoho. Je to ředitel, 

který může učitele hodnotit jak slovně, tak i finančně pomocí odměn. Stejně tak učitele 

hodnotí rodiče jak slovně, tak prostřednictvím pololetních dárků či vzájemně si předávaných 

referencích na dobré učitele. V dnešní době se tak děje nejčastěji prostřednictvím sociálních 

sítí. Dalším hodnotitelem učitelů mohou být jeho kolegové, kteří přijdou na hospitaci a 

učiteli následně poskytnou zpětnou vazbu k jeho práci. Také stát hodnotí učitele, a to 

prostřednictvím výše platu, což je dnes tolik diskutované téma. V neposlední řadě může být 

učitel také hodnocen prostřednictvím různých soutěží. Například Zlatý Ámos nebo Global 

teacher prize Czech Republic. Oficiálním cílem Global teacher prize je, stejně jako u ankety 
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Zlatý Ámos, zvýšení prestiže učitelského povolání a posílení statusu učitele v České 

republice. Jde zde ale také o nastavení standardů učitelské praxe podle globálních měřítek. 

 Zlatý Ámos je anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky. Jejím posláním je 

především popularizace pedagogů, kteří podle hodnocení žáků a studentů významně 

přispívají k utváření kvalitního vztahu mezi žáky a učiteli. 

Právě hodnocení učitelů žáky je velice důležité. Jejich hodnocení je na denním pořádku 

nicméně probíhá tato zpětná vazba nejčastěji mezi žáky o přestávkách a k učitelům 

samotným se málokdy dostane. Na vysokých školách můžeme v posledních letech sledovat 

velkou snahu, aby se hodnocení studentů dostalo přímo k učitelům. Tomuto hodnocení 

učitelů žáky se budu prakticky věnovat ve své empirické části.  

Velmi důležité a učiteli kdykoli dostupné je hodnocení učitele sebou samým tedy 

sebereflexe.  

 „Profesní sebereflexí se rozumí situace, kdy se učitel zamýšlí nad jednotlivými stránkami 

vlastní pedagogické činnosti, například nad učivem, které zprostředkovává žákům, nad 

uplatňovanými metodami a formami, průběhem pedagogické komunikace, reakcemi svých 

žáků, svým vztahem ke třídě, jednotlivou vyučovací hodinou, komunikací s kolegy a rodiči a 

nad spoustou dalších věcí a činností, z nichž se skládá profese učitele“ (Podlahová, 2004, s. 

105).  

Podobně pojem sebereflexe vnímá i Hrabal a Pavelková (2010, s.14): „Pod pojmem 

sebereflexe učitele rozumíme řízenou, hodnotící reflexi v procesu komunikace, výuky a 

hodnocení žáků, která probíhá na základě interpretace záznamu o vlastní vyučovací činnosti 

(video, audio, písemná dokumentace) a autodiagnostických údajů, a to s cílem zvýšit vlastní 

profesní kompetence.“ 

 Takové zamyšlení by učitel měl dělat několikrát denně. Zamýšlí se nad přípravou hodiny, 

nad cíli a metodami, které zvolí. Už při probíhající hodině mu přicházejí na mysl hodnocení 

a reflexe, zda by nebylo lepší využít jiných metod. Ptá se, zda je splněn stanovený cíl a jestli 

je hodina efektivní. Sebereflexe by měla přijít ještě po hodině, častěji však z časových 

důvodů přichází po odučeném dni a při přípravě dalšího vyučovacího bloku. 
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„Sebereflexe slouží k sebekritickému hodnocení vlastního pedagogického působení a ovlivní 

následný pedagogický záměr (intenci) a jeho přípravu a realizaci.“ (Dytrtová, Krhutová, 

2009, s.47). 

 „Hodnocení je konečnou etapou vyučovací činnosti učitele, je zpětnou vazbou pro aktéry 

vyučování, tj. učitele a žáky. Žáci jsou posuzováni za dosažené výsledky svého učení, učitel 

hodnotí splnění cílů vyučování“ (Vašutová, 2007, s.24). Na závěr své práce (vyučovací 

jednotky, dne, týdne) by se měl učitel zamyslet, reflektovat a zaznamenat si výsledky své 

práce. Jedině tak bude znát své nedostatky a přednosti a může na nich dále pracovat a rozvíjet 

je. „Sebereflexi je třeba se naučit. Ti, kteří toto umění zvládnou, budou postupovat v 

získávání zkušeností a ve zvyšování pedagogických kompetencí rychleji než ti, kteří tak činit 

nebudou“ (Podlahová, 2004, s. 106). Sebereflexi se učí již studenti na fakultách při praxích. 

Jsou povzbuzováni k zamýšlení se nad svou odvedenou prací z různých hledisek. Reflektují 

svou přípravu, realizaci hodiny, vlastní mluvní projev, zamýšlí se nad didaktickými 

situacemi, hodnotí je a nachází jiné způsoby, jak zareagovat, aby byla výuka efektivnější. 

„Ne vždy si učitelé svoji úlohu uvědomují a domnívají se, že lety praxe osvědčené stereotypy 

jejich pedagogického myšlení a konání jsou nedotknutelné a neměnné. Tito učitelé nejsou 

příliš přístupní novým vzdělávacím požadavkům a mají problémy se svojí profesní 

adaptabilitou a flexibilitou. Existuje však i velká skupina učitelů, kteří by byli ochotni změny 

akceptovat a uvést do života, ale nedostává se jim patřičné podpory morální, finanční, 

informační a vzdělávací“ (Vašutová, 2007, s. 17). 

Sebereflexi je možné dělat mnoha způsoby a je na každém učiteli, který způsob zvolí, aby 

byl nejefektivnější a měl nevětší přínos pro učitele samotného. Například Švec (1997) uvádí, 

že lze klást sám sobě otázky, které rozděluje do čtyř skupin. Jsou to otázky popisné, 

hodnotící, kauzální a rozhodovací. Jiná strategie, kterou zveřejnila Jaroslava Vašutová, 

představuje 4 komponenty postihující oblasti učitelské profese. Tyto komponenty tvoří 

vrstvy na sebe navazující. V nich můžeme pedagogovu činnost sledovat a následně i 

posuzovat (Dytrtová, Krhutová, 2009). Jedná se o intenci (o záměr, jaký učitel má), interakci 

(realizaci záměru), improvizaci (reakci na změny v realizovaném záměru v daných 

podmínkách) a intervenci (pedagogický zásah ve směru ovlivňování podmínek s cílem 
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naplnění záměru). Uvedené komponenty mohou úspěšně sloužit k sebereflexi učitelovy 

činnosti. 

Dnes máme k dispozici různé standardizované nástroje sebehodnocení učitele. Tímto 

tématem se zabývá například národní projekt ministerstva školství mládeže a tělovýchovy s 

názvem Cesta ke kvalitě - Autoevaluace. V rámci tohoto projektu byl vytvářen systém pro 

podporu škol v oblasti vlastního hodnocení. Byl vytvořen celý manuál evaluačních nástrojů 

pro školy, jejich součástí jsou také hodnotící a sebehodnotící archy, manuál jak na profesní 

portfolio učitele, dotazníky pro rodiče, učitele i žáky, hospitační archy, rámec profesních 

kvalit učitele apod. (Národní ústav odborného vzdělávání, 2012). 

 

2 Žák 

Pojem žák má podle pedagogického slovníku dva významy. První a obecnější význam 

představuje žák jako jedinec v roli vyučovaného. Nezáleží na věku, žákem může být jak dítě, 

tak adolescent i dospělý. Druhý význam se vztahuje pouze na jeden subjekt z výše 

uvedeného a to, že žák je dítě, které navštěvuje základní školu (Průcha, Walterová, Mareš, 

2013).  

Nástupem dítěte do školy dochází k určitým sociálně psychickým změnám. Dítě získává 

novou roli, roli žáka. Tato nová skutečnost mu poskytuje jisté možnosti a zároveň jsou na 

dítě kladeny nové požadavky (Lašek, 2012). 

 Vstup do školy znamená pro většinu dětí značnou zátěž. Proto některé děti nastupují do 

povinné školní docházky později (Lagmeier, Krejčířová, 2007).  

2.1 Role žáka 

Role žáka většinou nepřipouští větší obsahovou variabilitu. Dítě musí respektovat 

požadavky učitele, ať už se vztahují k výuce nebo ke způsobu chování. Určitou normativní 

představu o roli žáka sdílí i široká veřejnost, reprezentovaná rodiči. Tato norma má v dané 

společnosti poměrně stabilní platnost, je tvořena komplexem žádoucích vlastností a způsobu 

chování. Pokud se dítě chová v souladu s daným očekáváním, je odměňováno, pokud dělá 

něco jiného, je potrestáno negativním hodnocením. Pozitivní hodnocení přináší danému 
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dítěti vyšší míru sociální prestiže, nepříznivé hodnocení naopak jeho status snižuje. Tlak 

školních norem a klasifikace dětských výkonů i projevů chování vede k eliminaci rozdílů, 

které zde nebývají příliš žádoucí (Vágnerová, 2017).  

Role žáka přináší dítěti také zásadní změnu životního stylu, se kterou je spojena celá řada 

zátěží, které musí dítě zvládnout. Škola je pro ně cizím prostředím, kde tráví značnou část 

svého dne. Nemůže z ní odejít. Nástup do školy je spojen s nutností osamostatnění, přijetí 

odpovědnosti za vlastní jednání a jeho následky. Zátěží může být pro dítě i nutnost podřídit 

se autoritě učitele, který je pro něj také cizí osobou a neakceptuje ho zcela automaticky jako 

své rodiče, ale pouze na základě plnění nějakých požadavků a norem. Ty bývají pro děti 

někdy náročné. Pro některé děti může být zátěží i přítomnost mnoha spolužáků, které 

většinou nezná (Vágnerová, 2017). 

Přes všechny zátěžové momenty, které na dítě v roli žáka čekají, může být a pevně věřím, 

že skutečně je, nástup do školy velkým přínosem. Dítě ve školním věku touží po nových 

poznatcích i dovednostech. Překonáváním zátěží se dítěti zvyšuje sebevědomí a ono se může 

radovat ze zdolávání nových výzev.  

 

2.2 Osobnost žáka 

Žák by měl být vnímán jako svébytná bytost, nikoli jako objekt manipulace. Žák je osobnost 

rozvíjející se, nikoli hotová. Žákovy možnosti je třeba stále aktualizovat. Pokud se tomu tak 

neděje, hrozí, že nebudou plně využívány. Žák má postupně převzít rozvoj do vlastních 

rukou, nespoléhat se na vnější řízení. Mezi základní složky osobnostně rozvíjejícího modelu 

patří saturování žákovských potřeb, podpora sebevýchovy, sebevzdělání a 

sebezdokonalování, vedení k odpovědnému projektování vlastní životní dráhy, vytváření 

bohatého spektra zájmů, rozvíjení způsobilosti se učit, zamýšlet se nad sebou samým, 

rozhodovat se pro hodnotné cíle (Průcha, Mareš, Walterová 2013). 

Nahlédneme-li do Rámcového vzdělávacího programu, najdeme mezi cíli všeobecného 

vzdělávání také zmínky o rozvoji osobnosti žáka. Níže některé z nich uvádím: 

-  rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i 

druhých 
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- připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti a uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

- vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturním a duchovním 

hodnotám, učit žáky žít společně s ostatními lidmi 

- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci (RVP, 2004, s.4-5).   

Musíme mít na paměti individuální rozvoj každého žáka. Vnímat jeho aktuální postoje, 

hodnoty a dovednosti, rozvíjet je a na nich stavět další. Neměli bychom zapomínat, že 

úkolem každého žáka, je postupně přebírat odpovědnost za svá rozhodování a konání. 

K tomu je třeba velká míra svobody a důvěry učitele vůči žákovi. 

 

2.3 Žák a autorita učitele 

Autorita bývá nejčastěji vnímána jako všeobecně uznávaná vážnost, vliv, úcta, moc, 

dominance, obdiv či jako obecně uznávaný odborník, vlivný činitel nebo autorita úřadu 

(Vališová, 2012).  

Průcha, Walterová, Mareš (2013) definují autoritu jako legitimní moc. Moc, která je 

uplatňovaná v souladu s hodnotami těch, kdo jsou ovládáni, jim přijatelnou formou, která si 

získala jejich souhlas. 

V populaci se ale můžeme setkávat s názorem, kdy je autorita vnímána negativně, jako něco, 

co člověka omezuje, něco přikazuje. Autorita však v sobě skrývá mnoho pozitivních 

významů. Pokud má učitel ve třídě autoritu, pro žáky toto prostředí může být jistotou, 

podporou, zárukou a spolehlivostí.  

Kučerová (1999, in Vališová, 2012, s. 446) popisuje autoritu jako tu: „…která spoluvytváří 

pravidla skupinového života, organizační řád skupiny, spolupodmiňuje její biologické 

přežití, rozvoj jedinců i předávání zkušeností z generace na generaci.“ Můžeme tedy říci, že 

autorita učitele nenahraditelně přispívá k rozvoji žáků ve třídě.  

Autoritu můžeme členit podle Vališové (2012) pomocí sociálního kritéria na autoritu 

skutečnou a zdánlivou. Skutečná autorita spočívá v dodržování a respektování stanovených 
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strategií. U těchto skupin se projevuje soudržnost i v krizových momentech. Vedle autority 

skutečné stojí autorita zdánlivá, v takových skupinách se projevuje u podřízených nedůvěra 

a neochota ke spolupráci. V náročné situaci pak nositel autority nenajde oporu. 

 Zamýšlela jsem se nad rozdělením těchto typů autorit ve vztahu k učiteli. Domnívám se, že 

zda disponuje učitel autoritou zdánlivou či skutečnou se může poznat na chování žáků v 

okamžiku, kdy učitel na chvíli z nějakého vážného důvod opustí třídu a zadá žákům nějakou 

samostatnou práci. (Je jasné, že opuštění třídy učitelem je teoreticky nepřípustné, nicméně 

jsou v životě situace, kdy se tomu na malý okamžik musí stát). Lze si představit, že pokud 

učitel má u žáků skutečnou autoritu, pak většina žáků pracuje na zadaném úkolu do příchodu 

učitele, pokud má učitel u žáků pouze zdánlivou autoritu, pak si žáci po jeho odchodu „dělají 

co chtějí“. 

Dále definuje Vališová (2012) autoritu formální a neformální. Autorita formální je založena 

na sociálním postavení osoby, zatímco autorita neformální vychází z osobnostní 

charakteristiky dané osoby.  

Každý učitel má formální autoritu. Ta vyplývá z jeho učitelské role. Pokud disponuje k této 

formální autoritě učitel i autoritou neformální, pak se nemusí ke své formální roli příliš 

odkazovat. Nemusí žákům připomínat, že ho mají respektovat a poslouchat, protože je učitel.  

Podle Chytrého (2019) není neformální autorita něco, co vzniká z osobnosti učitele, je třeba 

ji stále aktivně vytvářet a má v sobě dvě základní složky. První složkou jsou vnitřní zdroje a 

druhou projevy k druhým. Vnitřní zdroje jsou tvořeny faktorem síly (vystupování učitele), 

faktorem jistoty učitele (ví, co dělá), faktorem odbornosti (ví, co říká). Projevy k druhým 

jsou tvořeny třemi základními pilíři. Jsou to zájem, respekt a řešení. Prvním pilířem je zájem. 

Velmi těžko si lze představit, že by dítě přirozeně akceptovalo autoritu, u které by necítilo a 

neprožívalo zájem o svou osobu. Druhým pilířem je respekt. Mám-li respektovat autoritu, 

musím cítit, že jsem sám respektovaný. Třetí pilíř můžeme nazvat řešením, ve kterém se 

skrývá důvěra a bezpečí v to, že autorita bude mít sílu, energii a kapacitu na zvládnutí 

vzniklých situací. Jinými slovy přijímáme-li autoritu, tak vlastně očekáváme jistotu a 

bezpečí.  
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Ve školách se setkáváme častěji s rozdělením autority podle genetického kritéria na autoritu 

přirozenou a získanou. Vališová (2012, s. 447) vysvětluje: „Autorita přirozená vyplývá ze 

spontánnosti, osobnostních rysů či profesních dovedností nositele, může být umocněna i 

temperamentovými dispozicemi. Získaná autorita – na ní se podílí výchova a individuální 

cílevědomé úsilí, je získána v průběhu činnosti člověka, čerpá a staví na autoritě přirozené, 

někdy ji kultivuje, jindy upravuje nebo omezuje.“ Pro učitele je jistě výhodou, když je 

geneticky vybaven přirozenou autoritou, na ní může stavět a lépe bude rozvíjet autoritu 

získanou. 

W.F. Kron (1989, in Vališová, 2012, s. 448) vysvětluje pojem globální autorita: „Někdo pro 

nás znamená větší autoritu odbornou, jiného si více vážíme na základě osobnostní 

charakteristiky a morálních vlastností, dalšího respektujeme z titulu jeho statutární autority. 

Vhodná kombinace všech druhů autority, i když z hlediska použití situačně a časově 

podmíněná, bývá shrnována pod komplexní pojem globální autorita.“ 

 

2.3.1 Vnímání autority u žáků mladšího školního věku 

Školní věk začíná oficiálním vstupem dítěte do širší (institucionalizované) společnosti, tedy 

do školy, kde dítě přijímá roli žáka. Mladší školní věk bývá chápán jako období ohraničené 

vstupem do základní školy a přechodem na druhý stupeň, také může být členěn do dvou 

kategorií – na raný (přibližně 6-7 let věku dítěte) a střední (přibližně 8-12 let věku dítěte) 

školní věk (Jedlička 2001). V RVP se setkáme s dělením na první a druhé vzdělávací období, 

kdy prvním vzdělávacím obdobím označujeme první až třetí ročník a druhým vzdělávacím 

obdobím označujeme třídu čtvrtou a pátou.  

Dítě v mladším školním věku již dobře rozlišuje odlišné sociální role rodičů a dětí. Dospělí 

mají ve své roli automaticky ukotvenou formální autoritu, kterou dítě v tomto věku bez 

výhrad přijímá. Rodiče svým přístupem také představují zásadní autoritu v přístupu ke škole 

(Jedlička 2001).  

Vztah dítěte k učiteli je tedy zpočátku velmi nekritický. Dítě má k učiteli přirozenou důvěru, 

úctu, obdiv, náklonost, někdy ale i strach. Dítě cítí k učiteli ze začátku citovou vazbu jako 

k blízké osobě, od které i určitý příjem citu očekává. V pozdějším školním věku tato potřeba 
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dítěte ustupuje do pozadí a změní se v očekávání „pozitivních vlastností učitele“. Těmito 

vlastnostmi mohou být: smysl pro spravedlnost, slušnost, upřímnost, citlivost, tolerance, 

ochota ustoupit do pozadí ve prospěch klimatu třídy a v neposlední řadě také smysl pro 

humor (Petrová in Šimíčková-Čížková, et al. 2010). 

Ve středním školním věku se pozvolna začíná vztah k učiteli měnit. Autorita pro žáka 

představuje nový hodnotový rozměr. Žáci středního školního věku, pro které byla dosud 

formální autorita stěžejní, začínají uznávat i autoritu neformální. Tyto změny mají za 

následek to, že v roli autority se neobjevují již pouze reálné osoby, ale často „ideální“ či 

idealizované postavy, ať už z médií, umění či dějin. Učitel je stále ještě akceptován jako 

autorita, nicméně se oslabuje citový rozměr tohoto vztahu. Žák již odmítá některé projevy 

učitelova jednání, a to především v rámci vrstevnické skupiny. Názory učitele již nejsou 

automaticky přijímány jako osobně významné sdělení, ale jsou brány spíše jako hodnotná 

informace. Patřit do ve vrstevnické skupiny a být v ní přijímán, začíná být pro dítě v tomto 

období důležitější než přijetí autoritou učitele (Vágnerová 2017). 

Kolem deseti let věku dítěte učitel ztrácí svou původní pozici a vztah žák-učitel je nyní 

ovlivněn osobnostními vlastnostmi učitele, které žák srovnává se svým očekáváním a 

dalšími zkušenostmi, které s učitelem má. V této době se vytváří trvalejší vztahy přátelství, 

založené na osobnostních vlastnostech. Žáci začínají postupně vnímat druhé novým 

způsobem. Vztahy již nevznikají primárně pouze na základě vnějších charakteristik, ale dítě 

již dokáže rozpoznat skryté vlastnosti, což mu mimo jiné umožňuje kritičtěji nahlížet na 

autoritu učitele (Langmeier, Krejčířová, 2007). 

Vztah k autoritě se tedy s věkem dítěte postupně mění. V každém vývojovém období je od 

učitele vyžadován trochu jiný přístup. V mladším školním věku žáci u učitele 

pravděpodobně zvlášť ocení citlivost, přívětivost, zájem, spravedlnost či smysl pro humor. 

Právě vztah žáků k učiteli v tomto období je stěžejní téma této diplomové práce. Tím se budu 

zabývat v empirické části. 
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3 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části diplomové práce jsem se zabývala dvěma stěžejními pojmy, a to pojmy 

učitel a žák. V první kapitole jsem představila učitele a jeho profesi, jak je dnes vnímána. 

Podrobněji jsem na základě odborné literatury popsala několik dělení učitelských stylů s tím, 

že s dělením Kurta Lewina budu v empirické části mé diplomové práce dále pracovat.   

Podkapitola Dovednosti učitele nabídla čtenářům vhled do toho, co všechno by měl učitel 

ovládat. Mohli jsme si zde znovu uvědomit, že nároky na učitele jsou dnes skutečně vysoké. 

Tato kapitola může být jakýmsi shrnutím pro začínající, ale i zkušenější učitele (například 

zde nabízím konkrétní návod k sebezdokonalování v učitelské profesi podle Krejčové, 

Kargerové). Za důležitou oblast považuji sebereflexi učitele, věnuji ji ve své diplomové práci 

poměrně velkou pozornost a doufám, že by tato část mohla být inspirací pro čtenáře-

pedagogy, kteří chtějí být svým žákům „ideálními“ učiteli. 

Jeden z požadavků, který je zvláště na učitele na prvním stupni základních škol kladen, 

představuje vytvářet příznivé klima třídy. Tomuto dnes velmi aktuálnímu tématu se tedy 

věnovala hned následující podkapitola. 

Zabývala jsem se také etickou rovinou v profesi učitele, která je neméně důležitou součástí 

naší profese. Na závěr první kapitoly jsem se zabývala otázkou hodnocení učitele. Došla 

jsem k závěru, že jednou ze stěžejních forem hodnocení je sebehodnocení, neboli 

sebereflexe učitele, která mu může pomoci se neustále zlepšovat.  

Ve druhé kapitole jsem se zabývala druhým neméně důležitým aktérem vyučovacího 

procesu, tedy žákem. Připomněla jsem dnešní pojetí žáka jako aktivního člena vzdělávacího 

procesu, nikoli pasivního příjemce informací, jak tomu v minulých dobách mohlo být. 

Dotkla jsem se začátku školní docházky – otázky školní zralosti, školní připravenosti a všech 

možných zátěžových situací, které na dítě v začátcích školní docházky mohou čekat.  

Dále jsem se zabývala rolí žáka, co tato nová skutečnost dítěti přináší. Podkapitola Osobnost 

žáka měla za cíl připomenout, že učitel by měl být citlivý k individualitě jednotlivých žáků 

a snažit se rozvíjet schopnosti každého z nich.  
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Poslední podkapitolu jsem nazvala Žák a autorita. Tato podkapitola pomyslně propojuje 

první a druhou kapitolu. Tedy vztah učitele a žáka. Vymezila jsem zde různé typologie 

autorit a také pohovořila o tom, jak se u žáků s postupujícím věkem mění vnímání autority. 

Jako možný přínos mé diplomové práce pro učitele i ostatní čtenáře považuji vše, co se týká 

jistého i možného vlivu pedagoga na žáky, kteří jsou mu svěřeni. Kdo jiný, než učitel, má 

možnost ovlivnit výchovu a vzdělávání budoucích generací v tak širokém měřítku a 

s takovou intenzitou. 

Z teoretické části mé diplomové práce jednoznačně vyplynulo, že učitelské povolání je 

velice náročné. Klade vysoké požadavky na osobnost, charakter, morálku, vzdělanost, 

sebereflexi a další schopnosti a dovednosti každého jednotlivého pedagoga. 

 

 

4 Empirická část 

 

Ve výzkumné části se budu zabývat tím, jak si žáci na prvním stupni základní školy 

představují svého ideálního učitele. Nejprve jsem si položila otázku, zda je vůbec žák čtvrté 

či páté třídy schopen představit si ideálního učitele. Právě žáci v druhém vzdělávacím období 

tvoří výzkumný vzorek v empirické části mé diplomové práce. Děti jsou vedené k hodnocení 

situací již od útlého věku. „Chutná ti jídlo? Líbí se ti tato knížka? Bavila tě desková hra, proč 

ano, proč ne? Líbilo se ti ve školce? Jaká je tvoje paní učitelka, je hodná? Bylo to 

spravedlivé?“ Ve chvíli, kdy jsou děti schopné se vyjádřit, zda jsou se situací spokojeni (a 

to děti umí již v předškolním věku), jsem přesvědčená, že si dovedou představit učitele 

takového, jakého by si přály.  

4.1 Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

Cíl: Zjistit představu dětí o ideálním učiteli.  

Výzkumné otázky:  

- Jaký učitelský styl žáci preferují? 
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-  Liší se dívky a chlapci ve své představě o ideálním učiteli? 

-  Existuje v tomto ohledu rozdíl mezi žáky čtvrtých a pátých tříd? 

- Jaké jsou preferované vlastnosti učitele? 

4.2 Výzkumné metody 

Pro výzkum jsem využila čtyři metody. První z nich byla metoda dotazování prostřednictvím 

dotazníku, dále projektivní technika – kresba, pozorování a rozhovor. O metodě dotazníku 

Svoboda (in Svoboda, Krejčírová, Vágnerová, 2001, s.320) sděluje: „Úkolem zkoumané 

osoby je zatrhnout nebo jiným způsobem označit výpovědi, které podle jejího názoru nejlépe 

vystihují zkoumaný znak. Jde však přitom o metodu nepřímého posouzení, neboť vyšetřovaná 

osoba nebývá tázána přímo na osobnostní rys, ale obvykle popisuje své chování v určitých 

konkrétních situacích, ve kterých se sledovaná vlastnost může projevit.“ V našem případě se 

nejednalo o osobnostní rysy, nýbrž o představu ideálního učitele. Žáci vyjadřovali míru 

souhlasu na 12 předložených tvrzení pomocí Lickertovy škály. Žáci-respondenti-odpovídali 

podle hodnotící škály, jak by si představovali ideálního učitele. Hodnotící škála měla čtyři 

možnosti výběru: rozhodně ne, spíše ne, spíše ano, rozhodně ano. Tato tvrzení byla doplněna 

ikonou smajlíka. Děti se tak lépe mohly zorientovat, jaké pole mají označit. Vzorový 

dotazník je k nahlédnutí v přílohách diplomové práce.  

Druhou metodu představovala projektivní technika – kresba. Tento úkol nevypracovávali 

žáci samostatně, jak tomu bylo u vyplňování dotazníku, nýbrž pracovali ve tří nebo 

čtyřčlenných skupinách. Instrukce k úkolu se skládala ze tří částí: 

1) Nakreslete, jak by měl vypadat ideální učitel. 

2) Napište kolem kresby, jaký by měl ideální učitel být (co by měl dělat/co by měl umět). 

3) Do řečové bubliny doplňte, co by měl ideální učitel říkat (co byste od něj chtěli slyšet). 

Tyto dvě metody považuji za klíčové. Vedlejšími metodami bylo pozorování a rozhovor. Za 

metodu pozorování jsem zvolila nestrukturované pozorování, které Švaříček a Šeďová 

(2007) vymezují jako metodu získání popisu jednání, které není dopředu přesně určené. Jsou 

připravené pouze vágněji formulované otázky, které následně připouštějí otevřenost 

k neočekávaným situacím.  
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Poslední metodu představoval rozhovor, kdy jsem se volně dotazovala některých žáků na 

upřesnění některých aspektů, které vyplynuly z práce ve skupinách.  

 

4.2.1 Dotazník a jeho tvorba 

Rozdělení různých typologií učitelských stylů jsem vymezila v teoretické části, v kapitole 

1.2. Při vytváření dotazníku jsem se nechala inspirovat typologií Kurta Lewina, tedy 

rozdělením na liberální, demokratický a autokratický (autoritativní) vyučovací styl.  

Na základě charakterizace jednotlivých stylů jsem vytvořila sadu otázek a následně jsem je 

na základě konzultace se svou vedoucí práce rozdělila podle čtyř kritérií. Zvolenými kritérii 

jsou: Rozhodování a organizace, Dodržování pravidel, Reakce na nevhodné chování, Důvěra 

a otevřenost. Otázky z dotazníku dle stanovených kritérií a stylu přístupu jsou přehledně 

znázorněny v tabulce 1.  
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Styl přístupu → 

Liberální styl Demokratický styl Autokratický styl 

Kritérium ↓ 

Rozhodování a 

organizace 

Nechá nás, 

abychom o 

mnohých věcech 

rozhodovali sami. 

O třídních věcech 

nás nechá 

rozhodovat 

společně. 

Rozhoduje o 

třídních 

záležitostech 

většinou sám/sama. 

Dodržování 

pravidel 

Pravidla se nemusí 

vždy dodržovat. 

Pravidla tvoříme a 

hlídáme si je 

všichni. 

Pravidla musíme 

přesně dodržovat. 

Reakce na nevhodné 

chování 

Někdy si nevšimne, 

že zlobíme. 

Když zlobíme, 

promluví si o tom 

s námi. 

Když zlobíme, vždy 

nás potrestá. 

Důvěra a otevřenost 
Má k nám hodně 

důvěry. 

Pokud s ním/ní 

nesouhlasíme, 

můžeme o tom 

s ním diskutovat. 

Vyžaduje 

poslušnost. 

Tabulka 1 - Rozdělení otázek dle stylu přístupu 

 

4.2.2 Kresba  

Metodu kresby jsem zvolila především kvůli jejímu charakteru, který je dětem blízký. Jak 

píše Vágnerová (in Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001, s.271): „Kresebné testy jsou 

velmi oblíbené a široce využívané. Důvodem je i snadnost jejich administrace, a především 

převažující ochota dětských klientů kreslit.“ Bylo náročné sestavit kritéria vyhodnocování 

této metody. Po dlouhém zvažování a konzultaci s odborníkem (psychologem) jsem 

stanovila čtyři znaky, na které zaměřím při vyhodnocování svou pozornost. Prvním je 

pohlaví učitele. Sledovala jsem, zda si žáci volí učitele-muže nebo učitelku-ženu. Druhým 

znakem byla mimika, kde jsem sledovala, jak se ideální učitel na obrázku tváří, jaký má 

výraz. Dále mě zajímalo oblečení, jak učitel vypadá, zda o sebe pečuje, jestli je jeho outfit 

moderní, usedlý, sportovní apod. A posledním sledovaným znakem byla posturika, tedy 

postoj učitele.  
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4.3 Výzkumný soubor 

Před započetím samotného výzkumu proběhl výzkum pilotní, kterého se účastnili celkem 

čtyři žáci 4. a 5. tříd. Průběh tohoto šetření je popsán v kapitole 4.4.1 

Výzkum probíhal v únoru 2020 a účastnilo se ho celkem osm tříd, z toho čtyři páté a čtyři 

čtvrté třídy. Tedy děti mezi 9. -12. rokem věku (graf 2). Celkový počet respondentů činil 

174 žáků (z toho 73 chlapců a 101 dívek) a jejich průměrný věk byl 10,21 let. V sedmi 

případech mají žáci třídní učitelku ženu a v jedné třídě se jednalo o učitele muže. I ve třídách, 

kde byla třídní učitelkou žena, měli žáci většinou osobní zkušenost i s učitelem – mužem. 

  

Graf 1 – Pohlaví respondentů 

 

Výzkumný vzorek tvořili žáci ze tří velkých pražských plně organizovaných základních 

škol: ZŠ K. v Praze 4, ZŠ H. v Praze 10 a ZŠ G. v Praze 8 (tabulka 2). 

 

Škola → 
ZŠ K ZŠ H ZŠ G Celkem 

Třída ↓ 

4. třída 25 19 41 85 

5. třída 43 23 23 89 

Celkem 68 42 64 174 

Chlapci; 

42%

Dívky; 

58%

Pohlaví respondentů

25

89

57

3

9 let 10 let 11 let 12 let

Počet a věk respondentů

Graf 2 – Počet a věk respondentů 
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Tabulka 2 – Počet respondentů dle jednotlivých škol. 

       

 

4.4 Průběh sběru dat 

4.4.1 Pilotní výzkum 

Před samotným sběrem dat jsem realizovala pilotní výzkum, kdy jsem zadala dotazník dětem 

známých. Cílem pilotního výzkumu bylo především vychytat případné nedokonalosti 

připraveného výzkumu, vyzkoušet reálnou časovou náročnost zadaných úkolů, vyzkoušet si 

nanečisto také zadávání práce.  

Děti zapojené do pilotního výzkumu se práce ochotně chopily. Mé zadávání se jevilo 

srozumitelným. Jeden chlapec byl s vyplňováním dotazníku velmi rychle hotov, v tu chvíli 

jsem si potvrdila můj předpoklad, že děti mohou pracovat různým tempem a bude přínosné, 

zařadit pod dotazník možnost dobrovolné práce. Tou byla možnost popsat nejhezčí zážitek 

se svým učitelem či učitelkou. Daný chlapec se do práce opět ochotně pustil. Nicméně místo 

zážitku sepsal ideální rozvrh hodin. Na základě této zkušenosti jsem při následném 

skutečném sběru dat dětem připomínala, že jde o nějaký příběh či příhodu, kterou se svým 

učitelem zažily.  

Malování obrázku dětem z pilotního výzkumu trvalo déle, než jsem předpokládala, což mě 

upozornilo na omezenou časovou dotaci jedné vyučovací hodiny, kterou mám pro sběr dat. 

Na základě tohoto zjištění jsem tedy dbala při reálném sběru dat na včasný příchod do třídy 

a včasné zadání práce, aby žáci měli dostatek času na malbu obrazu. Přemýšlela jsem i nad 

možností sběru dat ve dvou vyučovacích hodinách, nicméně zde jsem se setkala s jistou 

nelibostí u některých pedagogů, proto jsem se rozhodla pokusit se spíše velmi efektivně 

využít čas jedné vyučovací hodiny, kterou mi učitelé dali k dispozici.  

4.4.2 Průběh šetření 

Navštívila jsem čtyři páté a čtyři čtvrté třídy. Zadání jsem rozdělila na dvě části, nejprve 

jsem žákům sdělila, že budou v první části pracovat sami, budou vyplňovat dotazník a ve 

druhé části potom budou pracovat ve skupinách. Následovalo představení dotazníku, 
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především způsob zaškrtávání hodnotící škály. Zde jsem uvedla modelový příklad: „Učitel 

má smysl pro humor.“ Zeptala jsem se dětí, zda by si to tak u ideálního učitele přály. Vždy 

řekly, že by to chtěly. Pak jsem se zeptala, co by tedy zaškrtly v dotazníku, kterého smajlíka. 

Zazněla správná odpověď - rozhodně souhlasím – dva smajlíky nebo spíše souhlasím - jeden 

smajlík. Po tomto rozhovoru jsem se zeptala, zda tomu děti rozumí a připomněla jsem, že 

kdyby potřebovaly s čímkoli pomoci, ať se přihlásí a přijdu za nimi. To bylo důležité, 

protože téměř v každé třídě se objevilo několik dětí, které potřebovaly něco dovysvětlit. 

Nejčastěji šlo o druhou větu: „Pravidla se nemusí vždy dodržovat.“ Většinou stačilo, když 

jsem se zeptala, zda by chtěli, aby u ideálního učitele se pravidla nemusela vždy dodržovat. 

Na to už děti rychle (a různě) odpovídaly a hledaly příslušné okénko. V jedné třídě jsem 

měla dívku z Číny, ta neměla takovou slovní zásobu, často se ptala na vysvětlení konkrétního 

slova. Formulace v dotazníku nebyly přizpůsobeny žákům cizincům. Důležitou součástí 

dotazníku byl závěrečný dobrovolný úkol: „Napiš svůj nejlepší zážitek s paní 

učitelkou/panem učitelem.“ Nejen, že se rychlejší děti zaměstnaly při čekání na ostatní, ale 

také jim to pomohlo představit si, co je pro ně hezké, a tedy i důležité u ideálního učitele. 

Tuto představu pak mohly zúročit při kresbě a popisování učitele ve druhé části. Když měli 

všichni žáci zodpovězeny všechny otázky, což jsem zjistila při obcházení celé třídy, sdělila 

jsem úkoly pro práci ve skupinách. Nejprve jsem vysvětlila tři úkoly: „Nakreslete, jak 

ideální učitel nebo ideální učitelka vypadá. Nejde o výtvarnou soutěž, proto se netrapte s tím, 

jak bude obrázek přesný, zároveň však potřebuji učitele poznat. Pokud nakreslíte 

jednoduchého „záchodového“ panáčka, nepoznám z něj, jak má učitel vypadat. Druhým 

úkolem je, napsat kolem učitele, jaký by měl být, co by měl dělat, co by měl umět. Posledním 

úkolem je napsat do řečové bubliny, co ideální učitel říká, co byste od něj chtěli slyšet.“ 

Přístup k vytváření učitelů a učitelek byl různý. Většina dívčích skupin pečlivě vybarvovala 

postavu a psala slova okolo postavy. Některé děti měly mezi sebou konflikty, většinou se 

však netýkaly tématu přímo, ale šlo spíše o hádky ohledně barev, oblečení atd. 

4.5 Vyhodnocení výzkumu 

Data byla získána ze čtyř různých zdrojů – z dotazníku, kresby a popisu učitele,  pozorování 

žáků a rozhovoru. Tudíž bylo ke každému vyhodnocení přistupováno rozdílně. 
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4.5.1 Popis a interpretace získaných dat 

4.5.1.1 Dotazník 

Data získaná z dotazníku jsou uvedena v tabulce 3. 

Odpověď → 
Rozhodně ne Spíše ne Spíše ano 

Rozhodně 

ano Otázka ↓ 

Má k nám hodně důvěry. 0 % 1 % 44 % 55 % 

Pravidla se nemusí vždy 

dodržovat. 
23 % 37 % 30 % 10 % 

Někdy si nevšimne, že 

zlobíme. 
24 % 36 % 30 % 10 % 

Nechá nás, abychom o 

mnohých věcech rozhodovali 

sami. 

4 % 28 % 42 % 26 % 

O třídních věcech nás nechá 

rozhodovat společně. 
2 % 5 % 41 % 52 % 

Pravidla tvoříme a hlídáme si 

je všichni. 
2 % 5 % 32 % 61 % 

Když zlobíme, promluví si o 

tom s námi. 
1 % 8 % 41 % 50 % 

Pokud s ním/ní nesouhlasíme, 

můžeme o tom s ním/ní 

diskutovat. 

6 % 13 % 39 % 41 % 

Když zlobíme, vždy nás 

potrestá. 
13 % 45 % 37 % 5 % 

Vyžaduje poslušnost. 2 % 16 % 52 % 30 % 

Rozhoduje o třídních 

záležitostech většinou sám. 
29 % 49 % 19 % 3 % 

Pravidla musíme přesně 

dodržovat. 
5 % 30 % 40 % 25 % 

Tabulka 3 – Procentuální četnost odpovědí. 

Vzhledem ke zjednodušení a efektivnější prezentaci získaných dat jsme se rozhodli sloučit 

negativní odpovědi „spíše ne“ a „rozhodně ne“ a zároveň odpovědi pozitivní „spíše ano“ a 

„rozhodně ano“. Z výsledků jednotlivých odpovědí vybíráme v grafu níže (graf 3) odpovědi 
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s největší procentuální četností, tedy ty, na kterých se většina žáků shodla. Můžeme z nich 

vyvodit nejčastěji preferovaný styl / přístup učitele.  

 

Graf 3 – Procentuální četnosti vybraných odpovědí 

Podle výzkumu žáci preferují u učitelů důvěru, společné tvoření pravidel, společné 

rozhodování o třídních věcech, v případě nesouhlasu nebo porušování pravidel žáci preferují 

vstřícný přístup ze strany učitele – diskusi na rozdíl od trestu. Zajímavým zjištěním též bylo, 

že žáci z 80 % vnímají ideálního učitele jako toho, kdo od nich vyžaduje poslušnost. 

Jednotlivé položky dotazníku byly sdruženy ke třem vybraným stylům přístupu: liberální, 

demokratický a autokratický (tabulka 1). Každé otázce byla přiřazena stejná váha, a tudíž 

vzniklo procentuální vyjádření preference každého ze stylů (tabulka 4). 

Odpověď→ 
Rozhodně ne Spíše ne Spíše ano Rozhodně ano 

Styl přístupu ↓ 

Liberální 13 % 25 % 37 % 25 % 

Demokratický 3 % 8 % 38 % 51 % 
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Autokratický 12 % 35 % 37 % 16 % 

Tabulka 4 – Procentuální četnosti odpovědí u preferovaných stylů přístupu 

Sloučení negativních/záporných odpovědí a pozitivních/kladných odpovědí ukazuje na 

preferovaný styl přístupu (graf 4). 

 

Graf 4 – Procentuální četnosti odpovědí vzhledem k preferovaným stylům přístupu 

Žáci jasně preferují styl demokratický (90 % kladných odpovědí), na druhém místě je styl 

liberální (62 % kladných odpovědí) a nejméně preferovaným stylem je přístup autokratický 

(53 % kladných a 47 % záporných odpovědí). 
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Srovnání chlapců a dívek 

Jednou z výzkumných otázek bylo, zda se liší odpovědi u dívek a u chlapců. Zda existuje 

rozdíl v preferenci stylu přístupu učitele na základě pohlaví. V tabulce 5 jsou uvedeny 

procentuální četnosti odpovědí na základě pohlaví.  

Pohlaví → Dívky Chlapci 
Rozdíl, 

dívky / 

chlapci 
Otázka ↓ Odpověď → 

Spíše / 

rozhodně 

ne 

Spíše / 

rozhodně 

ano 

Spíše / 

rozhodně 

ne 

Spíše / 

rozhodně 

ano 

Má k nám hodně důvěry. 1 % 99 % 0 % 100 % 1 % 

Pravidla se nemusí vždy 

dodržovat. 
58 % 42 % 62 % 38 % 3 % 

Někdy si nevšimne, že 

zlobíme. 
65 % 35 % 52 % 48 % 13 % 

Nechá nás, abychom o 

mnohých věcech 

rozhodovali sami. 

35 % 65 % 27 % 73 % 7 % 

O třídních věcech nás 

nechá rozhodovat společně. 
9 % 91 % 4 % 96 % 5 % 

Pravidla tvoříme a hlídáme 

si je všichni. 
7 % 93 % 5 % 95 % 1 % 

Když zlobíme, promluví si 

o tom s námi. 
6 % 94 % 14 % 86 % 8 % 

Pokud s ním/ní 

nesouhlasíme, můžeme o 

tom s ním/ní diskutovat. 

19 % 81 % 21 % 79 % 2 % 

Když zlobíme, vždy nás 

potrestá. 
54 % 46 % 64 % 36 % 10 % 

Vyžaduje poslušnost. 12 % 88 % 25 % 75 % 13 % 

Rozhoduje o třídních 

záležitostech většinou sám. 
77 % 23 % 79 % 21 % 2 % 

Pravidla musíme přesně 

dodržovat. 
39 % 61 % 30 % 70 % 8 % 

Tabulka 5 – Srovnání odpovědí u chlapců a dívek, procentuální četnosti odpovědí 
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U devíti otázek můžeme konstatovat poměrně nízký rozdíl (do 10 %). U třech otázek se 

objevuje rozdíl vyšší než 10 %. U otázky „Někdy si nevšimne, že zlobíme“ chlapci přibližně 

v polovině případů souhlasili (48 % ku 52 %), naopak dívky by u ideálního učitele 

preferovaly, aby si jejich „zlobení“ spíše všímal (65 % dívek odpovědělo negativně, pouze 

35 % pozitivně). Dívky v podobném duchu odpovídaly i u otázky „Když zlobíme, vždy nás 

potrestá“ – větší část dívek s výrokem souhlasila (46 % kladných odpovědí). Naopak chlapci 

s výrokem souhlasili pouze v 36 % odpovědí. U obou dvou otázek bychom mohli uvažovat 

o vyšší potřebě „nezlobení“ u dívek, resp. jeho povšimnutí si a potrestání učitelem. 

Neméně zajímavý rozdíl se objevil u otázky „Vyžaduje poslušnost.“ Dívky souhlasily v 88 

%, zatímco chlapci pouze v 75 %. 

Při porovnání preferovaných stylů přístupu (graf 5) nebyl nalezen významnější rozdíl. Obě 

pohlaví preferují styl demokratický (dívky 90 %, chlapci 89 %), před stylem liberálním 

(dívky 60 %, chlapci 65 %) a autokratickým (dívky 54 %, chlapci 50 %).  

 

Graf 5 – Srovnání preferovaného stylu přístupu u chlapců a u dívek, procentuální četnost odpovědi „spíše / rozhodně ano“ 
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Srovnání dle tříd 

Další výzkumnou otázkou bylo, zda se odpovědi budou u žáků lišit na základě školní třídy, 

do které chodí. Toto kritérium jsme zvolili místo věku, protože jsme u žáků nezjišťovali 

přesný věk (přesné datum narození). Pro naše účely jsme tedy kritérium školní třídy 

vyhodnotili jako vhodnější. V tabulce 6 jsou uvedeny procentuální četnosti odpovědí na 

základě třídy, kterou žáci aktuálně navštěvují.  

Třída → 4. třída 5. třída 
Rozdíl,  

4. / 5. 

třída Otázka ↓ Odpověď → 

spíše / 

rozhodně 

ne 

Spíše / 

rozhodně 

ano 

Spíše / 

rozhodně 

ne 

Spíše / 

rozhodně 

ano 

Má k nám hodně důvěry. 1 % 99 % 0 % 100 % 1 % 

Pravidla se nemusí vždy 

dodržovat. 
55 % 45 % 64 % 36 % 9 % 

Někdy si nevšimne, že 

zlobíme. 
69 % 31 % 51 % 49 % 19 % 

Nechá nás, abychom o 

mnohých věcech 

rozhodovali sami. 

38 % 62 % 26 % 74 % 12 % 

O třídních věcech nás 

nechá rozhodovat společně. 
7 % 93 % 7 % 93 % 0 % 

Pravidla tvoříme a hlídáme 

si je všichni. 
9 % 91 % 3 % 97 % 6 % 

Když zlobíme, promluví si 

o tom s námi. 
7 % 93 % 11 % 89 % 4 % 

Pokud s ním/ní 

nesouhlasíme, můžeme o 

tom s ním/ní diskutovat. 

26 % 74 % 13 % 87 % 12 % 

Když zlobíme, vždy nás 

potrestá. 
52 % 48 % 65 % 35 % 13 % 

Vyžaduje poslušnost. 14 % 86 % 20 % 80 % 6 % 

Rozhoduje o třídních 

záležitostech většinou sám. 
71 % 29 % 85 % 15 % 15 % 

Pravidla musíme přesně 

dodržovat. 
29 % 71 % 40 % 60 % 11 % 

Tabulka 6 - Srovnání odpovědí dle navštěvované třídy, procentuální četnosti odpovědí, 
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V celkem 6ti otázkách dotazníku nebyly nalezeny větší rozdíly (rozdíl do 10 %), nicméně u 

dalších 6ti otázek se větší rozdíly objevily. Žáci 5. tříd si častěji přejí, aby učitel nechal 

rozhodování na nich (74 % kladných odpovědí, narozdíl od 62 % kladných odpovědí u žáků 

4. tříd). Podobně žáci odpovídali i u otázky „Rozhoduje o třídních záležitostech většinou 

sám“. Ve 4. třídách toto preferovalo 29 % žáků, v 5. třídách pouze 15 %. 

Mladší žáci častěji preferují, aby byla pravidla přesně dodržována (71 % kladných 

odpovědí), starší žáci s tímto výrokem souhlasí pouze v 60 % případů. Pro starší žáky je dále 

významnější přítomnost diskuse, pokud s něčím nesouhlasí (87 % kladných odpovědí oproti 

74 % kladných odpovědí u žáků mladších).  

Žáci 4. a 5. tříd se dále lišili v názoru na vnímavost učitele ohledně „zlobení“ a následný 

trest. U otázky „Někdy si nevšimne, že zlobíme“ se objevilo 31 % kladných odpovědí u žáků 

4. tříd, u jejich starších spolužáků to bylo 49 %. Ohledně trestu si starší žáci ve většině 

případů přejí, aby je učitel za zlobení netrestal (65 % záporných odpovědí), ve 4. třídách se 

preference žáků přibližně rozpůlila – 52 % záporných a 48 % kladných odpovědí. 

Zajímavé zjištění přineslo i porovnání preferovaných přístupů (tabulka 7 a graf 6). 

Třída → 4. třída 5. třída 

Preferovaný 

styl ↓ 
Odpověď →  

Spíše / 

rozhodně ne 

Spíše / 

rozhodně ano 

Spíše / 

rozhodně ne 

Spíše / 

rozhodně ano 

Liberální 41 % 59 % 35 % 65 % 

Demokratický 12 % 88 % 9 % 91 % 

Autokratický 41 % 59 % 53 % 47 % 

Tabulka 7 – Porovnání preferovaného stylu přístupu vzhledem k navštěvovaným třídám, procentuální četnosti 
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Graf 6 - Srovnání preferovaného stylu přístupu dle navštěvovaných tříd, procentuální četnost odpovědi „spíše / rozhodně 

ano“ 

Žáci 4. i 5. tříd preferují nejvíce styl demokratický (88 %, resp. 91 %). Zajímavé je ovšem 

srovnání liberálního a autokratického stylu. U mladších žáků se preference těchto stylů neliší 

(pozitivní odpovědi mají shodně 59 %), zatímco starší žáci volí přístup liberální oproti 

autokratickému.  

 

Srovnání jednotlivých škol 

Zabývali jsme se i otázkou, zda existují rozdíly mezi jednotlivými školami, ve kterých 

výzkum probíhal. Naším cílem nebylo porovnávat jednotlivé školy mezi sebou, nýbrž zjistit, 

zda se představa o ideálním učiteli může lišit na základě prostředí dané školy (např. 

zkušenosti s učitelem, třídním kolektivem apod.). Z výsledků (graf 7) vyplývá, že se 

jednotlivé školy v preferenci stylu liší. Největší rozdíly můžeme najít u liberálního a 

autokratického stylu, kde žáci ZŠ H preferují autokratický styl před liberálním (67 % ku 49 

%). Mohli bychom tedy uvažovat o tom, že na preferenci přístupu učitele může mít vliv i 

samotné prostředí (v tomto případě škola, případně učitel), ve kterém se žáci nacházejí.  
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Graf 7 - Srovnání preferovaného stylu přístupu dle navštěvované školy, procentuální četnost odpovědi „spíše / rozhodně 

ano“ 

 

Nejhezčí zážitek s učitelem/kou 

Součástí dotazníku byla i nepovinná otevřená otázka na nejhezčí zážitek 

s učitelem/učitelkou. Na tuto nepovinnou otázku odpovědělo celkem 104 (ze 174) žáků. 

Někteří z nich v odpovědi uvedli i více než jeden zážitek. V tabulce 8 jsou uvedeny 

nejčastější odpovědi (byly vybrány odpovědi, které se opakovaly častěji než 4krát). 

Odpověď Počet 

Škola v přírodě 38 

Výlet 18 

Kino / film 14 

Bazén / koupání 8 

Divadlo / muzeum 7 

Sportovní zážitek 7 

Zážitek při vyučování 6 

Jídlo 6 

Vlastnost / dovednost učitele/ky 5 

ZOO / zvířata 4 

Tabulka 8 – Nejčastější odpovědi na otázku: „Jaký byl tvůj nejhezčí zážitek s učitelem / učitelkou?“ 
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Celkem 83 % odpovědí se týkalo činnosti nebo aktivity mimo prostory školy, pouze 17 % 

zážitků se týkalo prostředí uvnitř školy. Dalším zajímavým zjištěním je, že celkem v 8 

případech žáci uvedli jako zážitek situaci, kdy byli učitel či učitelka vtipní, zažili s nimi něco 

legračního, humorného. Za zmínku také stojí touha dětí být s učitelem na společném jídle. 

Takové přání vyjádřilo celkem 6 žáků.   

4.5.1.2 Popis a vyjádření učitele 

Další částí výzkumu byla projektivní metoda – kresba ideálního učitele/ky. Žáci tvořili 

kresbu v menších skupinkách (většinou po třech), celkem tak vzniklo 56 skupin, tedy i 56 

obrázků. Úkolem žáků byla nejenom kresba, ale též vymyšlení a sepsání libovolného počtu 

vlastností, které by podle nich měl/a ideální učitel/ka mít. V tabulce 9 jsou uvedeny 

nejčastěji zmíněné vlastnosti. Pro naše účely a lepší přehlednost byly podobné 

charakteristiky učitele/ky sloučeny k sobě – do jednotlivých kategorií. V tabulce níže jsou 

zařazeny pouze odpovědi, které se opakovaly více než dvakrát.  

Odpověď Počet 

Vtipný/á, zábavný/á, humorný/á, má smysl pro humor, je s ní/m zábava, 

srandovní 
47 

Hodný/á 40 

Milý/á, laskavý/á, přátelský/á, příjemný/á, přívětivý/á, vstřícný/á 32 

Chytrý/á, moudrý/á, inteligentní, rozumný/á, přemýšlivý/á 29 

Hezký/á, krásný/á, sympatický/á, pěkný/á 21 

Spravedlivý/á, nezasedává si 17 

Trpělivý/á, má velké nervy, nevzdá to s námi, klidný/á, pohodář, vlídný/á, 

mírumilovný/á 
12 

Mladý/á 12 

Usměvavý/á, úsměv na tváři, veselý/á, směje se, pozitivní 11 

Pomáhá, poradí, rád pomůže, ochotný/á, nápomocný/á, umí podpořit 8 

Málo úkolů, nedává DÚ, krátké úkoly 8 

Nejlepší, skvělý/á, super, dobrý/á 7 

Hezky zpívá, má rád/a hudbu, muziku 6 

Módní, moderní, stylový/á, upravený/á 6 

Důvěřivý/á, má k nám důvěru 6 

Přísný/á (občas, trošku) 6 

Akční/aktivní, dynamický/á, energický/á 6 

Zodpovědný/á, spolehlivý/á, neodkládá věci na jindy, důvěryhodný/á, dodržuje, 

co řekne 
6 

Chápavý/á, chápe nás, pochopí každou situaci, tolerantní, ohleduplný/á 6 
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Inspirativní, kreativní, má plno nápadů, dobré nápady 5 

Upřímný/á, otevřený/á 5 

Sportovec, sportuje s námi 5 

Rád/a učí, radost do učení, rád/a předává informace druhým 4 

PC / Minecraft / Fortnite 3 

Bohatý 3 

Hraje na hudební nástroj  - kytara 3 

Umí dobře vysvětlovat, učí tak, že si to pamatujeme, umí vysvětlit danou situaci 3 

Dává hezké známky, ne pětky 3 

Učí, umí učit, musí učit 3 

Tabulka 9 – Nejčastější preferované vlastnosti ideálního učitele/ky 

Na nejvyšším stupni se objevuje smysl pro humor, ten je pro žáky u učitele stěžejní, shodlo 

se na něm 47 z 56 skupin. Druhou nejčastější položkou je požadavek, aby byl učitel hodný. 

Pod tímto slovem si mohou žáci představit různé vlastnosti. Konkrétněji a také velice četně 

je zastoupen požadavek, aby byl učitel chytrý a inteligentní, to po učiteli považuje více než 

polovina žáků. O něco méně než polovina žáků si přeje, aby byl učitel spravedlivý. 

Překvapivou zprávou může být, že si žáci přejí učitele bohatého.  Zadáním žáků bylo popsat 

vlastnosti ideálního učitele. Některé skupinky žáků ovšem popisovali nejen vlastnosti, ale 

též samotné chování učitele. V grafu 8 je uvedeno nejčastěji preferované chování učitele. 
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Graf 8 – Vybrané odpovědi žáků a jejich četnost 

Zajímavým zjištěním je to, že žákům záleží nejenom na vlastnostech učitele/ky vzhledem 

k učení či vztahu k nim, ale též na jeho/jejích osobních zájmech či dovednostech. Některé 

skupinky žáků uváděly například sportovní nebo hudební založení učitele/ky. Seznam všech 

výroků uvádíme v příloze (příloha 3). 

Kromě sepsání „ideálních“ vlastností měli žáci za úkol též vymyslet, co daná postava říká. 

Jednotlivé výroky učitele/ky byly podle obsahu zařazeny do několika kategorií (graf 9). 
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Graf 9 – Výroky učitele a jejich četnost 

Nejčastější vyjádření učitele/ky (celkem 20 výroků) se vztahovala k aktivitám mimo školu. 

Žáci zde například uváděli, že jim učitel/ka říká, že dnes společně půjdou na nějakou 

zábavnou akci místo vyučování – do kina, do ZOO, na výlet apod. Druhá nejpočetnější 

skupina výroků (celkem 10) se vztahovala k učení, testům, domácím úkolům. Učitel/ka jim 

například sděluje, že dnes nebudou psát žádný test, nedostanou domácí úkol, všichni 

dostanou „za jedna“ apod. Mezi další časté výroky patřilo též vyjádření ohledně aktivit ve 

škole, které žáky čekají (budou mít volnou hodinu, budou se učit pomocí her, budou mít 

dovolené mobily i v hodině apod.). Žáci dále uváděli výroky, které o sobě říká samotný/á 

učitel/ka (představuje se, říká, jak se jmenuje, kdo je apod.). Celkem 4 skupiny žáků 

vytvořily výrok, ve kterém je učitel/ka chválí nebo za něco oceňuje. Seznam všech výroků 

uvádíme v příloze (příloha 3).  

 

4.5.1.3 Kresba učitele 

Žáci vytvořili celkem 56 kreseb učitelů. Obrázky jsme se rozhodli zkoumat podle čtyř kritérií 

– pohlaví nakreslené postavy učitele, jeho/jejího oblečení, mimiky a postoje. Níže uvádíme 
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dva ukázkové příklady, jak kresby učitele/ky vypadaly (obrázek 1 a 2). Všechny kresby se 

dále také nacházejí v příloze (příloha 3). 

 

Obrázek 1 – Ukázka kresby učitelky (dívčí skupiny) včetně popsaných vlastností a výroku (bubliny) 

 

Obrázek 2 – Ukázka kresby učitelky (dívčí skupiny) včetně popsaných vlastností 
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Obrázek 3 – Ukázka kresby učitele (chlapecké skupiny) včetně popsaných vlastností a výroku (bubliny) 

 

Obrázek 4 – Ukázka kresby učitele (chlapecké skupiny) včetně popsaných vlastností. 
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Pohlaví obrázku / učitele 

Zajímalo nás, zda žáci budou postavu ideálního učitele zobrazovat jako muže – učitele nebo 

jako ženu – učitelku. 63 % žáků nakreslilo učitelku, 38 % učitele (graf 10). 

 

Graf 10 – Pohlaví postavy na obrázku 

Do volby pohlaví učitele/ky ovšem mohla vstoupit proměnná pohlaví žáků, kteří daný 

obrázek kreslili. Jednotlivé skupinky žáků byly tvořeny buď chlapci nebo dívkami, 

nevyskytla se skupinka, kde by byli jak chlapci, tak i dívky. Z 56 skupinek bylo 25 

chlapeckých a 31 dívčích. Pohlaví učitele/ky na základě pohlaví dané skupinky uvádíme 

v tabulce 10. 

Pohlaví žáků a pohlaví kresby Počet Procentuální četnost 

Chlapci - učitel 21 84 % 

Chlapci - učitelka 4 16 % 

Dívky - učitel 0 0 % 

Dívky - učitelka 31 100 % 

Tabulka 10 – Pohlaví nakreslené kresby na základě pohlaví žáků (skupinek žáků) 

Všechny dívčí skupiny (celkem 31) nakreslily postavu ideálního učitele jako ženu. U 

chlapeckých naopak silně převažovala postava učitele (21 skupin; 84 %). Pouze 16 % 

chlapeckých skupin nakreslilo ženu – učitelku. 
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Oblečení 

U jednotlivých kreseb jsme zkoumali, jaké oblečení žáci zvolili. Typ oblečení byl rozdělen 

do 4 skupin (obyčejné, moderní, elegantní a sportovní), 5. skupinu tvořilo oblečení, které se 

nedalo přesně určit či nespadalo do žádné ze skupin. Počet kreseb jednotlivých typů oblečení 

je uveden v grafu 11.  

 

Graf 11 – Počet kreseb dle různých typů oblečení učitele/ky 

Žáci nejčastěji volili oblečení klasické (17 kreseb) a moderní (16 kreseb), elegantní oblečení 

pak volilo 13 skupin a 4 skupiny nakreslily učitele/ku v oblečení sportovním. 

 

Mimika 

Dalším důležitým kritériem pro nás byl výraz ve tváři postavy, tedy mimika (výsledky 

v grafu 12). V naprosté většině (45 obrázků; 80 %) se postava usmívala, ve 4 případech  

(8 %) měla zamyšlený/přemýšlivý výraz, taktéž ve 4 případech výraz přísný a 3 postavy byly 

smutné nebo hovořící. 
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Graf 12 - Počet kreseb dle mimiky (výrazu ve tváři) postavy 

Postoj 

Dalším kritériem pro vyhodnocení obrázku byl druh postoje, který daný/á učitel/ka zaujímá. 

Naším předpokladem bylo, že na základě postoje budeme moci usuzovat na některé 

vlastnosti učitele/ky. Obrázky byly ovšem tak různorodé, že jejich kategorizování v podstatě 

nebylo možné. Některé z obrázků byly neutrální (např. učitelka stojící s rukami podél těla 

nebo mávající učitel). Vzhledem ke složitosti interpretace (toho, co daným obrázkem chtěli 

žáci říci) jsme se rozhodli toto kritérium nevyhodnocovat. 

Rozhodli jsme se pro jedinou kategorii, a to rozdělení postoje podle dynamiky: učitel/ka 

aktivní / připravený/á do akce / pasivní (tabulka 11). 

Postoj učitele/ky Počet Procentuální četnost 

Aktivní 19 34 % 

Připravený/á do akce 17 30 % 

Pasivní 16 29 % 

Nelze určit 4 7 % 

Tabulka 11 – Počet a procentuální četnost obrázků vzhledem k postoji nakreslené postavy 

Porovnání dynamiky postoje žádné výrazné rozdíly neukázalo, všechny tři kategorie se 

pohybovaly okolo 30 %. 
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4.5.1.4 Pozorování 

 

Pozorování bylo další metodou našeho výzkumu. Probíhalo během činnosti ve skupinách. 

Zaměřili jsme se na komunikaci mezi žáky a způsoby zpracování úkolu-kresba ideálního 

učitele, popis jeho vlastností a dovedností a přímá řeč učitele. Většina skupin začala kresbou 

učitele/učitelky. Nejprve si položili otázku, zda budou kreslit učitele nebo učitelku. 

Očekávali jsme, že mezi dětmi bude probíhat diskuse pro a proti jednotlivému pohlaví, to 

však nenastalo. Ve dvaapadesáti skupinách došlo k rychlému a jednotnému rozhodnutí. 

Např. „Tak to bude učitelka, ne?“ (žák 1) „Určitě!!“ (žák 2,3,4) 

Pouze ve čtyřech skupinách z celkem padesáti šesti proběhla krátká diskuse. Jako argument 

pro učitele-muže byl použito tvrzení: „Učitel je lepší, učitelka může otěhotnět a odejít.“ 

Později jsme se dozvěděli, že se jednalo o třídu, která se s odchodem učitelky z důvodu 

těhotenství, setkala během čtyř let dvakrát. Také zazněl argument: „Měla by být stará, stará 

je hodná.“ nebo: „Měla by umět matematiku a dobře učit.“ „To ale přeci umí každá učitelka, 

to tam psát nebudeme.“ 

 Zpravidla si práci ve skupinách žáci rozdělili tak, že jeden kreslil a ostatní instruovali, jak 

má daný učitel vypadat. V několika skupinách si hned v úvodu práci rozdělili tak, že někteří 

psali učitelovu řeč do řečové bubliny, jiní společně kreslili, to se však objevilo zřídkakdy. 

Ve více než polovině skupin se žáci pohádali. Obsah hádky ale nesouvisel s úkolem, spíše 

s organizací. Hádali se o složení skupin, o tom, kdo bude malovat, kdo psát a čí pastelky se 

použijí. V jednom případě došlo k takové hádce, že skupina nebyla schopna nadále pracovat 

a musela se rozdělit. Tato skutečnost nastala, přestože se žáci do skupin rozdělovali dle 

vlastního výběru. V jedné skupině nastala diskuse, zda má učitel mít brýle. Po několika 

argumentech se skupina shodla, že na tom vůbec nezáleží a brýle nenakreslila. U dívčích 

skupin se projevoval silný důraz na pečlivost a přesnost obrázku. Samotná kresba jim trvala 

většinu času. Bylo třeba žáky obcházet a povzbuzovat, aby zvládli v čase všechny tři úkoly. 

Při popisování vlastností a dovedností učitele měly skupiny různé strategie. Zpravidla děti 

psaly vše, co jednoho napadlo a ostatní to schválili. Jiné skupiny zvolily takovou strategii, 

že si žáci všechny nápady napsali na čistý papír a následně o nich hlasovali a až po schválení 

je přepsali k obrázku učitele. Jako jedno z prvních ve skupinách zaznívalo, že by měl být 
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učitel hodný nebo milý, měl by se smát a být legrační. Vlastnosti jako spravedlnost a 

porozumění pro děti zaznívaly až později. 

4.5.1.5 Rozhovor 

Poslední výzkumnou metodou byl rozhovor. Ten probíhal během práce ve skupinách. 

Obcházeli jsme skupiny a doptávali se na případné nejasnosti. Jedna skupina nakreslila 

učitele se vztyčeným ukazováčkem (příloha 3.1). Zeptali jsme se, co tím žáci myslí. „To 

ukazuje Tytyty na zlobivé žáky, to náš pan učitel dělá a je to legrace.“ Doptávali jsme se 

také na význam napsaných vlastností učitele, jak slovo konkrétní skupina chápe. 

Dynamický: „No dynamický znamená, že jde do práce s radostí.“ Záhadný: „Aby u 

vysvětlování učitel měnil hlas, aby tak trochu hrál divadlo.“ Bohatá: „Musí být učitel bohatý, 

aby nám kupoval jídlo v mekáči a taky všem koupil mobil.“ V jedné třídě se u několika 

skupin objevila v řečové bublině otázka: „Proč mluvíš?“ Ptali jsme se dětí, zda je to věta, 

kterou by měl ideální učitel říkat. „Jo, to říká náš pan učitel, když někdo kecá a říká to 

vždycky hodně vtipně.“ Díky této metodě dotazování jsme si mohli vysvětlit a porozumět 

žákovským myšlenkám a vyhnout se tak chybné interpretaci. 

4.5.2 Interpretace a shrnutí výsledků 

Z výsledků dotazníku jasně vyplývá, že žáci preferují demokratický styl přístupu učitele. Na 

druhém místě se umístil styl liberální a nejméně preferovaným stylem je styl autokratický. 

Tyto výsledky byly shodné napříč ročníky, školami a k rozdílům nedocházelo ani 

v porovnání jednotlivých pohlaví. To, že žáci preferují demokratický styl učitele, můžeme 

vysvětlit chutí žáků zapojit se do rozhodování o věcech celé třídy. Učitel je zároveň důležitou 

součástí třídy a má v ní pevné místo. Žáci takového učitele mohou vnímat jako průvodce na 

společné cestě. Malý zájem o přístup učitele autokrata můžeme chápat jako touhu dětí 

realizovat své schopnosti a dovednosti a možnost nést díl zodpovědnosti nejen za dění ve 

třídě. Větší zájem, než o styl autokratický je o přístup učitele stylu liberálního. V takovém 

případě učitel nemusí mít ve třídě své pevné místo. Zodpovědnost se přenáší na žáky, což 

může na žáky prvního stupně působit rozpačitě a nemusí se cítit v takové třídě bezpečně. 

Kresba nám ukázala, že dívky preferují učitelku-ženu, naopak chlapecké skupiny učitele-

muže. V některých testovacích třídách měli žáci zkušenost s třídní učitelkou ženou, v jiných 
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měli učitele muže. Ve většině tříd měli žáci zkušenost s učiteli obou pohlaví. Pro většinu 

respondentů bylo důležité, aby učitel dobře vypadal, aby pečoval o svůj zevnějšek. Často se 

objevilo i značkové či elegantní oblečení. Zpravidla se jednalo o preferenci mladých a 

štíhlých učitelů a učitelek, pouze v několika případech preferovali žáci starší, plnoštíhlé 

učitele. U všech těchto skupin byla třídní učitelkou podobně vyhlížející žena. Žáci se 

pravděpodobně inspirovali svou vlastní zkušeností. Více než tři čtvrtiny skupin žáků 

nakreslilo učitele, který se směje nebo se usmívá. Z toho můžeme usoudit, jak je pro děti 

důležité, aby měly před sebou milého a pozitivně laděného člověka.  

Výčet vlastností a dovedností učitele nám ukázal, že pro děti je nejdůležitější, aby byl učitel 

vtipný a zábavný. Takový učitel vytváří prostředí uvolněnosti a pohody, která je pro 

přirozený rozvoj důležitá. Vyučovací hodina tak může získávat atraktivitu a celý vyučovací 

proces směřuje ke snadnějšímu zapamatování si učiva.  

 

4.5.2.1 Profil ideálního učitele/ky 

Na základě výše zmíněných zjištění jsme vytvořili „profil ideálního učitele/ky“, jak ho/ji 

vidí žáci 4. a 5. tříd. Dívky preferují ženu (učitelku), většina chlapců naopak muže (učitele). 

Přístup učitele má být demokratický, žáci jsou učitelem zahrnuti do spolurozhodování o 

třídě. Učitel/ka by měl/a být především vtipný/á, usměvavý/á a přátelský/á. Zároveň také 

moudrý/á a inteligentní. Má jít o učitele, který pečuje o svůj zevnějšek, je pěkný a moderní. 

Pro žáky je také významné, aby byl učitel trpělivý, upřímný, aby jim pomáhal a měl hudební 

nadání. Preferují učitele/ku mladého/ou a energického/ou, občas přísného, ale takového, 

který nedává často domácí úkoly. Učitel s dětmi sdílí jejich zájmy a oblíbené aktivity. 

4.6 Diskuse 

4.6.1 Limity výzkumu 

Až při vyhodnocování otázek jsme si uvědomili, že některé otázky v dotazníku mohly být 

pro žáky hůře srozumitelné. Například otázka „Někdy si nevšimne, že zlobíme“ je položena 

v negaci, a tudíž mohlo být pro žáky náročné odpovědět. V rámci té samé otázky bylo 

použito slovo „někdy“, které je relativní. Každý žák si ho mohl vyložit jinak, subjektivně, 
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představit si pod tímto pojmem něco jiného, a to mohlo zkreslit výsledky. Uvědomili jsme 

si, že v případě opakování výzkumu by bylo potřeba vyhnout se podobným otázkám. 

Celkový počet otázek v dotazníku – dvanáct - není dostatečný. Na každý učitelský styl jsme 

měli 4 otázky a pokud došlo u dětí ke špatné interpretaci, výsledky mohou být zkreslené. 

Malý počet otázek také způsobil, že jsme vycházeli pouze ze čtyř kritérií rozhodujících pro 

charakteristiku stylu učitele. 

 Další chybou bylo, že výzkum nepočítal s žáky cizinci, s žáky s individuálním vzdělávacím 

plánem apod. Operativně jsme situace řešili v průběhu, ale nebylo z kapacitních důvodů 

možné asistovat všem těmto žákům.  

Při pozorování jsme také zjistili, že mnozí žáci nemají potřebu psát informace o učiteli, které 

jsou pro ně samozřejmé. Bylo by tedy nutné v zadání podpořit instrukci, aby žáci psali 

opravdu všechny své nápady a požadavky na ideálního učitele. 

Výsledky výzkumu mohla také zkreslit skutečnost, že byl výzkum prováděn pouze na 

základních školách v Praze. Nevíme, jak by se měnila představa žáků v malých městech a 

na vesnicích a zda by měl na vnímání žáků vliv i region, ve kterém se škola nachází.  

 

4.6.2 Návrhy na uplatnění v praxi 

Výsledky výzkumu by mohly posloužit učitelům, pro které jsou potřeby a tužby žáků 

důležité. 

Holeček (1997) zjistil při výzkumné práci, že děti potřebují, aby se k nim vyučující choval 

přátelsky a také si na ně vyčlenil čas, který věnuje pouze jim. Náš výzkum má podobné 

výsledky, jelikož děti doopravdy chtějí, aby by si s nimi ideální učitel hrál či s nimi chodil 

na různé procházky, na hřiště, jezdil na školu v přírodě nebo s nimi chodil do fastfoodu. 

Právě takové trávení času s vyučujícím bylo žáky zmíněno v prvních šesti nejčastějších 

odpovědích a charakteristikách ideálního učitele. Můžeme tedy říct, že žáci opravdu ocení, 

pokud se jim pedagog věnuje i nad rámec výuky. Žáci opakovaně vyžadovali pobyty v kině, 

na výstavách, výletech a školách v přírodě. Dnes jsou snahy, aby vyučování probíhalo 

různými metodami i mimo školu, stále však máme ve školách na čem pracovat. Učitelé si 

stěžují, že když mají s dětmi mimoškolní akce, nestíhají probrat učivo. Vnímáme, že je třeba 



59 

 

naučit se vytěžit z mimoškolních akcí co nejvíce a nevnímat to jako ztrátu hodin, ale 

naplnění obsahu vzdělávání v praxi. Mnoho doporučení pro učitele vychází z pohledu 

odborníků z řad psychologů a pedagogů, nicméně pohled samotných žáků bývá často 

přehlížen. Jsme přesvědčeni, že má-li být výuka efektivní a radostná, musíme vycházet 

z přání a představ těch, pro které ve školách jsme, tedy z přání dětí. Pokud se budou žáci cítit 

ve škole dobře a výuka je bude těšit, budou se jistě učit mnohem snadněji a rychleji, a tím 

bude celý proces efektivnější. Učitelé nemusí mít obavy, že by se děti učit nechtěly.  

Z výzkumu jasně vyplývá, že se děti učit chtějí, po učiteli vyžadují, „Aby uměl dobře učit.“ 

Jen by si přály, aby nedostávaly domácí úkoly. Tomu můžeme rozumět jako volání po 

volném čase a po dostatku času k rozvoji zájmových aktivit.  Zájmové aktivity jsou pro 

rozvoj dětí neméně důležité jako obsah vzdělávání ve škole. Nicméně jistě se mezi 

respondenty najdou i ti, kteří by se neučili nejraději vůbec, to by mohli být ale ti žáci, kteří 

zažívají nedostatek úspěchu. Proto je důležité přizpůsobovat výuku tak, aby každý zažíval 

úspěch. Zároveň by ale učitel neměl rezignovat na spravedlnost, která, jak vyplynulo 

z našeho výzkumu, je pro žáky také významná. Žáci popsali, že je pro ně důležité, aby učitel 

nedával vůbec pětky nebo známkoval pouze jedničkami apod. Můžeme mít dojem, že si tyto 

představy žáků protiřečí. Na jedné straně chtějí mít všichni samé jedničky, na straně druhé 

chtějí mít spravedlivého učitele. Pokud budeme chápat přání dětí jako tužbu o zažívání 

úspěchu u všech, nemusí si tato tvrzení protiřečit. 

Za povšimnutí stojí zjištění, kdy s tvrzením v dotazníku „Rozhoduje o třídních záležitostech 

většinou sám,“ souhlasilo ve 4. třídách 29 % žáků a v 5. třídách pouze 15 %. Můžeme z toho 

vyvodit, že s postupem času klesá potřeba žáků, aby měl učitel vše pevně v rukách. Můžeme 

si domýšlet, jak by si to přály děti například ve druhém ročníku. Zároveň však musíme mít 

na paměti, že svou roli v rozhodování hraje také zkušenost dětí. Pokud jsou žáci od prvního 

ročníku vedeni ke společnému rozhodování a budou-li mít s tímto přístupem dobrou 

zkušenost, budou ho pravděpodobně preferovat bez rozdílu věku. Naopak žáci, mající 

dobrou zkušenost s učitelem, který má vše ve svých rukou a dovede vnímat zároveň potřeby 

všech dětí, si budou přát, aby to tak bylo i nadále.   

S tím také souvisí, že pro starší žáky je významnější přítomnost diskuse. Touhu po společné 

diskusi vyjádřilo 87 % žáků, oproti 74 % kladných odpovědí u žáků mladších. Pro děti je 
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důležité, aby byly zapojeny a mohly být součástí v rozhodování. Pokud se tato potřeba 

diskutovat a zapojovat se do dění naplňuje a s věkem zvyšuje, je to velice důležité pro 

budoucí občanské vnímání a zapojování se do společenského dění. My učitelé bychom měli 

tuto touhu využívat a pracovat s ní.  

Touha žáků trávit čas mimo školní lavice vyplynula z výzkumu hned ze dvou výzkumných 

metod (dotazník-otevřená otázka a projektivní metoda-řečová bublina). Žáci touží po trávení 

času mimo školu, nejhezčí zážitek pro děti byl mimo školu v 83 %, pouze 17 % dětí 

vzpomíná na něco hezkého, co se odehrálo ve škole.  Přímo na školu v přírodě vzpomínalo 

38 žáků z celkem 104 žáků. Znamená to, že žáci chtějí s učitelem trávit více času a zažít více 

neformálních situací a činností. Učitelé při nich bývají také uvolněnější a často platí při 

těchto akcích volnější pravidla. Dnes se už málokdy dělí den ve škole v přírodě na učební 

dopoledne a odpolední procházky, jako tomu bylo dříve. Můžeme proto usoudit, že žáci 

chtějí místo učení ve škole hrát hry a chodit na výlety. Vzácným momentem jsou na školách 

v přírodě večery, kdy nastává jiná atmosféra, která nabízí prožívání dobrodružství, povídání 

v posteli nebo noční bojovky. O tuto atmosféru stojí také žáci, kteří opakovaně zmiňovali 

přespávání ve škole. To je v dnešní době u mnohých škol podporováno například projektem 

Noc s Andersenem. Dále se s těmito akcemi pojí hlubší prohlubování vztahů mezi dětmi při 

nevšedních aktivitách, kterými jsou například karneval, diskotéka, kino apod. 

Dále děti rádi vzpomínají na sportovní zážitky s učitelem. Možná právě v těchto činnostech 

mohou vyniknout ti žáci, kteří mají sportovní nadání a ve školních lavicích tolik úspěchu 

nenacházejí. Také se množí společné zážitky úspěchu, vítězství, ale i prohry, které jsou 

důležité pro rozvoj vztahů a pocit týmové sounáležitosti.  

Třetím nejčastěji zmíněným nejlepším zážitkem s učitelem bylo společné trávení času v kině 

a zhlédnutí filmu. Může se zdát, že žáci touží po pasivním trávení času, kde nemusí tvořit a 

aktivně se zapojovat. Pokud ale bude po filmu následovat diskuse, co nám film přinesl, jaký 

byl jeho cíl, co nás pobavilo, zaujalo, překvapilo, vyprovokovalo, může být film prostředkem 

pro rozvoj kritického myšlení. V nabídce mají školy široký výběr žánrů, například projekt 

Jeden svět nabízí dětem škálu dokumentů, které nutí k zamyšlení. Učitelé ale mohou s dětmi 

chodit občas i na zábavné filmy, které děti chtějí. Když po filmu zařadí diskusi, mohou žáci 

společně s učitelem objevit velkou myšlenku, pokud ji film přináší.  
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Nejlepší zážitek v divadle nebo v muzeu byl uveden v 7 % odpovědí. Z toho můžeme 

vyvodit, že je kultura pro děti atraktivní. 

Velmi důležitou vlastností učitele je smysl pro humor, ten považuje za důležitý 47 skupin 

z 56. Šlo o nejvíce preferovanou vlastnost učitele. Z toho vyplývá, že se děti chtějí spolu 

s učitelem smát, chtějí, aby s nimi sdílel radost a měl porozumění pro jejich vtipy. Smích je 

také velice důležitý pro uvolnění napětí. Protože škola je místo, kde se žáci setkávají se 

stresem a napětím, ať už v rámci testů a zkoušení nebo při řešení konfliktů mezi spolužáky, 

je možnost uvolnění téměř nutností.  

Překvapivou zprávou může být, že si žáci přejí učitele bohatého. Zmínilo to více než 5 % 

žáků. Na tuto informaci jsme se žáků doptávali v rozhovoru a bylo nám vysvětleno, že by si 

přáli, aby jim učitel koupil, co by chtěli. To můžeme chápat, že tito žáci mají o učiteli mínění, 

že jim poskytuje, co potřebují a chtějí. Jiným vysvětlením může být také legrace a humor, 

se kterou se některé skupiny chopily svého úkolu. To bychom potom vysvětlili jako zprávu, 

kterou žáci mysleli jako nadsázku.  

Aby byl učitel trpělivý, mírumilovný, klidný, vlídný a pohodář si přeje 22 % žáků. Pro žáky 

je tedy důležité, aby ve třídě panoval klid a pohoda, aby se nemuseli bát, že udělají chybu. 

V řečových bublinách se opakovalo, že by si žáci přáli být s učitelem na společném jídle. 

Opakovaly se různé fastfoody. Víme, že jídlo samotné není jen příjem energie, ale především 

socializace a rozvoj vztahů. To, že žáci si přejí jíst s učitelem, může znamenat chuť trávit 

s ním čas neformálně. Součástí společného jídla je vždy rozhovor, žáci tedy chtějí se svým 

učitelem mluvit, povídat si. Výsledky ale můžeme také číst tak, že si žáci přejí dělat něco 

nedoporučeného-jídlo z fastfoodu není považováno za zdravou stravu, tedy tu ve škole 

podporovanou. Chtějí si jen vychutnat něco, co běžně nemívají povoleno.  

Při rozhodování ve skupinách mezi žáky zazněly následující výroky: „Učitelka by měla být 

stará, stará je hodná.“ Z toho můžeme vyvodit, že tento žák má dobrou zkušenost se 

staršími lidmi, možná s babičkou, sousedkou nebo starší chůvou. Může také u něho převládat 

pozitivní předsudek o hodných starých lidech, který je silně přítomný v pohádkách-kouzelná 

stařenka, kmotřička, starý laskavý král apod. Výrok také můžeme číst jako možná špatnou 
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zkušenost s mladými lidmi-netrpělivými, přísnými. Nebo přímo s konkrétním mladým či 

naopak starším pedagogem/pedagožkou.  

Mezi dětmi proběhl krátký rozhovor: „Učitelka by měla umět matematiku a dobře učit.“ 

(žák 1) „To ale přeci umí každá učitelka, to tam psát nebudeme.“ (žák 2) Tito žáci zřejmě 

mají dobrou zkušenost se způsoby výuky a množstvím znalostí svých učitelů. Jistou roli ve 

vnímání, že každý učitel umí učit, může hrát také ještě určitá nekritičnost vůči učitelům, a 

především malá zkušenost s různými způsoby výuky. Žáci na prvním stupni mají často 

zkušenost pouze s několika pedagogy a srovnání tedy nemohou mít v takové šíři. Protože se 

žáci rozhodli k obrázku nenapsat schopnost dobře učit, můžeme předpokládat, že jiné 

skupiny o této (ale i jiné) vlastnosti uvažovali podobně: „Když je jasné, že tuto vlastnost 

mají všichni učitelé, nenapíšeme ji.“ V jiné skupině došlo k podobnému rozhovoru: „Tak 

napíšeme, že má být zábavná, milá a hodná.“ (žák 1) „No to je ale jasné.“ (žák 2) Mohlo 

tak dojít ke zkreslení výzkumu. Bylo by tedy vhodné žákům zdůraznit, že je třeba, aby 

napsali i ty vlastnosti učitele, které považují za samozřejmé. 

U dívčích skupin hrálo důležitou roli, jak bude učitelka oblečená. „Bude mít tričko nebo 

šaty?“ (žák 1) „Tričko, bílé tričko, to se mi líbí, s těmi flitry.“ (žák 2). Na základě tohoto 

tvrzení můžeme říct, že je pro žáky důležité, aby učitel vypadal dobře, aby mu to slušelo. 

Dívky jsou také rády, když učitel má jim blízký styl. To potvrzuje i četnost tvrzení, že učitel 

má být hezký, krásný. To byla pátá nejčastější představa o ideálním učiteli. Zmínilo ji 37 % 

žáků. Vnímáme, že možná právě toto zjištění může být pro mnoho učitelů překvapivé a 

důležité. Podobné zjištění najdeme i u Holečka (2014), který sděluje, že pro žáky základní 

školy je velmi důležitým prvkem, zda vyučující dochází do zaměstnání vhodně oblečen a 

upraven. 

4.6.3 Možnosti rozšíření výzkumu 

Výzkum by bylo možné rozšířit na všechny ročníky základní školy. Budoucí výzkumníci by 

mohli použít mé výsledky a porovnat je s vnímáním ideálního učitele i v jiných ročnících. 

Zjišťovali by, jak se představa o ideálním učiteli mění s věkem. Nebo zda je v každém věku 

preferovaný demokratický styl učitele. 

Můj samotný výzkum by mohl být rozšířen o porovnání představ ideálního učitele a vnímání 

své paní učitelky/pana učitele. Také by bylo zajímavé udělat výzkum s učiteli těchto dětí a 
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porovnat, zda se představy liší nebo zda učitel své žáky formuje i v představě o ideálním 

učiteli. 

4.7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaký učitelský styl žáci preferují a zda se liší pohled žáků 

čtvrtých a pátých tříd. Jaké jsou preferované vlastnosti učitele a zda se u žáků objeví 

preference pohlaví. Výzkumné metody jsme zvolili dotazování, projektivní techniku, 

pozorování a rozhovor. Z výzkumu vyplynulo, že preferovaným stylem je styl 

demokratický, a to u žáků jak čtvrtých, tak pátých tříd. Zjišťovali jsme, zda žáci preferují 

učitele muže nebo učitelku ženu. Z výzkumu vyplynulo, že dívky si přejí učitelku ženu, a to 

bez výjimky a chlapci učitele muže, a to v 84 % dotazovaných. Poslední výzkumnou otázkou 

bylo, jaké jsou preferované vlastnosti ideálního učitele. Zjistili jsme, že učitel by měl být 

především vtipný, usměvavý a přátelský. Zároveň také moudrý a inteligentní. Má jít o 

učitele, který pečuje o svůj zevnějšek, aby byl krásný, moderní. Pro žáky je také významné, 

aby byl učitel trpělivý, upřímný, aby jim pomáhal a měl hudební nadání. Preferují učitele 

mladého a energického, občas přísného. Ideální učitel nedává často domácí úkoly. Měl by 

s dětmi sdílet jejich zájmy a oblíbené aktivity. 

Výzkum mě osobně přiměl hlouběji přemýšlet o přáních dětí. Překvapivým zjištěním pro mě 

bylo, jak je pro žáky důležité, aby trávili s učitelem čas mimo školu, a že právě tyto chvíle 

považují za nejhezčí zážitky s učitelem. Zkušenosti nabyté výzkumem budu využívat i při 

svém dalším pedagogickém úsilí. 
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Příloha 1 Dotazník použitý pro výzkumné šetření 
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Příloha 2 Nejhezčí zážitek s učitelem/kou – seznam odpovědí žáků 

 
Odpověď 

Můj nejlepší zážitek s paní učitelkou byl náš třídní bláznivý den. Každý si na sebe vzal 

něco vtipného. 

Hodně mě bavila švp ve 4. Třídě. 

Nejlepší zážitek s paní učitelkou byla švp ve 3. Třídě, když jsme se šli všichni koupat do 

rybníka. 

Můj nejpříjemnější zážitek byly švp a kino. 

Já bych chtěl zažít party v aqua parcu. 

Ve druhé třídě jsme přespávali ve škole, koukali jsme na film, hráli hry, vyřili jsme a ráno 

něco podobného. Do vše jsme šli s paní učitelkou. Navíc jsem ani nechtěla jít, ale paní 

učitelka mě přemluvila. 

Můj nejhezčí zážitek byl asi když jsme spali ve škole a paní učitelka nám pouštěla filmy. 

Nebo bláznivý den - to jsme se přestrojili do kostýmů a pak na to vymýšleli příběh. 

Třeba bych chtěl jít někam do musea, když máme projektový den a ne trčet ve třídě a 

povídat si o mořích a oceánech. 

Nejlepší zážitek byl, když nám paní učitelka oznámila, že čeká miminko. My všichni 

kulíme oči a ona dodá: apríl. 

Můj nejhezčí zážitek s učitelkou je má úplně první vyučovací hodina. 

Šli bychom do jump areny nebo do žirafy nebo do kina nebo do KFC nebo do Mekáče. 

Když jsme šli do divadla v druhé třídě. 

Když mi pan učitel dovolí jít před tabuli. 

Když jsme dostali nového učitele, tak jsme začali dodržovat tradici, že se s paní učitelkou 

budeme scházet alespoň 2x do roka a jednou jsme si udělali piknik. To je moje nejhezčí 

vzpomínka s učitelkou. 

Když jse dělala prezentaci, nikdo krom učitele nepochopil, co skrze ni chci říct. 

Šli jsme z Toulcova dvora a začalo pršet. Tak jsme jeli prvním autobusem a pak jsme čekali 

na další a ten nám jel až za 25min, tak jsme šli pěšky a ono začalo hrozně pršet a tak jsme 

šli do cukrárny. 
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Když jsme jeli do kina, když mě paní učitelka naučila psát. 

Byli jsme v Toulcově dvoře, kde jsme se vždy dozvěděli něco nového. 

Přespávali jsme ve škole a jedli pizzu. Chtěla bych zažít týden porušování pravidel. 

Byl to poslední piknik s naší paní učitelkou. 

Na škole v přírodě při hře, co nás učitelé hledali a my zatím hledali kartičky. 

Chtěl bych víc chodit do kina, protože to je vždy zábava. 

Hezkou školu v přírodě, dá mi k narozeninám malý dáreček (paní uč.) 

Přespání ve škole, mohli jsme jíst a pít, co chceme, koukali jsme na film. 

Šli jsme do kina na film Raubíř ralf a internet. 

Z Toulcova dvora pěšky v dešti. 

Když chodíme do kina a na výlety. 

Toulcův dvůr 

Když mi paní učitelka pomohla s problémy. 

Výlet do ZOO, výlet na hrad, procházka, zábavné úkoly, zábavná prohlídka. 

Spaní ve škole a švp. 

Výlet do Světic 

Hodně se mi líbilo přespávání ve škole, měli jsme puštěné písničky a mohli jsme tančit. 

Paní učitelka má smysl pro humor, což bylo příjemné, protože jsme se s ní smáli. 

Vánoce ve škole 

Můj nejhezčí zážitek byl, jak jsme šli do Modrého kliče konat radost. 

Švp 

Když jsme šli do divadla  

Velmi se mi líbilo, když jsme na konec pololetí šli se třídou na brusle. 

Jarmark Modrý klíč 

Švp a bruslení 

Nejhezčí zážitel v divadle Minor představení Demokracie 

Jet do aquaparcku, tam mít rozchod a můžeme si něco koupit 

Jít do kina na něco, co není kreslený 

Jak jsme šli bruslit a jak jsme šli pomoct postiženým lidem 

Bruslení 
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Výprava do Světic 

Když jsme jeli na výlet a když jsme jeli na švp. 

Švp 

Hodně jsme se toho s ní naučili, jak jsme byli na švp, chodili jsme na výlety 

Kdyby nás s sebou brala na výlety 

Švp v 1. Třídě 

Švp 

Jít do planetérie, jít do kina, vyrobit origamy, aquilling 

Švp, obyčejný den ve škole 

Určitě škola v přírodě 

Bylo by fajn, kdybycho se třídou vyrazili někam, kde je hodně skal, hodně řek a hlavně 

spousta zeleně. Kdyby to bylo v cizině. 

Když uděláme nějakou vtipnou chybu. 

Chtěl bych zažít to, že paní učitelka by si spletla pokoj. 

Švp 

Švp, jela jsem popré kabinkovou lanovkou 

Švp, povídání 

Zámek Loučeň 

Na švp v bazénu 

Chtěl bych zažít dobrou náladu na švp, abychom si to užili 

Všechny švp 

 
Chtěla bych zažít svatbu paní učitelky 

Když jsme jeli na výlet a do muzea 

Švp, v bazénu 

Švp, paní učitelka vyprávěla vtipnou příhodu 

Krokodýlí farma 

Švp 

Školy v přírodě 

Když paní učitelka vypráví příklady ze života, mám ráda když je někdo otevřený 
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Švp, výlet do zoo, výlet do meduzária 

Švp u moře 

Jeli bychom za Messim a byli bychom na jeho zápase 

Jet k moři do Ytálie nebo do Chorvatska 

Švp, když mi paní uč. Pomáhá 

Když jsem měl narozeniny, dala mi dárek 

Švp, jít plavat, jet do Anglie, výlet do ZOO 

Švp 

Jednou pan učitel vykřikl "hafni!" a my pomateně začal iříkat haf, haf… potom nám 

vysvětlil že to je zkratka zhasni, potom se nejlbližší rozběhl ke světlům a zhasnul 

Když pan učitel hrál na kytaru 

Když nás vezme na výlet, do divadla, do kina 

Když jsme byli v kině 

Chtěla bych zažít dobrodružství 

Chtěl bych zažít tůru, jezdit jiným dopravním prostředkem než autobus a jet do slavných 

měst 

Švp, aby  uměla (p. Uč) hrát na kytaru 

Zažít švp, hrát hry, podle mě by měl ideálí učitel dobrý vztah ke každému ze třídy 

Když jsme byli v národním muzeu 

Super výlety 

Nejhezčí zážitek ze 3. Třídy… koncem hodiny zeptala pana učitele… znal mojí babičku, 

která je také učitelka 

Jít do kina nebo na koupaliště 

Šli jsme do kina 

Když jsme byli na švp 

Škola v přírodě, hodně her, aqapark, hodina hororu 

Švp, výlety 

Aby dávala samé jedničky 

Švp, koupání 

Švp 
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Když jsme byli na horolezecké stěně 

První švp 

Když jsem šli na lezeckou stěnu 

Šli jsme do mekáče, pak na koupaliště 
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Příloha 3 Kresba učitele 

3.1 Vytvořené obrázky
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3.2 Vyjádření učitele – seznam odpovědí 

Ke každému obrázku „ideálního učitele“ měli žáci vytvořit „bublinu“, do které 

měli napsat, co daný učitel/ka říká. Níže předkládáme všechny výroky 

učitele/ky. 

Výrok / odpověď 

I´m gamer Fortnite. Rád učím děti hrou Minecraft. 

Půjdeme do kina. 

Děti, pro dnes vás propouštím. 

Proč mluvíš? 

Tak třído, objednal jsem nám v pondělí 100 stripsů, na úterý VIP místo v kině, ve středu 

poletíme raketou, ze čtvrtka na pátek přespáváme ve škole 

Proč mluvíš? 

Děti, dneska půjdeme do kina na Titanic 2 a vemte si kapesníčky 

Máte volnou hodinu a můžete si dělat co chcete. Můžete jít na školní zahradu, když 

nebudete mít co dělat, můžete si procvičovat. Zkrátka si můžete dělat co chcete, ale 

nedělejte nebezpečné věci. 

Dítě uč se moudrým býti 

Dobré ráno žáci, máme čj a pak jsem do kina a do mekáče 

Dobrý den děti, místo AJ budeme mít tělocvik pouze tento týden 

Za jedna 

Jste nejlepší třída, kterou jsem kdy učila 

Dnes vám to sluší. To nevadí. Zítra se nebudeme učit, bude zábava. Dám vám odměnu. 

Jste šikovní. Odpadla vám hodina. Mám vás ráda. 

Muž: děti, kdo bude chtít, může se přihlásit na zájezd do aquaparcu  Žena: Jdeme do HOP 

arény.  

Dnes skončíme dříve. 

Dobrý den děti, dnes půjdeme do kina 

Dobré ráno děti, dneska za odměnu půjdeme do aquaparku 

Zahrajeme si hru na přídavná jména 
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Učení mučení. Každý je jiný. Mám rád zvířata.  

Dobré ráno, doufám že jste si užili víkend. Na začátku hodiny si zahrajeme hru. 

Co se tady děje dětičky (humor) 

Ahoj děti, dneska budeme probírat vzory podstatných jmen. 

Od dneška nejsou domácí úkoly. 

Dneska se přichystáme na test. Otevřete si učebnici na str. 59, pročtěte si vzory a pády, 

budu vás z toho zítra zkoušet. 

Všichni dostáváte jedničku, nemáte žádné dú. 

Ahoj, já jsem Helmot. 

Ve středu jdeme do planetaria a v pátek do parku. 

Je mi 79 let, jsem z Brna a mám talent na vybarvení. 

Jsem Klára Květinková, vaše učitelky, budeme jezdit na výlety…hry… doufám že budeme 

jedna parta kamarádů.  

Dnes ruším těžký test, celý týden vám nedám d.ú. 

Volná hodina, tady vidím velký špatný. Hezky pěkně. To je humus. Játrový knedlíček. 

Neboj se, to zvládneš. Klidně se zeptej, nemusíš se bát o svou známku, mlžeš dostat 1 za 

snahu… pokud je ti něco nepříjemné, řekni to a společně to vyřešíme. 

Jsem vtipný a zábavný, jsem sympatický a milý. 

Procvičíme si rod ženský. Kdo mi řekne vyjmenovaná slova po p? Báro, přestaň vyrušovat.  

Máš za 1. 

Jsi mrtvej.  

Seřadit a domů.  

Než to dopíšete, tak já budu dávno v důchodu. Máme času do Vánoc. Na pohodu.  

Zítra pojedem na výlet do ZOO.  

Ahoj děti, já jsem vaše paní učitelka, jmenuji se Marina.  

Mám rád koblihy.  

Budeme  mít zábavnou aktivitu, půjdeme do Kláríkárny, pak do kina.  

Jste šikovní, zajímají mě vaše názory. 

Dobrý den, dnes je čas si oblíknout mikiny a budny, jdeme do ZOO.  

V květnu pojedeme na švp. 
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Naplánovala jsem výlet na Petřín, snad se vám tam bude líbit. 

Nazdar žáci, dnes jdeme na film do kina, vše platím. Zajdem potom do Applu a každý si 

vybere tři věci… zajdeme na jízdu ROYCE-ROLLS nebo Mercedes a pak jdeme do KFC 

a každýmu koupím kyblík XXL.  

Dnes půjdeme ven a potom na oběd. 

Ale čau! 

Dnes můžete být na mobilech. Budeme se učit venku. 

Zítra půjdeme do výlet. Přijdeme o matiku, zítra test taky nebude.  

Dnes si povíme o výletě na horolezeckou stěnu.  

Ten test napíšeme zítra, musím si jít předělat make-up. 

Tak ahoj! Další rok žádný úkol. OK? 

Dnes máte celý den volno. Můžete mobily. 

 

  



133 

 

3.3 Popis učitele/ky – seznam odpovědí 

 

• akční 

• akční 

• aktivní 

• aktivní 

• bohatá 

• bohatý 

• bohatý 

• bystrá 

• čtvrtpřísný 

• dává hezké 

známky, ne 

pětky 

• dává málo 

úkolů 

• dává na děti 

pozor 

• dává rady, jak 

se dá všechno 

napravit 

• dělá všechno s 

náma 

• dělá zábavné 

hodiny 

• dobrá 

• dobré nápady 

• dobré známky 

• dobrodružná 

• dobrodružná 

• dobře rozumí 

dětem 

• dobře se s ní 

diskutuje 

• dodržuje, co 

řekne 

• domácí úkoly 

dává krátké 

• drsná 

• důvěryhodná 

• důvěřivá 

• důvěřivá 

• důvěřivá 

• důvěřuje nám 

• dynamická 

• ekologická 

• energický 

• Hezká 

• hezká 

• hezká 

• hezká 

• hezká 

• hezká 

• hezká 

• hezká 

• hezká 

• hezký 

• hezký 

• hezky zpívá 

• hlasitá 

• hodinu končí 

včas 

• hodná 

• hodná 

• hodná 

• hodná 

• hodná 

• hodná 

• hodná 

• hodná 

• hodná 

• hodná 

• hodná 

• hodná 

• hodná 

• hodná 

• hodná 

• hodná 

• hodná 

• hodná 

• hodná 

• hodná 

• hodná 

• hodná 

• hodná 

• hodná 

• hodná 

• hodná 

• hodně humoru 

• hodný 

• hodný 

• hodný 

• hodný 

• hodný 

• hodný 

• hodný 

• hodný 

• hodný 

• hodný 

• hodný 

• hodný 

• hodný  

• hodný až moc 

• hraje 

MINECRAFT 

• hraje na 

hudební nástroj  

- kytara 

• hraje na kytaru 

• hrát na PC 

• hrozí 

• hubená 

• humorná 

• chápavý 

• chápe děti 

• chodí s náma 

na výlety a do 

kina 

• chodit na výlety 

• chvályhodná 

• chytrá 

• chytrá 

• chytrá 

• chytrá 

• chytrá 

• chytrá 

• chytrá 

• chytrá 

• chytrá 

• chytrá 

• chytrá 

• chytrá 

• chytrá 

• chytrá 

• chytrá 

• chytrý 

• chytrý 

• chytrý 

• chytrý 

• chytrý 

• chytrý 

• inspirativní 

• inspirativní 

• inteligentní  

• ital s afrem 

• jakž takž silný 

• je cool 

• Je hráč Fortnite 

• je milá 

• je módní 

• je s ní sranda 

• je s ní zábava 

• je spravedlivá 

• je věřící 

• je vtipný 

• každý měsíc 

chodí na výlety 

• když něco 

zapomeneš, tak 

ti to půjčí 

• když nepřineseš 

d.ú., nedá di 

poznámku 
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• kliďas 

• kolektivní 

• Krásná 

• krásná 

• krásná 

• krásná 

• krásná, nalíčená 

• kreativní 

• laskavá 

• laskavá 

• laskavá 

• letěl do vesmíru 

• má být chytrý 

• má důvěru 

• má k nám 

důvěru 

• má plno nápadů 

• má psa 

• má rád hudbu 

• má rád 

McDonlad 

• má rád muziku 

• má ráda děti 

• má ráda zvířata 

• má smysl pro 

humor 

• má smysl pro 

humor 

• má smysl pro 

humor 

• má smysl pro 

humor 

• má smysl pro 

humor 

• má smysl pro 

humor 

• má velké nervy 

• měl by umět 

učit 

• měří 172cm 

• milá 

• milá 

• milá 

• milá 

• milá 

• milá 

• milá 

• milá 

• milá 

• milá 

• milá 

• milá 

• milá 

• milá 

• milá 

• milosrdná 

• milý 

• milý 

• mírumilovný 

• mírumilovný 

• mladá 

• mladá 

• mladá 

• mladá 

• mladá 

• mladá 

• mladý 

• mladý 

• mladý 

• mladý 

• mladý, ale ne 

nováček 

• moc milý 

• moderní 

• moderní 

• módní 

• motivující 

• moudrá 

• moudrý 

• moudrý 

• moudrý 

• musí pomáhat 

• musí učit 

• nadaná ve 

zpěvu 

• nápomocná 

• neboj se mě! 

• nedává cvičení, 

které jsou k 

ničemu 

• nedává d.ú. 

• nedává d.ú. 

• nedává dú 

• nedává pětky 

• nedává testy 

• nedává týdenní 

úkoly 

• nedává úkoly 

• nechá nás na 

mobilech 

• nejlepšé 

• nejlepší 

• nejlepší úča na 

světě 

• nekřičí 

• neměl by se 

chovat jako 

GOROVá 

• nenažranej 

• není mu jedno, 

co se ve třídě 

děje 

• není 

nepříjemná 

• neodkládá věci 

na jindy 

• nepospíchá 

• nepřetahuje 

hodiny 

• nepsat hodně 

písemek 

• nerozhoduje jen 

sama 

• neřve 

• nevěří na 

paralelní jevy 

• nevzdá to s 

námi 

• nezasedává si 

• občas přísná 

• odkládá úkoly 

• ohleduplný 

• ochotná 

• originální 

• otevřená 

• pěkná 

• píše hezky a 

rychle 

• pohodář 

• pochopí každou 

situaci 

• pomáhá 

• pomáhá 

• poradí 

• poučný 

• pouští filmy 

• pouští písně 

• povoluje tužky 

• pozitivní 

• přátelská 

• přátelská 

• přátelská 

• přátelská 

• přehled o světě 

• přemýšlivý 

• příjemná 

• příjemná 

• příjmená 

• přírodní 

• přísná na toho, 

kdo zlobí 

• přívětivý 

• přizpůsobivá 

• rád učí 

• ráda pomůže 

• ráda předává 

informace 

druhým 

• ráda zpívá 

• radost do učení 

• rozmazluje nás 

• rozumná 

• sexy 

• silný 

• skvělá 
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• skvělý 

• slušný 

• směje se 

• smysl pro 

humor 

• smysl pro 

humor 

• smysl pro 

humor 

• smysl pro 

humor 

• spát ve škole 

• společenská 

• spolehlivá 

• spolehlivý 

• sportovec 

• sportovně 

založená 

• sportovní 

• sportovní typ 

• sportuje s námi  

• spravedlivá 

• spravedlivá 

• spravedlivá 

• spravedlivá 

• spravedlivá 

• spravedlivá 

• spravedlivá 

• spravedlivá 

• spravedlivá 

• spravedlivá 

• spravedlivý 

• spravedlivý 

• spravedlivý 

• spravedlivý 

• spravedlivý 

• srandovní 

• starší 

• střelený 

• stylový 

• super 

• svobodná 

• sympatická 

• sympatická 

• sympatický 

• sympatický 

• symsl pro 

humor 

• šikovný 

• šikovný 

• štíhlá 

• talent na 

výtvarku 

• tancuje 

• tancuje 

• tlustý 

• tolerantní 

• tolerantní 

• trochu humorná 

• trochu jako 

kamarád 

• trochu přísná 

• trochu šílený 

• trošku přísná 

• trošku přísná 

• trpělivá 

• trpělivá 

• trpělivá 

• trpělivá 

• trpělivý 

• učení prokládá 

hrama 

• učení zábavné 

• učenlivá 

• učí 

• učí tak, že si to 

pamatujeme 

• Učí zábavně 

• učit se co 

nejvíc na 

internetu 

• umí dobře 

vysvětlovat 

• umí hrát na 

kytaru 

• umí naslouchat 

• umí podpořit 

• umí učit 

• umí vysvětlit 

danou situaci 

• umí zacházet s 

elektronikou 

• upravená 

• upřímná 

• upřímná 

• upřímná 

• upřímná 

• úsměv na tváři 

• usměvavá 

• usměvavá 

• usměvavá 

• usměvavá 

• usměvavá 

• vaří 

• věčně mladý 

• velký historik 

• veselá 

• veselý 

• veselý 

• vtipná 

• vlídná 

• voní 

• vstřícná 

• vše pochopí 

• Vše spraví. 

• všem se snaží 

vyhovět 

• vtipná 

• vtipná 

• vtipná 

• vtipná 

• vtipná 

• vtipná 

• vtipná 

• vtipná 

• vtipná  

• vtipná  

• vtipná, zábavná 

• vtipný 

• vtipný 

• vtipný 

• vtipný 

• vtipný 

• vtipný 

• vtipný 

• vtipný 

• výletní 

• vynalézavá 

• vyučená 

• vzdělaná 

• zábavná 

• zábavná 

• zábavná 

• zábavná 

• zábavná 

• zábavná 

• zábavný 

• zábavný 

• zábavný 

• zábavný 

• záhadný 

• zajímavá 

• zapojuje se 

• zdravý 

• zdvořilý 

• známý 

youtuber 

• zodpovědná 

• zpívá 

• zpocený 

(zapálený pro 

učení) 

 


