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Prohlašuji, 

že tuto předloženou bakalářskou práci jsem vypracoval zcela 

samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použil. 
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1 ÚVOD 

Snad nikdo nepochybuje o velkém významu znalosti cizích 

jazyků nejen pro výkon mnoha povolání, ale i z hlediska dalšího 

všestranného rozvoje osobnosti. V době hledání nové kvalitativní 

dimenze zapojení české společnosti do širšího evropského a 

světového rámce je zřejmý i aspekt kulturně politický. V úvahu je 

také nutné vzít přání Evropské unie, aby se každý občan Evropy 

uměl dorozumět alespoň dvěma dalšími jazyky kromě jazyka 

mateřského. 

Zajistit potřebnou úroveň jazykového vzdělávání a jeho 

prohlubování či rozšiřování na další populační skupiny vyžaduje 

využít znalostí a dovedností dostatečného počtu náležitě 

kvalifikovaných učitelů. Současný stav bývá hodnocen jako 

neuspokojivý. Česká školní inspekce hlásí trvalý nedostatek 

aprobovaných učitelů cizích jazyků. Účinnost mimořádného opatření, 

které umožňuje vyučovat cizí jazyk i neaprobovaným učitelům, sice 

končí v červnu 2006, avšak podle vyjádření Jaroslavy Delišové 

z odboru základního vzdělávání MŠMT bude navrženo jeho 

prodloužení do roku 2009 (Šteflová, 2006, s. 10). 

Zužovat problematiku obsazování míst učitelů cizích jazyků na 

otázky získávání a výběru náležitě vzdělaných expertů by jistě bylo 

nesmírně krátkozraké. Každý si jistě vybaví alespoň několik učitelů, 

kteří jej provázeli cestou za vzděláním. Snad všichni z nich měli 

"náležitou aprobaci", a přesto se o některých mluvilo jako o "dobrých 

učitelích", zatímco na neúčinné, nepříjemné a jinak nevhodné 

přístupy těch ostatních by každý rád zapomněl. Potlačením 

vzpomínek ani jinými ego-obrannými mechanismy se však už ani po 
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letech nemusí podařit napravit škodlivý vliv, kterým nekompetentní 

učitelé kdysi působili na rozvoj naší osobnosti a dnes možná ovlivňují 

vývoj našich dětí. 

Pracovní místo učitele cizích jazyků je proto vhodné obsadit 

takovým uchazečem, který splňuje nejen normativní požadavky na 

dosažené vzdělání, ale má také individuální kompetence k jednání, 

tj. schopnost komunikovat a kooperovat, řešit problémy a být 

kreativní, samostatnost a výkonnost, schopnost přijmout 

odpovědnost, schopnost přemýšlet a učit se, schopnost zdůvodňovat 

a hodnotit (Veteška, 2004, s. 38). Již po tomto výčtu je zřejmé, že ne 

všechny potřebné schopnosti a dovednosti učitele lze získat v rámci 

systému učitelského vzdělávání. Proto se v této práci zaměřím 

rovněž na stanovení osobnostních charakteristik, které jsou žádoucí 

z hlediska plnění cílů edukačního procesu, definovaného jako 

" ... všechny takové činnosti lidí, při nichž dochází k učení na straně 

nějakého subjektu, jemuž je exponován nějakým jiným subjektem 

přímo nebo zprostředkovaně ... " (Průcha, 2002a, s. 65). 

Cílem této bakalářské práce je poskytnout základní vodítka 

pro obsazování pracovních míst učitelů cizích jazyků. Kromě 

obecných otázek analýzy, popisu a specifikace pracovních míst 

spolu se základními pravidly získávání a výběru pracovníků se tato 

práce soustředí především na vymezení konkrétních charakteristik a 

osobnostních vlastností, které jsou předpokladem úspěšného 

vykonávání učitelského povolání. Domnívám se totiž, že jejich 

význam bývá při obsazování míst učitelů cizích jazyků podceňován. 

Upřímné poděkování patří PhDr. Renatě Kocianové za cenné 

poznatky, připomínky a názory, kterými se účinně podílela na 

vytvoření této práce. 
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1 ANALÝZA, POPIS A SPECIFIKACE PRACOVNíCH MíST 

Analýza pracovního místa je definována jako proces sběru, 

analýzy a uspořádání informací o obsahu práce na pracovním místě 

(Armstrong, 2002, s. 301). Je nezbytnou součástí řady úkolů při 

obsazování pracovních míst. Navazuje tu na vytváření pracovních 

míst, v němž se definují konkrétní pracovní úkoly jedince a seskupují 

do základních prvků organizační struktury, tj. do pracovních míst 

(Koubek, 2002, s. 40). 

Analýza pracovního místa poskytuje obraz práce na 

pracovním místě a tím vytváří i představu o pracovníkovi, který by 

měl na pracovním místě pracovat. Požadovanými výstupy procesu 

analýzy pracovního místa jsou popis pracovního místa a specifikace 

pracovního místa. Zejména pečlivě zpracovaná specifikace 

pracovního místa je podkladem, bez kterého je výběr pracovníků 

téměř nepředstavitelný. 

Internetové stránky HR Guide (Job Analysis, 2006, p. 1) 

zdůrazňují, že v samotné analýze pracovního místa je předmětem 

zkoumání pracovní místo, a nikoliv osoba, která je jeho držitelem. 

Dále uvádějí několik okruhů, v nichž hraje analýza pracovních míst 

nezastupitelnou roli. Jde o stanovení školicích potřeb, určení odměny 

za vykonanou práci, hodnocení pracovního výkonu a v neposlední 

řadě proces výběru uchazeče pro pracovní místo. 

Ve vztahu k procesu výběru pracovníka je podle výše 

uvedeného serveru účelem analýzy pracovního místa určit či 

stanovit: 
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• pracovní povinnosti, které je třeba uvést do inzerátu o volných 

místech; 

• přiměřenou výši odměny za vykonanou práci na pracovním 

místě a pomoci tak stanovit výši platu či mzdy, kterou je třeba 

nabídnout uchazeči; 

• minimální požadavky (vzdělání, zkušenosti) potřebné 

k posuzování uchazečů; 

• otázky pohovoru; 

• výběrové testy či nástroje (například písemné či ústní testy, 

simulace pracovních úkolů); 

• formuláře k hodnocení uchazeče; 

• materiály k zajištění orientace uchazečů či nových pracovníků. 

Podstatně systematičtější a podrobnější přístup k vymezení 

účelů analýzy pracovního místa volí Armstrong (2002, s. 302). 

Analýza pracovního místa poskytuje tyto informace o pracovním 

místě: 

• celkový účel, 

• obsah, 

• zodpovědnost, 

• kritéria výkonu, 

• odpovědnost, 

• organizační faktory, 

• motivující faktory, 

• faktory osobního rozvoje, 

• faktory prostředí. 

Jak se tyto informace promítají do konkrétní podoby analýzy 

pracovního místa? Koubek (2002, s. 66) v této souvislosti uvádí dva 

problémové okruhy otázek. V první skupině jsou otázky týkající se 
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pracovních úkolů a podmínek a ve druhé skupině otázky týkající se 

pracovníka. 

Odpovědi na otázky týkající se pracovních úkolů a podmínek 

tvoří popis pracovního místa a pracovních podmínek na něm. 

K získání představy o pracovním místě je nutné zodpovědět tyto 

otázky (Koubek, 2002, s. 66): 

1. Kdo vykonává práci a jaký je název pracovní funkce? 

2. Co vyžaduje daná práce? Jaká je povaha úkolů, jaké 

povinnosti jsou pravidelné a jaké jsou příležitostné, jaká je 

odpovědnost? 

3. Jak se práce provádí, jak jsou úkoly a povinnosti vykonávány, 

jaké metody jsou používány? 

4. Proč jsou úkoly vykonávány právě tak, jak jsou, a jaký je účel 

těchto úkolů? 

5. Kdy jsou úkoly vykonávány a v jakém pořadí? Jak často jsou 

vykonávány a jak často se vyskytují v rámci celého 

pracovního postupu? 

6. Kde jsou úkoly a povinnosti vykonávány, v jaké lokalitě či na 

jakém pracovišti? 

7. Jaké je vzájemné postavení jednotlivých úkolů a povinností a 

jejich hierarchické uspořádání? 

8. Komu je pracovník odpovědný? 

9. Jaký je vztah pracovního místa k jiným pracovním místům? 

Která to jsou? 

10. Jaké jsou normy výkonu, jaký je standardní výkon? 

11. Existují možnosti výcviku při vykonávání práce? 

12. Jaké jsou obvyklé pracovní podmínky (fyzikální, sociální a 

platové)? 
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Ve druhé skupině jsou uvedeny následující otázky týkající se 

pracovníka (Koubek, 2002, s. 68): 

1. fyzické požadavky, 

2. duševní požadavky, 

a) požadavky na inteligenci či intelektuální schopnosti 

(úroveň vzdělání, verbální či numerické schopnosti, 

jazykové znalosti, schopnosti řešit problémy atd.), 

b) požadované znalosti získané vzděláváním a praxí, 

3. dovednosti 

a) psychomotorické, 

b) sociální, např. schopnost kontaktu, komunikace 

s jinými pracovníky, schopnost vést lidi, kontrolovat je, 

motivovat je, 

4. vzdělání a kvalifikace nezbytné k vykonávání dané práce, 

požadovaná úroveň či stupeň dokončeného vzdělání, 

požadovaná odborná příprava a praxe, 

5. pracovní zkušenosti, především na podobném pracovním 

místě, 

6. charakteristiky osobnosti a postojů, např. schopnost vést lidi, 

iniciativa, schopnost pracovat bez dozoru, temperament, 

povaha, hodnotové orientace, sociální potřeby, názory apod. 

Po vymezení otázek, jež jsou důležité z hlediska analýzy 

pracovních míst, následuje hledání odpovědí, jinými slovy, sběr 

informací o pracovních místech. Nabízí se řada způsobů, přičemž 

hlavními kritérii pro výběr metody sběru informací " ... jsou účel, ke 

kterému bude použita, její efektivnost při získávání potřebných údajů, 

stupeň odbornosti potřebný ke zpracování analýzy a dosažitelnost 

zdrojů a dostatek času pro provedení analýzy." (Armstrong, 2002, s. 

309). Každá z metod má své výhody a nevýhody, jak vyplývá 



10 

z dalšího přehledu zpracovaného podle Armstronga (2002, s. 309) a 

Koubka (2002, s. 70): 

• Rozhovory s držiteli pracovního místa či jejich bezprostředními 

nadřízenými jsou základní a nejčastěji používanou metodou. 

Tento způsob je náročný na dovednosti i časové možnosti 

analytiků, přičemž efektivnost jejich práce se zvyšuje 

s použitím předem připraveného kontrolního seznamu otázek. 

• Dotazníky, kontrolní seznamy a soupisy lze s výhodou uplatnit 

k pomoci pracovníkům při popisu jejich práce. Šetří čas 

potřebný na rozhovory. Naopak časově náročná je příprava, 

neboť dotazníky, kontrolní seznamy a soupisy by měly být 

přizpůsobeny jednotlivým pracím, a musí být proto náležitě 

ověřeny. 

• Pozorování se používá jen zřídka, přestože jde o nejpřesnější 

metodu. Důvodem je velká časová náročnost. 

• Popis prováděný pracovníkem je nejrychlejší a 

nejhospodárnější metodou. Spoléhá však na často omezenou 

schopnost lidí popsat svou vlastní práci. Tuto nevýhodu lze 

zmírnit použitím dotazníku nebo kontrolního seznamu otázek, 

které poskytnou dotazovaným potřebná vodítka. 

• Deníky a záznamníky jsou nejužitečnější a nejvhodnější pro 

manažerská pracovní místa, kdy se předpokládá, že držitelé 

těchto pracovních míst jsou nadáni potřebnou dávkou 

analytických schopností. 
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• Hierarchická analýza úkolu vyžaduje rozložení pracovního 

místa do hierarchické soustavy úkolů, podúkolů a postupů. 

Může být užívána při analyzování údajů získaných pomocí 

rozhovorů nebo jiných metod. 

Internetový server HR-Guide (Job Analysis, 2006, p.1) uvádí 

další metodu sběru informací, která předpokládá zkoumání systému 

klasifikace zaměstnání či kvalifikačních katalogů. Tento postup lze 

volit především jako doplňkový nebo v případě, že dané pracovní 

místo má stejný či obdobný charakter u všech zaměstnavatelů. 



12 

2 ANALÝZA PRACOVNíHO MíSTA UČITELE (UČITELE CizíCH 

JAZYKŮ) 

Po obecném vymezení zákonitostí analýzy, popisu a 

specifikace pracovních míst následují úvahy o konkrétní náplni 

zmíněných pojmů. Další část bakalářské práce je totiž věnována 

pátrání po konkrétních odpovědích na otázky, jež provázejí 

obsazování míst učitelů. Připomínám, že hledáme učitele, kteří 

dokáží efektivně plnit cíle edukačního procesu. V této souvislosti je 

proto nutné odhalit, jaké vlastnosti, schopnosti a dovednosti by 

neměly chybět ve výbavě takových pracovníků. 

Před zahájením vlastního bádání je nezbytné zvolit 

nejvhodnější metodu sběru informací. Rozhovory s držiteli 

pracovního místa, dotazníky, pozorování, zkoumání deníků a 

kontrolních seznamů či hierarchická analýza úkolů se zdají být 

nadbytečné, jestliže pracovní místa učitelů (učitelů cizích jazyků) jsou 

ve všech školách a jiných vzdělávacích zařízeních na celém světě 

charakterizována shodnými nebo obdobnými pracovními popisy či 

specifikacemi, které vyplývají ze shodných cílů edukačního procesu. 

Informace o úkolech a povinnostech proto budu čerpat 

z klasifikačních katalogů a řady publikací zaměřených na popis, 

rozbor a metody zkvalitňování edukačních procesů. 
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2.1 OTÁZKY TÝKAJící SE PRACOVNíCH ÚKOLŮ 

Konkrétní požadavky na práci učitele se objevují v popisech 

práce zhotovených jednotlivými školami. Jako příklad uvádím 

podmínky škol floridského okresu Polc, USA (Teacher Job 

Description, 2006, p 1). Jejich popis práce učitele je rozčleněn do 

šesti okruhů: vzdělávací proces, rozvíjení kurikula, správa vybavení a 

majetku třídy, vztahy s veřejností, profesionální rozvoj a hodnocení 

studentů. V každém z těchto okruhů učitel vykonává více či méně 

konkrétně specifikované práce. 

Například k zajištění edukačního procesu musí učitel plánovat 

a plnit kurikulární program, který je v souladu s cíli a plány studijního 

sylabu, účelně a náležitě plánovat vyučovací hodinu a uplatňovat 

účelné výukové strategie. Důležité je vytvářet takové klima ve třídě, 

které napomáhá učení, a motivovat studenty ke vzdělávání. Učitel 

zjišťuje případné problémy v učení a podle potřeby o nich podává 

hlášení. Vypracovává také různé zprávy a dokumenty potřebné 

k zajištění výuky. Samozřejmá je také vysoká odbornost, pokud jde o 

vyučovaný předmět. Učitel v neposlední řadě také " ... uses effective 

oral and written expressions ... " (" ... pouŽívá účinné ústní a písemné 

prostředky ... "; Teacher Job Description, 2006. p. 1). 

Z ostatních prací, konaných v rámci dalších okruhů, uvádím 

vytváření pravidel chování studentů a dohled nad jejich dodržováním 

v souladu s preventivními zásadami ochrany zdraví a šetrného 

zacházení s materiálním vybavením a pomůckami ve třídě. V této 

souvislosti se učitel podílí na vykonávání dozorů nad žáky. Dále také 

vystupuje ve vztazích s veřejností, a to především v zájmu 

prosazování principů školy. Neméně důležité je jednání s rodiči, 
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jehož účelem je posílit účinek studijního programu na žáky (Teacher 

Job Description, 2006. p. 1). 

Podstatně širší uplatnění mají Standardy Národní rady pro 

profesionální výuku (National Board for Professional Teaching, dále 

jen NBPT) Spojených států. Tato nezávislá organizace umožňuje 

americkým učitelům, aby se dobrovolně rozhodli pro získání 

atestace. Po absolvování řady teoretických zkoušek a prověření 

jejich praktické činnosti přímo ve škole získávají certifikát, uznávaný 

většinou amerických států jako důkaz jejich profesionality. Zkoušky 

do konce roku 2001 úspěšně vykonalo 16 tisíc učitelů (Kalhous, Obst 

a kol., 2002). 

Dokument NBPT vymezuje pět klíčových požadavků, které 

jsou na učitele kladeny bez ohledu na předmět, kterému vyučuje, a 

věkovou skupinu, které se ve své práci věnuje (National Board 

Certification Standards, 2006, p. 3-4). Učitelé: 

1. jsou oddáni žákům a jejich učení, 

2. znají předměty, který vyučují, a vědí, jak jim vyučovat, 

3. řídí a sledují, jak se žáci učí, 

4. systematicky uvažují o své práci a učí se ze zkušenosti, 

5. jsou členy učící se společnosti.. 

Výbor NBPT dále vypracoval požadavky rozčleněné podle 

konkrétních vlastností čtrnácti vyučovacích předmětů a v závislosti 

na specifických charakteristikách sedmi věkových skupin 

obyvatelstva. 
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Standardy pro výuku angličtiny jako druhého jazyka pro žáky 

věkové skupiny od tří do osmnácti let obsahují dvanáct požadavků 

kladených na učitele. Učitelé: 

1. znají své žáky, 

2. znají jazyk a možnosti rozvoje jazykových dovedností, 

3. znají kulturu v širším slova smyslu a různá kulturní prostředí, 

z nichž pocházejí jejich žáci 

4. znají učivo, 

5. podporují cílevědomé učení žáků, 

6. volí variabilní cesty k zajištění rozvoje jazykových dovedností 

svých žáků, 

7. volí, přizpůsobují, vytvářejí a užívají bohaté a různorodé 

zdroje výuky, 

8. podporují a vytvářejí prostředí, které vhodně napomáhá učení, 

9. užívají různé metody hodnocení žáků, 

10. pravidelně analyzují, hodnotí a posilují účinnost a kvalitu své 

práce, 

11. vstupují do vztahu s rodinami svých žáků, 

12. napomáhají profesionálnímu rozvoji svých kolegů, školy a 

pokroku ve znalostech svého oboru (National Board 

Certification Standards, 2006, p. 5-6). 

Jiné či poněkud jinak formulované požadavky místa učitele se 

objevují v řadě dalších standardů vypracovaných nejrůznějšími 

organizacemi a autory na celém světě. Existuje-Ii nepřeberné 

množství výzkumů a jejich hodnocení, pak by neměl být problém 

zjistit, jaké požadavky klade práce učitele na své držitele. Myslím, že 

podmiňovací způsob v předchozím souvětí je zcela oprávněný, 

protože velký počet publikací na toto téma přináší jiné těžkosti. Jde o 
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nepřehlednost, která vyplývá mimo jiné z často rozdílných přístupů a 

především odlišných formulací. 

Vlastní analýza pracovního místa učitele proto vyžaduje 

uplatnit některou z metod, která povede k systematickému vymezení 

požadavků tohoto pracovního místa a k jejich přehlednému 

roztřídění. Jako univerzální bývá chápána metoda funkční analýzy. 

Vychází z řady zásad a skutečností. Vyžaduje principiální rozlišení 

" ... mezi tím, co se má udělat, a tím, co pracovníci dělají, aby bylo 

uděláno ... " (Koubek, 2002, s. 76). Je rozčleněna do oblastí týkajících 

se informací, lidí a věcí, neboť předpokládá, že se vykonávané práce 

vždy v rozličné míře týkají právě těchto tří oblastí. Z hlediska 

možnosti systematického utřídění jednotlivých činností je důležité, že 

metoda vychází z předpokladu existence několika málo rozhodných 

funkcí, které pracovníci vykonávají. Každé z těchto funkcí lze 

přisoudit úroveň obtížnosti a podle této náročnosti sestavit 

hierarchické pořadí. 

Následuje vyhodnocení požadavků pracovního místa učitele 

(učitele jazyků) s využitím informací uvedených v jeho vzorovém 

popisu platném pro floridský okres Polc (Teacher Job Description, 

2006, p. 1-3) a ve standardech Národní rady pro profesionální výuku 

(National Board Certification Standards, 2006, p. 5-8). 

Při pohledu do tabulky, která je přílohou A této práce, je 

zřejmé, že učitel plní všechny funkce uvedené ve vztahu 

k informacím včetně těch nejnáročnějších. Porovnává a 

zaznamenává řadu informací, které získává například samostudiem, 

a počítá různá data, jež následně sestavuje do přehledů a hlášení 

vyžadovaných ředitelem školy. Informace o učivu i způsobech výuky 
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analyzuje, kombinuje a syntetizuje s cílem volit nejvhodnější metody 

výuky. 

Vysoce náročná je činnost také v oblasti práce s lidmi. Učitel 

přijímá instrukce od nadřízených, sděluje informace žákům a 

přesvědčuje je o pravdivosti, potřebnosti a zajímavých aspektech 

učiva. K zajištění náležité motivace uplatňuje nejrůznější metody, 

přičemž by neměl zapomínat na vhodné odlehčení a své žáky občas 

i pobavit. Kontrola je nezbytná k zajištění zpětné vazby a instruování 

žáků se uplatňuje při zadávání všech úkolů. Vyjednávání přichází na 

řadu například ve styku s rodiči nebo také při zadávání práce a 

instrukcí studentům. 

Funkce zařazené do třetí oblasti práce učitele - do oblasti 

vztahující se k věcem - jsou v porovnání s předchozími dvěma 

okruhy méně náročné. Za typických pracovněprávních podmínek a 

v běžných situacích se učitel jistě nezabývá sestavováním či 

opravováním věcí. Součástí jeho činnosti obvykle není ani řízení či 

kontrolování věcí ve smyslu hierarchického přehledu uvedeného 

v tabulce, která je přílohou A této práce. Obsluha nejrůznějších 

didaktických pomůcek však bývá při výuce více či méně často 

zastoupena a zvláště potřebná je při výuce jazyků, kdy se dnes učitel 

bez audiovizuální a počítačové techniky sotva obejde. 

Shrnutí dosud uvedených poznatků svědčí o vysoce 

náročných požadavcích profese učitele v oblasti práce s informacemi 

a lidmi. Zanedbávat nelze ani požadavky na schopnosti a dovednosti 

zacházet s věcmi, které však kladou na učitele podstatně nižší 

nároky. Ve snaze zjistit vlastnosti nejvhodnějších uchazečů o místo 

učitele se proto na dalších stránkách zaměřím především na znalosti, 
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schopnosti a dovednosti zacházet s informacemi a navazovat, 

udržovat a zdokonalovat mezilidské vztahy. 

2.2 OTÁZKY TÝKAJící SE PRACOVNíKA 

2.2.0 STANOVENí OTÁZEK TÝKAJícíCH SE PRACOVNíKA 

Jako vodítko k systematickému zkoumání otázek týkajících se 

pracovníka jsem zvolil Koubkův přehled (2002, s. 68) uvedený na 

straně 10 této bakalářské práce. V tomto již citovaném přehledu se 

však vyskytují otázky spojené se vzděláním, vzděláváním a 

kvalifikací hned několikrát, byt' patrně nazírané z rozličných hledisek. 

Naopak zde chybí jasné, přehledné a jednoznačné vymezení jiných 

požadavků, které považuji za nutné při posuzování uchazečů o práci 

učitele (například percepční schopnosti). Pro účely této práce jsem 

se proto rozhodl seznam požadavků upravit, konkretizovat a doplnit: 

1. věk a pohlaví, 

2. fyzické požadavky, 

3. vzdělání a kvalifikace, 

4. pracovní zkušenosti, 

5. osobnostní charakteristiky, 

6. schopnosti a dovednosti: 

a) percepční schopnosti, 

b) intelektové schopnosti, 

c) sociální dovednosti. 

Tento přehled požadavků poslouží jako osnova či kontrolní 

seznam pro následující zkoumání vlastností, schopností a 

dovedností uchazeče o práci učitele (cizích jazyků). 
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2.2.1 VĚK A POHLAVí 

Věk a pohlaví patřily spolu s rodinným stavem a působištěm 

k nezávisle proměnným veličinám, na něž se zaměřil průzkum 

provedený v roce 1976 (Langová, Kodym a kol., 1987, s. 19-22). 

Kromě těchto veličin se průzkum zaměřil i na veličiny závisle 

proměnné (viz oddíl 2.2.5 této bakalářské práce) s cílem zjistit jejich 

vliv na úspěšnost učitele. 

Při formulování kritérií úspěšnosti byl použit dotazník, jímž 

bylo vyšetřeno 26 ředitelů základních škol a 8 školních inspektorů. 

Kritéria úspěšnosti, zjištěná vyhodnocením dotazníků, obsahovala 

dlouhodobě dobré výchovně vzdělávací výsledky, úspěšnost žáků při 

přijímacích zkouškách a v různých soutěžích, veřejnou 

angažovanost, podíl na utváření a rozvíjení interpersonálních vztahů 

na pracovišti, vysoké morální vlastnosti a dobrý zdravotní stav. 

Průzkumu se zúčastnilo 285 učitelů ze tří okresů tehdejšího 

Jihočeského kraje. 

Nejvýznamnější nezávisle proměnnou veličinou byl věk 

učitelů. Podle průzkumu jsou nejúspěšnější učitelé ve věkových 

skupinách 31 - 40 let a pak 41 - 50 let. "Největší úspěšnost mají 

pracovníci středního věku především proto, že mají dostatek 

vědomostí, jsou schopni se dobře přizpůsobovat změnám ve 

výchově a vzdělání, snadněji se vyrovnávají s konfliktními situacemi 

nežli mladší pracovníci, protože ti mají malé životní zkušenosti a u 

straších pracovníků se již projevuje určitý druh stereotypní práce." 

(Langová, Kodym a kol., 1987, s. 21) 

Zkoumáním úspěšnosti ve vztahu k pohlaví se potvrdil 

teoretický předpoklad autorů průzkumu, že úspěšnější jsou učitelé 
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než učitelky. "Učitelé se svému povolání věnují zpravidla nepřetržitě. 

U většiny žen je po několik let narušena nepřetržitá práce 

mateřskými dovolenými a velmi často i péčí o nemocné děti" 

(Langová, Kodym a kol., 1987, s. 22). Autoři dále odůvodňují větší 

úspěšnost mužů-učitelů tím, že se ženy většinou musejí starat o 

domácnost a výchovu a vzdělání dětí, protože se jejich manželé 

veřejně angažují. Kladné vlastnosti však neupírají ani ženám. 

"Předností učitelek je jejich pečlivost, svědomitost a zejména 

uplatňování citové výchovy" (Langová, Kodym a kol., 1987, s. 22). 

Připomínám, že zmíněný průzkum byl proveden v roce 1976. 

Po třech desetiletích je jen logické, že některé závěry vyžadují 

aktualizaci. Domnívám se, že není důvodu napadat tvrzení, že 

statisticky úspěšnější jsou učitelé středního věku. Implikovat tento 

závěr do roviny neochvějných požadavků na uchazeče o práci učitele 

a nebrat přitom na zřetel další vlastnosti, dovednosti a zkušenosti by 

přesto bylo přinejmenším krátkozraké. Navíc z hlediska 

pracovněprávních vztahů je takový případný požadavek 

diskriminační. Ustanovení. §1 odst. 4 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. 

v jeho novelizovaném znění zakazuje rovněž diskriminaci podle 

pohlaví. Upřednostňovat muže by bylo při výběru pracovníků nejen 

nezákonné, ale snad i nepřípadné. V současné době totiž existují 

legální předpoklady, aby čerpali tzv. rodičovskou dovolenou i muži, a 

jsou známy případy, kdy se muž stará o domácnost, zatímco jeho 

manželka pracuje. Přiznávám, že takových situací není mnoho, 

nicméně jejich pouhá existence nabádá k obezřetnému přístupu 

k aplikaci některých závěrů tohoto průzkumu. 

Na rozdíl od uvedeného průzkumu z roku 1976 se v jiné práci, 

tentokrát z roku 1991, hypotézy o závislosti úrovně pedagogické 

práce na věku učitele a jeho pohlaví nepotvrdily. Novější analýzu 
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osobnosti středoškolského učitele publikoval Pelikán a citoval Průcha 

(2002a, s. 192-194). U obou sledovaných charakteristik bylo možné 

vysledovat jisté trendy, působící ve shodě s dřívějším průzkumem, 

avšak míra korelace nebyla příliš vysoká. (V případě závislosti na 

věku r = 0,21, v případě závislosti na pohlaví r = 0,20). Vliv pohlaví 

na úroveň pedagogické práce nelze považovat za prokázaný také 

proto, že " ... chybějí věrohodné nálezy o tom, s jakými výsledky 

v našich školách vyučují ženy na rozdíl od mužů ... " (Průcha, 2002b, 

s.85-86). 

2.2.2 FYZICKÉ POŽADAVKY 

Z obvykle uváděných příkladů fyzických požadavků, jakými 

jsou nároky na svalovou energii, sílu, manuální zručnost, vzhled, 

zdraví či požadavky vyplývající ze sedavého povolání, častého 

cestování a pracovní doby (Koubek, 2006, s. 1), se ve vztahu 

k pracovnímu místu učitele cizích jazyků hodí jen některé. Svalová 

energie, síla a manuální zručnost bezesporu patří ke klíčovým 

součástem výbavy učitele tělesné výchovy a pracovního vyučování, 

avšak požadovat je od učitelů většiny ostatních předmětů, včetně 

cizích jazyků, nemá valné opodstatnění. Ostatní požadavky si 

zaslouží několik poznámek. 

Je či není učitelské povolání sedavé? A jaké důsledky 

vyplývají z jeho případně sedavého nebo nesedavého charakteru? 

Těmto otázkám budou věnovány následující řádky. Snaha zobecnit, 

zda se učitelé při vyučování pohybují, nebo sedí za katedrou by 

vyžadovala důkladný průzkum založený na pozorování průběhu 

mnoha edukačních procesů. Přesto by mnoho neřekla, protože přímé 

vyučovací povinnosti netvoří veškerou náplň pracovní doby učitele. 

Podle průzkumu tráví například učitelé 2. stupně základních škol 
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přímým vyučováním jen 36,8% pracovní doby (Průcha, 2002b, s. 41). 

Podle téhož pramene tvoří zbývající část fondu pracovní doby 

následující činnosti: 

• příprava na vyučovam, oprava žákovských prací, 

zhotovování a udržování pomůcek (33,5%), 

• další služba ve škole, pohotovost, dozor (11,8%), 

• studium, sebevzdělávání (7,3%), 

• učitelská agenda, administrativa aj. (3,7%), 

• participace ve správě a samosprávě školy, porady a 

konzultace s vedením školy, s jinými učiteli, poradci, 

lékaři aj. (2,0%), 

• spolupráce s rodiči (1,9%), 

• zájmové kroužky (1,4%), 

• zájmové kroužky (0,6%), 

• veřejná činnost (0,6%). 

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že větší část pracovní 

doby tvoří činnosti převážně sedavého charakteru. Při zjišťování 

fyzických požadavků však nelze opomíjet potřeby škol vykonávat 

dozor nad nezletilými žáky. Ten lze ovšem zajistit jen pomocí osob s 

náležitě funkčním pohybovým aparátem. To samozřejmě 

neznamená, že je zcela a vždy vyloučené zaměstnávat učitele s 

tělesným postižením. Jejich zařazení mezi ostatní pedagogické 

pracovníky však s sebou nese nutnost zajistit náhradu pro 

vykonávání některých činností. 

Zde je bezesporu vhodné rozlišit mezi vyučováním dětí a 

dospělých. Učitelé zaměření na vzdělávání dospělých totiž nekonají 

další služby ve škole ani dozory, nevedou nápravná cvičení či 

zájmové kroužky. Přímé vyučování a činnosti sedavého charakteru 
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proto u nich proto tvoří vyšší podíl. Důsledkem jsou nižší nároky na 

funkčnost jejich pohybového ústrojí. 

Specifické nároky na fyzické schopnosti učitele má také výuka 

cizím jazykům. Bez náležitě funkčního pohybového aparátu by se 

práce učitele ochudila o aplikaci některých didaktických modelů, 

které jsou právě při jazykové výuce velmi důležité. Jde především o 

simulace, didaktické hry a dramatickou metodu. Jsou založeny na 

didaktickém principu školy hrou a anticipačním učení, při kterém 

" ... žák odhaduje důsledky svého jednání a ověřuje si je v následné 

situaci." (Kalhous, Obst a koL, 2002, s. 319). Bez názorného 

předvádění s využitím pohybového aparátu se lze jen obtížně obejít 

také při důsledné snaze zajistit výhradně cizojazyčnou komunikaci. 

Náležitou gestikulací a názornými pohyby lze zvýšit dynamiku 

edukačního procesu a podle potřeby do něj vnést potřebné prvky 

odlehčení a humoru. 

Své opodstatnění má také požadavek na cestování, neboť 

exkurze či výlet patří mezi další potřebné didaktické modely. Jejich 

aplikací se žáci učí z bezprostřední zkušenosti a získávají orientaci 

v problematice (Kalhous, Obst a koL, 2002, s. 318). Výlety do 

cizojazyčného prostředí, které jsou součástí jazykové výuky, slouží 

nejen k přímému zdokonalování jazykových dovedností a zvyšování 

motivace o studium příslušného jazyka, ale zároveň jako prostředek 

multikulturního vzdělávání. Jsou proto žádoucí také z výchovného 

hlediska prevence proti sociálně patologickým jevům. 

Pracovní doba učitelů bývá předmětem nedorozumění, neboť 

neučitelská veřejnost se mnohdy mylně domnívá, že učitelé tráví 

prací podstatně kratší čas, než tomu bývá u jiných povolání. Vychází 

z počtu pětačtyřicetiminutových hodin přímé vyučovací povinnosti, 

přičemž nepřihlíží k dalšímu času strávenému přípravou, dozory a 
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jinými činnostmi. Při zahrnutí těchto dalších součástí pracovní doby 

učitele bylo naopak zjištěno překročení zákonné pracovní doby. 

Výzkum profesiogramů hovoří o průměrné pracovní době učitelů 

základních a středních škol 45 hodin 20 minut (Průcha, 2002b, s. 

39). 

Pracovní doba učitele je stanovena zákoníkem práce, a proto 

se neliší od pracovní doby jiných zaměstnanců. Zvláštností 

učitelského povolání je vykonávání přímé vyučovací činnosti, jejíž 

rozsah se řídí ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb. o 

pedagogických pracovnících a změně některých zákonů: "Týdenní 

rozsah přímé vyučovací činnosti stanoví ředitel školy pedagogickému 

pracovníkovi na období školního roku nebo na pololetí školního 

vyučování." (§ 23 odst. 1 uvedeného zákona). Rozsah přímé 

pedagogické činnosti pedagogických pracovníků škol zřizovaných 

ministerstvem školství, krajem, obcí a svazkem obcí se na základě 

ustanovení § 23 odst. 5 citovaného zákona stanoví nařízením vlády 

č. 75/2005 Sb. ze dne 26. ledna 2005. Jako příklad uvádím týdenní 

rozsah přímé vyučovací povinnosti některých pedagogických 

pracovníků: 

• učitel mateřské školy 31 hodin 

• učitel základní školy 22 hodin 

• učitel všeobecně vzdělávacích a odbor. předmětů 21 hodin 

• učitel jazykové školy s právem státní jaz. zkoušky 21 hodin 

Za povšimnutí stojí také variabilita rozvržení pracovní doby 

učitele, neboť je na řediteli školy, aby mu jednou či dvakrát ročně 

stanovil týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti. Pro ředitele škol, 

které nezřizuje ministerstvo školství, kraje, obce a svazky škol, 

přitom nejsou závazné mezní hodnoty přímé vyučovací povinnosti 

uvedené vládním nařízením č. 75/2005 Sb. V praxi to znamená, že 
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například učitelé soukromých škol mohou mít rozsah přímé 

vyučovací povinnosti stanoven odlišně - vždy v závislosti na 

rozhodnutí zřizovatele školy. Bez ohledu na zákonná ustanovení se 

ve skutečnosti týdenní rozvržení přímé vyučovací povinnosti na 

některých školách velmi často mění. Z vlastní zkušenosti uvádím, že 

rozvrh hodin se někdy mění až osmnáctkrát v průběhu jediného 

školního roku. Učitel proto musí projevit určitou míru flexibility, neboť 

pokaždé se po něm očekává, že se případné změně přizpůsobí. 

Časová přizpůsobivost je potřebná i pro účast na různých exkurzích 

a výletech a plnění již zmíněného požadavku na cestování. 

V porovnání se vzhledem palubních průvodčí či televizních 

hlasatelek a hlasatelů bývá vzhledu učitelů přisuzována mnohem 

menší důležitost. Přesto jistě není zcela bez významu, jestliže o 

vzhledu uvažujeme v širších souvislostech jako o celém komplexu 

tvořeném nejen fyziognomickými vlastnostmi, ale i způsoby úpravy a 

oblékání. To vše může ovlivňovat žáky. Kromě formálního a 

neformálního kurikula totiž existuje i třetí kurikulum. Přestože se 

realizuje náhodně a neúmyslně a nebývá uvedeno v seznamu 

přednášek, má svůj vliv (Sadker M.P., Sadker O.M., 1991, s. 211). 

Jde o tzv. skryté kurikulum, které vyjadřuje " ... v podstatě to, s čím se 

žáci ve škole setkávají (a co je může ovlivňovat), aniž by to bylo 

plánováno v oficiálním kurikulu - tedy mezi jiným i osobní postoje a 

hodnoty, které učitelé (vědomě nebo nevědomě) prezentují žákům. 

(Průcha, 2000, s. 139). Skryté kurikulum se projevuje kladně, tj. 

v souladu s vytýčenými cíli edukačního procesu, nebo záporně, tj. 

nežádoucím způsobem. Pro úplnost je třeba dodat, že tyto otázky je 

nutné sledovat v edukačním procesu dětí. Ve vzdělávání dospělých 

nemá skryté kurikulum tak významný vliv. 

Postoje a hodnoty, které učitelé zastávají a kterým věří, se 

projevují více či méně zřetelně i ve vnějších projevech, chování a 
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výrazu obličeje. Jak a do jaké míry lze v tomto směru působit na 

žáky? Které postoje je třeba podporovat a které naopak považovat 

za nežádoucí? Tyto a jiné otázky zůstávají nezodpovězené, neboť 

učitel působí a ovlivňuje žáky nespočetným souborem prostředků, 

přičemž vzhled, úprava a oblékání jsou jen některé z nich. 

Kvantifikovat jejich působení by vyžadovalo abstrahovat od všech 

ostatních, což je v praxi zcela nemožné. Stejně tak není rozumné 

v obecné rovině definovat požadovaný vzhled a oblečení učitele. 

Muž za katedrou s náušnicí v uchu, vlasy spletenými do copánku 

nebo jinou úpravou vzhledu, která není v daném sociokulturním 

prostředí vnímána jako běžná, může podnítit žáky k nápodobě. Ti se 

pak v důsledku působení tohoto vlivu mohou začít upravovat a strojit 

rovněž poněkud excentricky. Na stejném příkladu je však také možné 

ilustrovat, že se žáci mohou učit toleranci vůči osobám, jejichž 

vlastnosti se nějak vymykají vlastnostem většiny. Zjednodušeně 

řečeno, učitel, který se stal příkladem tohoto pojednání, může 

zároveň působit preventivně proti xenofobii. 

Vzhled učitele má různé účinky, někdy i protichůdného 

charakteru. Některé z nich mohou být vnímány jako nežádoucí, 

zatímco jiné lze považovat z hlediska výchovy za užitečné. Jejich 

posuzování je do značné míry závislé na subjektu a jeho osobních 

preferencích. Doporučuji proto ponechat na každém konkrétním 

zřizovateli školy, aby si ujasnil, jakých cílů chce dosáhnout a jaké 

prostředky k nim povedou. Včetně působení vnějších vlivů vzhledu, 

oblékání a úpravy učitele. 
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2.2.3 VZDĚLÁNí A KVALIFIKACE 

Pojem kvalifikace je definován jako " ... souhrn požadovaných 

předpokladů pro vykonávání určitého povolání nebo pro sjednaný 

druh pracovní činnosti, a to s předepsaným stupněm složitosti, 

přesnosti a namáhavosti práce a ve vyžadované kvalitě" (Průcha, 

Walterová, Mareš, 2001, s. 110-111). V nejširším smyslu této 

definice se kvalifikačními požadavky zabývá celá podkapitola 2.2 

Otázky týkající se pracovníka. Jedním z takto vymezených 

kvalifikačních požadavků je také vzdělání, kterému budou věnovány 

následující řádky. 

Nejzákladnějším právním dokumentem, který upravuje 

požadavky na dosaženou úroveň vzdělání učitelů je zákon č. 

563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů. Požadavky na získávání odborné kvalifikace 

pedagogických pracovníků jsou rozčleněny podle druhu či typu a 

stupně školy na: 

• učitele mateřské školy (§ 6), 

• učitele prvního stupně základní školy (§ 7), 

• učitele druhého stupně základní školy (§ 8), 

• učitele střední školy (§ 9), 

• učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké 

škole, střední odborné škole a konzervatoři (§ 10), 

• učitele vyšší odborné školy (§ 11) 

• učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (§ 

12), 

• učitele v zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků (§ 13), 

• učitele náboženství (§ 14), 
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• učitele odborného výcviku v zařízení sociální péče (§ 15), 

• vychovatele (§ 16), 

• pedagoga (§ 17), 

• speciálního pedagoga (§ 18), 

• psychologa (§ 19), 

• asistenta pedagoga (§ 20), 

• trenéra (§ 21). 

Zobecněním specifických požadavků na vzdělání jednotlivých 

povolání v rámci skupiny pedagogických pracovníků lze zjistit, že 

všechna učitelská povolání uvedená v ustanoveních § 6-9 a § 12 

vyžadují vysokoškolské vzdělání vakreditovaném magisterském 

studijním programu. U některých z nich se uvádí oblast 

pedagogických věd, u jiných oblast pedagogických věd v kombinaci 

se studijním oborem, který odpovídá charakteru vyučovaného 

předmětu. 

Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (§ 12) 

získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním 

v akreditovaném magisterském studijním programu 

a) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu 

učitelů cizích jazyků, nebo 

b) v oblasti společenských věd zaměřené na cizí 

jazyky a vysokoškolským vzděláním získaným studiem 

v akreditovaném bakalářském studijním programu 

v oblasti pedagogických věd, nebo vzděláním v programu 

celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou 

školou a zaměřeném na pedagogiku, nebo studiem 

pedagogiky. 
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Podmínky odborné kvalifikace učitele cizího jazyka na druhém 

stupni základní školy se podle § 8 řídí ustanovením výše uvedeného 

§ 12, nebo vyžadují úspěšné dokončení vzdělání v akreditovaném 

magisterském studijním programu 

a) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu 

učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů druhého 

stupně základní školy, 

b) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu 

učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů druhého 

stupně základní školy a všeobecně vzdělávacích 

předmětů střední školy, 

c) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu 

učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy, 

d) studijního oboru, který odpovídá charakteru 

vyučovaného předmětu, a vysokoškolským vzděláním 

získaným 

studijním 

studiem v akreditovaném bakalářském 

programu v oblasti pedagogických věd 

zaměřené na přípravu učitelů druhého stupně základní 

školy, nebo vzděláním v programu celoživotního 

vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou zaměřeném 

na přípravu učitelů druhého stupně základní školy, 

e) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu 

učitelů prvního stupně základní školy a vysokoškolským 

vzděláním získaným studiem v akreditovaném 

bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických 

věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně 

vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy, 

nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání 

uskutečňovaném vysokou školou zaměřeném na přípravu 
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učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů druhého 

stupně základní školy. 

Podmínky odborné kvalifikace učitele střední školy jsou 

uvedeny v ustanovení § 9. Pro výuku cizího jazyka je třeba splnit 

kvalifikaci podle výše uvedeného § 12, nebo úspěšně dokončit 

vysokoškolské vzdělání vakreditovaném magisterském studijním 

programu 

a) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu 

učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy, 

b) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu 

učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů druhého 

stupně základní školy a všeobecně vzdělávacích 

předmětů střední školy, 

c) ve studijním oboru, který odpovídá charakteru 

vyučovaného všeobecně vzdělávacího předmětu, a 

vysokoškolským vzděláním získaným studiem v 

akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti 

pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů střední 

školy, nebo vzděláním v programu celoživotního 

vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a 

zaměřeném na přípravu učitelů střední školy, 

d) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu 

učitelů pro 2. stupeň základní školy a vysokoškolským 

vzděláním získaným studiem v akreditovaném 

bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických 

věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně 

vzdělávacích předmětů střední školy, nebo vzděláním v 

programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném 

vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů střední 

školy. 
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Získávání a výběr pracovníka pro práci učitele cizích jazyků se 

vždy řídí konkrétním typem a stupněm školy. Při určité míře 

zjednodušení lze uzavřít, že nezbytnými předpoklady pro výuku 

cizím jazykům jsou příslušné jazykové kompetence i znalosti a 

dovednosti, které vedou k účinnému edukačnímu působení na žáky. 

To vše doplněno nezbytným ověřením ve formě vysokoškolského 

diplomu. 

2.2.4 PRACOVNí ZKUŠENOSTI 

Přestože se na první pohled může zdát vliv zkušeností na 

úroveň a výsledky práce učitele přinejmenším znatelný, nejsou zatím 

k dispozici žádné dostatečně průkazné materiály, které by tuto 

závislost jednoznačně potvrdily. 

V souvislosti s předpokládaným vlivem praxe učitele na 

charakter výuky a vzdělávací výsledky žáků bývají uváděna dvě 

protichůdná stanoviska. Jedno z nich předpokládá, že mladší učitelé 

jsou progresivnější a na rozdíl od starších kolegů nejsou zatíženi 

konzervativními přístupy, zatímco podle druhého stanoviska mají 

starší učitelé více zkušeností s výukou, pracují efektivněji, a jejich 

žáci proto dosahují lepších výsledků. "Na základě nálezů 

z mezinárodních komparací vzdělávacích systémů musíme 

konstatovat, že ani jeden, ani druhý předpoklad není prokázán" 

(Průcha, 2002b, s. 84). 

Pro dokreslení rozporuplných výsledků uvádím závěry 

průzkumu citovaného Průchou (2002b, s. 84). Projekt Třetího 

mezinárodního výzkumu matematického a přírodovědného 

vzdělávání (TIMSS) zjišťoval, zda existuje závislost mezi délkou 

praxe učitelů a výsledky žáků 8. ročníku v matematice a 
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přírodovědných předmětech. Vyhodnocením dat získaných v roce 

1995 ve 40 zemích byly zjištěny pozoruhodné závěry, neboť 

nelepších výsledků v matematice (a obdobně i v přírodovědných 

disciplinách) dosahovali žáci vyučovaní: 

• učiteli s nejkratší praxí (0-5 let): Anglie, Švédsko, Rusko aj., 

• učiteli se střední délkou praxe (11-20 let): Francie, 

Rakousko, Norsko, Česká republika aj., 

• učiteli s nejdelší praxí (přes 20 let): Maďarsko, Japonsko, 

USA aj. 

Domnívám se že přesto nelze pracovní zkušenosti 

podceňovat. Učitelé procházejí několika etapami, až se z postavení 

začátečníka vypracují do role experta - odborníka. Ze závěrů 

Berlinerových empirických zjištění (Kalhous, Obst. a koL, 2002, s. 94-

97) vyplývá, že 

1. expert je expertem v jediné oblasti, 

2. experti mají řadu důležitých odborností zautomatizovanou, 

3. experti dokážou citlivěji přizpůsobit své jednání situaci a 

kontextu, zejména při řešení složitějších situací, 

4. zkušení učitelé dokážou pružněji reagovat na novou situaci, 

5. zkušenější učitelé rozumějí situacím na kvalitativně hlubší 

úrovni, 

6. zkušení učitelé dokážou rychle rozpoznat klíčové znaky 

situace, zatímco začátečníci často nepochopím co se vlastně 

děje. 

Výše uvedená zjištění svědčí o významu zkušeností pro 

vykonávání práce učitele. Podle Průchy však (2002a, s. 217) je tady 

jedna potíž: "Nejsou k dispozici hodnověrné poznatky, jež by 

umožňovaly přesně vymezit, za jak dlouhou dobu (např. v počtu let či 
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měsíců) od vstupu do profese se z učitele začátečníka stává učitel 

expert". 

Zatímco názory a především výsledky rozličných průzkumů 

představují nepříliš průkazné a někdy protichůdné závěry, je další 

důsledek dlouholeté práce učitele podle mého názoru nepochybný. 

Jde o efekt vyhasínání neboli vyhoření, jenž se vyskytuje u starších 

učitelů a učitelek. Avšak nejen u nich, protože bývá definován jako 

" ... ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí u příslušníka 

některé z pomáhajících profesí. .. " (Hartl, Hartlová, 2000, s. 586). 

Projevuje se vyčerpáním, zejména psychických sil a profesní 

ochablostí. Podle německých autorů Henning a Keller (Průcha, 

2002a, s. 229) je syndrom vyhoření "důsledkem dlouhodobě 

působícího stressu a nevhodného vypořádání se s psychickou a 

tělesnou zátěží", přičemž postihuje asi 15-20% učitelů. Ve vztahu 

k úvahám o významu pracovní zkušenosti pro kvalitu práce učitele je 

důležité poznání, že " ... proces, jehož vyvrcholením je vyhoření, 

většinou trvá mnoho let. .. " (Průcha, 2002a, s. 229). 

2.2.5 OSOBNOSTNí CHARAKTERISTIKY 

"Mnoho škod ve vývoji osobnosti žáků zaviňují učitelé, kteří 

nejsou zcela duševně zdrávi. ... " (Kohoutek, 1996, s. 23). Přitom je 

třeba zdůraznit, že " ... psychologické výzkumy potvrzují, že vlastnosti 

dobrého učitele jsou zakotveny především v jeho vrozených 

predispozicích ("učitelem se člověk musí narodit"), kdežto přípravné 

vzdělání asi nemůže tento vrozený předpoklad k profesi podstatně 

ovlivnit. .. " (Průcha, 2002a, s. 72). Souhlas s oběma výroky nutně 

vede také ke vstřícnému přijetí Průchova závěru o potřebnosti 

diagnostikovat tyto dispozice k učitelské profesi již při výběru 
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uchazečů o studium učitelství. Taková praxe se však zatím 

neuplatňuje, přestože jsou o její vhodnosti přesvědčeni i někteří 

zahraniční odborníci. Například na Slovensku považují za potřebné 

zavést do praxe přijímacího řízení profesiogramy - soupis nároků 

učitelské profese na osobnost učitele a těmito a dalšími, zejména 

psychologickými prostředky, efektivněji zkoumat skutečný zájem a 

předpoklady na výkon učitelské profese (Šimčáková, Beňo, 2005). 

Jestliže funkci jakéhosi "filtru", bránícího průniku uchazečů 

s narušeným duševním zdravím do praxe zatím příslušné školy 

neplní, pak je žádoucí přihlížet k psychickému stavu a 

charakteristikám osobnosti v procesu získávání a výběru pracovníků. 

Velmi závažný dopad na vývoj jedinců v průběhu socializace 

může mít přenechání jejich výchovy učiteli trpícímu některou 

z poruch osobnosti. Ty jsou podle Mezinárodní klasifikace nemocí 

(MKN-10, 1992) charakterizovány následujícími kritérii (Vágnerová, 

1999, s. 255-256): 

1. Struktura osobnostních vlastností se nějakým způsobem liší 

od normy - stává se nevyváženou, neboť některé osobnostní 

vlastnosti mohou být v určitém směru extrémní. 

2. Chování lidí s poruchami osobnosti bývá generalizovaně 

maladaptivn í. 

3. Abnormální chování je pro okolí natolik zatěžující a 

nepřijatelné, že se stává zdrojem konfliktů a odmítání. 

4. Porucha je trvalého charakteru, je zakotvena ve struktuře 

osobnosti. 

5. Diagnóza poruchy osobnosti se používá až od adolescence 

(přestože se různé problémy objevují už v dětství). 
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U kognitivních funkcí jde o určitý způsob uvažování, který je 

ovlivněn celkovým osobnostním zaměření, typické bývá například 

egocentrické uvažování. Emotivita se liší kvalitou, intenzitou i menší 

přiměřeností ve vztahu k realitě i sobě samému. Člověk trpící 

poruchou osobností nemá náhled na své chování a není schopen 

poučit se ze zkušenosti. Typické bývají obtíže v sebeovládání, 

nestandardní reakce na běžné podněty, nepřiměřené uspokojování 

potřeb atd. Postiženým lidem chybí typické znaky dospělosti, jako je 

zodpovědnost, empatie a altruismus (Vágnerová, 1999, s. 255-256). 

Uvedený výčet některých vlastností podle mého názoru 

jednoznačně dokazuje, že lidé s poruchami osobnosti jsou pro práci 

učitele dětí naprosto nevhodní. Na základě průzkumu publikovaného 

v roce 1991 Pelikánem a citovaného Průchou (2002a, s.193) totiž lze 

konstatovat, úroveň pedagogické práce učitele závisí na: 

• stupni a míře sociability učitele, 

• typu vzdělání, 

• oblibě ve sboru, 

• interakci se žáky a její úrovni, 

• odbornosti, 

• přiměřenosti klasifikace, 

• organizačních schopnostech, 

• míře tvořivosti. 

Učitelé postižení poruchou osobnosti sice mohou prokazovat 

vysokou míru tvořivosti a organizačních schopností, mohou završit 

požadovaný typ vzdělání a dosahovat značné odbornosti, avšak 

vostatních výše uvedených kritériích zákonitě zaostávají. Svými 

nestandardními, nepřiměřenými a často nevyzpytatelnými reakcemi 

mohou narušit přirozeně zdravý vývoj psychiky dětí. A nejen to. 
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"Školák se s učitelem identifikuje - i když už zřídka v tom silném 

smyslu jako předškolák s rodiči" (Říčan, 2004, s. 155). Ovšem 

nápodobu prožívání a chování lidí postižených poruchou osobnosti si 

může sotvakdo přát. Nepříjemné pocity mohou tito lidé vyvolávat i při 

výuce dospělých žáků či posluchačů, kde hrozí již zmíněné konflikty 

a odmítání. Potenciálním rizikem je předčasné ukončení edukačního 

procesu, aniž by došlo k naplnění jeho cíle. 

Zastoupení poruch osobnosti v běžné populaci je poměrně 

časté - celková prevalence je některými autory udávána mezi 6-9%, 

jiní uvádějí dokonce 10-15% (Praško, 2003, s. 20). S poměrně 

vysokou mírou pravděpodobnosti je proto možné jedince 

s narušenou osobností běžně potkávat, a to i v procesu získávání a 

výběru pracovníků. 

Kromě poruch osobnosti a jiných patologicko anomálních 

psychických jevů je neméně důležité zaměřit se i na některé 

psychické vlastnosti. Jde o "relativně stálé způsoby reagování 

člověka v podobných situacích k okolí i sobě samému" (Hartl, 

Hartlová, 2000, s. 672), jež tvoří strukturu osobnosti. Bývají rozličně 

definovány a nejednotně tříděny. Podle Nakonečného (1998b, s. 

529) můžeme dospět k následujícímu třídění: 

• temperament, 

• schopnosti, 

• postoje, 

• volní vlastnosti, 

• motivy, 

• charakter. 
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Schopnostem se tato bakalářská práce věnuje v dalším oddílu 

(2.2.6). V bezprostředně následujících odstavcích se zaměřím na 

dimenze, které jsou podle mého názoru klíčové ve vztahu ke 

zkoumání osobnosti uchazeče o práci učitele. Z hlediska Eysenckova 

členění jde o dvě "charakterologické" dimenze: 

• emoční stabilita - emoční labilita (neuroticismus), 

• extraverze - introverze. 

Pojem emoční stabilita znamená stabilní, vyrovnané a 

podnětům přiměřené emoční reakce, převažující klid a rozvahu. 

Opakem je emoční labilita neboli neuroticismus, znamenající 

" ... nestálé, lehce vyvolatelné a podnětům často nepřiměřené emoční 

reakce, kolísání nálad, neklid, zvýšenou senzitivitu, častou 

rozmrzelost či rozladěnost, přecitlivělost" (Nakonečný, 1998c, s. 

168). 

Vítaná je vysoká úroveň emoční stability. Potvrzují to závěry 

šetření provedeného v 80. letech 20. stol. ve dvou paralelních 

sedmých třídách jedné z pražských základních škol. Žáci 

zkoumaného souboru projevili pozitivnější postoj k výuce těch 

učitelů, s nimiž měli méně konfliktů. "Byli to učitelé s vyšší integrací 

osobnosti, tj. emocionálně stabilnější, mající v afektivní oblasti méně 

konfliktů, protože se chovají v souladu se svými potřebami, mající 

větší pocit psychické pohody a řešící přístup k životním situacím" 

(Langová, Kodym a koL, 1987, s. 60). 

Zajímavým způsobem dokresluje nutnost emocionální zralosti 

učitelů také Fontana (2003, s. 365). Úspěšnější učitelé se více 

připravují na vyučovací hodiny, tráví více času mimoškolními 

činnostmi a projevují větší zájem o jednotlivé žáky. "Posledně 
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uvedená vlastnost ovšem neznamená, že si ke svým žákům vytvářejí 

citový vztah. Učitelé, kteří si ve svém vztahu k dětem kompenzují 

citovou deprivaci ve svém osobním životě si vůči sobě i vůči těmto 

dětem počínají nepoctivě." Láska k dětem a k práci s nimi je 

důležitá, avšak měla by být skloubena s profesionálním odstupem a 

s citem pro odpovědnost. Další vlastností úspěšných učitelů proto je, 

" ... že jsou sami citově zralí" (Fontana, 2003, s. 365). 

Jedinci s vysokým indexem emoční lability postrádají 

stabilizované sebepojetí, mají narušenou integritu osobnosti, jsou 

rozmrzelí, přecitlivělí, úzkostní a neklidní. Pro práci s dětmi a mládeží 

jsou proto nevhodní. O to více zaráží jejich vysoký výskyt mezi 

studenty učitelství. Podle Průchy (2002a, s. 72) odhalil výzkum 

provedený na souboru 282 studentů Pedagogické fakulty UP 

v Olomouci celkem 48% studentů s neurotickými symptomy, což 

překračuje procento udávané v literatuře pro běžnou populaci (3% až 

35%). 

Stanoviska odborníků k této charakterologické dimenzi 

vyznívají jednomyslně ve prospěch emoční stability. Naopak 

s protichůdnými názory se lze setkat při zkoumání dimenze 

extraverze - introverze. Na první pohled se možná zdá, že pro práci 

učitele se více hodí lidé družní, a společenští, lidé, kteří mají potřebu 

sociálních styků, jinými slovy extraverti. Ne všichni se však s tímto 

názorem ztotožňují. Například Fontana (2003, s. 366) připomíná, že 

je třeba i v tomto ohledu vzít v úvahu osobnostní vlastnosti dětí. 

Uvádí, že " ... extravertní žáci si budou asi vytvářet lépe vztah 

k extravertnímu učiteli a introvertní žáci k učiteli, který má sám sklon 

k introverzi." Fontana dále zdůrazňuje, že neexistují spolehlivé 

důkazy, že by úspěšná učitelská činnost korelovala s průkazně vyšší 

úrovní extraverze nebo introverze. 
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V této souvislosti je vhodné zopakovat, že na základě 

průzkumu publikovaného v roce 1991 a citovaného Průchou (2002a, 

s.193) je úroveň pedagogické práce učitele závislá také na stupni a 

míře sociability učitele. Ta je definována jako " ... družnost; schopnost 

vytvářet a udržovat mezilidské vztahy ... " (Hartl, Hartlová, 2000, s. 

548). A to jsou charakteristiky, ve kterých uzavření a zdrženliví 

introverti zaostávají. Proto se domnívám, že pro práci učitele se více 

hodí extraverti. Opodstatněnost tohoto názoru snad vynikne právě při 

pomyšlení na práci učitelů cizích jazyků, kteří se nemohou stále 

izolovat za katedrou a setrvávat při technice frontálního vyučování, 

ale od kterých se očekává naopak aktivní a nenucená účast v 

různých didaktických hrách a cizojazyčných diskuzích. 

Netřeba snad dodávat, že vytvoření pozitivního klimatu ve 

třídě a dobrých vztahů se žáky napomáhá přiměřené užívání 

humoru. "Humoru lze dobře využít v celé řadě situací, včetně 

zábavnějšího uvádění nadcházející práce nebo vtipu učitele na 

vlastní účet" (Kyriacou, 2004, s. 86). Podle mého názoru i v této 

oblasti vynikají lidé extravertní nad plachými a vážnými introverty. 

Z pokusů co možná nejpodrobněji vymezit žádoucí osobnostní 

rysy úspěšného učitele uvádím poměrně často citovanou studii 

provedenou Ryansem v USA. Různých fází průzkumu se v rozmezí 

let 1945 až 1954 zúčastnilo více než šest tisíc učitelů z více než 1 

700 škol (Ryans, 1960, s. 60). Pro účely studie byly izolovány tři 

dimenze: 

• dimenze X: vřelý, chápavý, přátelský - lhostejný, sobecký, 

rezervovaný; 

• dimenze Y: odpovědný, efektivní, systematický - vyhýbavý, 

nepředvídatelný, nedbalý; 
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• dimenze Z: podnětný, nápaditý - nezáživný, rutinní (Ryans, 

1960, s. 382). 

Výzkum probíhal na základě pozorování chování ve třídě, 

z něhož byla vyvozena míra úspěšnosti učitele. Ta pak byla 

zkoumána ve vztahu k výše uvedeným dimenzím. Bylo zjištěno, že 

úspěšný učitel mívá vlastnosti, které se pohybují vesměs u kladného 

pólu těchto dimenzí - ve svém chování bývá vřelý, chápavý a 

přátelský, vystupuje odpovědně, efektivně a systematicky a projevuje 

se podnětně a nápaditě (Ryans, 1960, s. 382). Zde je podle mého 

názoru namístě poznamenat, že " ... z tohoto obrazu dokonalosti jde 

až strach ... " (Fontana, 2003, s. 364). Je jen samozřejmé, že 

důležitost zjištěných kvalit znatelně klesá s věkem vyučovaných dětí, 

protože děti na středních školách se umí lépe přizpůsobit učitelům, 

kteří jsou z tohoto hlediska méně schopní. 

Ryans postupoval ve svém velmi rozsáhlém výzkumu ještě 

více do hloubky a identifikoval řadu dalších vlastností, kterými se 

úspěšní učitelé liší od neúspěšných. Členové kombinovaného 

souboru úspěšnějších učitelů základních a středních škol mimořádně 

štědře oceňují chování a pohnutky jiných osob a vyjadřují se 

přátelsky vůči ostatním. Prokazují velký zájem o čtení a literaturu a 

zálibu o hudbu, malířství a umění v obecné rovině. Uvádějí účast 

v různých středoškolských a vysokoškolských společenských 

skupinách a vysoko hodnotí své vlastní ambice a iniciativu. (Ryans, 

1960, s. 360). Naopak příslušníci kombinovaného souboru méně 

úspěšných učitelů základních a středních škol patří do vyšších 

věkových skupin, jsou zdrženliví a kritičtí v oceňování chování a 

pohnutek jiných osob, přikládají velký význam přesnosti, pořádku a 

"praktickým" věcem a upřednostňují činnosti, které nevyžadují blízké 

mezilidské kontakty (Ryans, 1960, s. 361). 



41 

Ryansovi je vytýkána nepříliš vysoká míra korelace mezi 

zjišťovanými vlastnostmi a úspěšností učitele. V praxi to znamená, 

že už na prvním stupni základní školy dosáhli uspokojivých výsledků 

i někteří učitelé bez předpokládaných vyšších skórů v uvedených 

vlastnostech. Možné důvody se spatřují v mimořádně vysoké 

motivaci nebo přizpůsobivosti dětí (Fontana, 2003, s. 364). 

Učitel by zcela jistě neměl trpět poruchou osobnosti, žádoucí 

je jeho emoční stabilita a podle mého názoru i sklon k extraverzi. 

Ostatní, dílčí vlastnosti chápu jako vhodná témata k zamyšlení a 

doporučuji jejich důsledné vyhodnocování vždy jen ve vzájemných 

souvislostech a ve vztahu k ostatním charakteristikám uchazeče o 

práci. 

2.2.6 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI 

2.2.6.0 VYMEZENí POJMŮ SCHOPNOSTI A DOVEDNOST 

Schopnosti jsou soubory předpokladů, které jsou nutné 

k úspěšnému vykonávání určité činnosti nebo dovednosti (Hartl, 

Hartlová, 2000, s. 536). Bývají řazeny mezi psychické vlastnosti 

osobnosti. Schopnosti mají podle J.P. Guilforda následující dimenze 

(Nakonečný, 1998a, s. 299): 

• percepční schopnosti, 

• psychomotorické schopnosti, 

• intelektové schopnosti. 

Dovednosti jsou definovány jako učením získané dispozice ke 

správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti 

vhodnou metodou (Hartl, Hartlová, 2000, s. 121) .. 
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S ohledem na požadavky pracovního místa učitele se 

v následujících pododdílech zaměřím na percepční a intelektové 

schopnosti a sociální dovednosti. 

2.2.6.1 PERCEPČNí SCHOPNOSTI 

Každý edukační proces obsahuje komunikační situace, při 

nichž dochází k vzájemné výměně informací. V ní se podle 

Nakonečného (1998a, s. 71) uplatňují zpětné vazby, jimiž 

komunikátor zjišťuje reakce komunikanta a kontroluje tak účinky 

svého sdělení. Jestliže tímto způsobem vnímá, že komunikant zcela 

nechápe, co se mu sděluje, může následně odstranit deficit 

informace. O této zákonitosti se zmiňuji proto, abych zdůraznil, že 

schopnost přijímat informace je nezbytná i v případech jednosměrné 

komunikace, která je typická pro tzv. frontální styl výuky. Sdělení při 

takové organizaci vyučování sice směřuje od komunikátora (učitele) 

ke komunikantům (žákům), avšak bez náležité zpětné vazby není 

možné ověřit, zda splnilo svůj účel. 

Zpětná vazba je také nezbytná pro osvojení učitelských 

dovedností. Ty se totiž podle Perrottové (1990, p. 8) získávají ve 

třech etapách, z nichž první je kognitivní, druhá představuje praxi a 

třetí je založena na zpětné vazbě. Autorka uvádí, že potřebu zpětné 

vazby dokázalo několik výzkumných studií. U osob, kterým byly 

experimentálně odepřeny veškeré možnosti zpětné vazby nebylo 

zjištěno žádné zlepšení výkonu, v porovnání s učiteli, kteří měli 

možnost svůj výkon zpětně zhodnotit. K tomu v praxi slouží reakce 

posluchačů nebo nadřízených či zkušenějších pracovníků, 

v podmínkách výuky a přípravy pedagogů pomáhají zvukové a 

obrazové záznamy. 
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K přijímání informací je nezbytná činnost smyslových orgánů, 

jejíž kvalitu ovlivňuje úroveň percepčních schopností. Především 

zrak a sluch je nutný k zajištění účinného komunikačního procesu, 

neboť bez náležité funkce těchto smyslových orgánů by nebylo 

možné dekódovat informace předávané komunikátorem. 

Nabízí se otázka, zda jsou dokonalé percepční schopnosti 

nezbytné pro učitele celého spektra věkových skupin. Domnívám se, 

že v případě výuky dospělých lze od tohoto požadavku výjimečně 

upustit za předpokladu, že učitel má mimořádné, obtížně 

nahraditelné kvality v jiných oblastech a je zajištěna pomoc asistenta. 

Samozřejmě takový postup se může smysluplně osvědčit jen tam, 

kde není nutná častá obousměrná komunikace a cíle výuky plní její 

přednáškový charakter. Jestliže však výuka s sebou přináší i 

povinnost vykonávat dozor nad nezletilými, je dokonalá schopnost 

senzorických orgánů naprosto nezbytná. Těžší zrakové nebo 

sluchové postižení je proto podle mého názoru závažným 

handicapem pro výkon povolání učitele dětí. 

A jak je to s nutností dostatečně rozvinutých percepčních 

schopností a dovedností pro výuku cizím jazykům? Je 

opodstatněná? Při jazykové výuce jsou vítaná konverzační cvičení ve 

skupinách, oblíbené bývají didaktické hry a účelně se projevují 

projektové metody. To vše vyžaduje zapojit smysly, a tak odpověď 

na otázku je podle mého názoru jednoznačně kladná. Bez zrakových 

a především sluchových schopností je dostatečně efektivní činnost 

učitele cizích jazyků nemyslitelná. 
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2.2.6.2 INTELEKTOVÉ SCHOPNOSTI 

Přestože dosud neexistuje univerzálně uznávaná definice 

inteligence, lze " ... říci, že inteligence je složitá dispozice k myšlení, tj. 

řešení problémů" (Nakonečný, 1998a, s. 299). Analýza požadavků 

práce učitele potvrdila vysokou úroveň obtížnosti funkcí v oblasti 

práce s informacemi. Vysoké tudíž jsou i nároky na inteligenci 

učitelů. Bez dobré orientace a dobrého zacházení s myšlenkovým 

materiálem, bez dobré vnímavosti a dobré paměti a bez 

koncentrované zaměřenosti k danému průběhu kognitivních procesů, 

tedy atributů inteligentního chování podle H. J. Eysencka 

(Nakonečný, 1998a, s. 299), není možné správně analyzovat, 

kombinovat ani syntetizovat informace. Požadavek na vysokou 

inteligenci je proto oprávněný. 

Předchozí řádky se věnovaly důkazu nutnosti existence jen 

prvních dvou ze současně uznávaných tří druhů inteligence, jimiž 

jsou (Nakonečný, 1998a, s. 303): 

1. konkrétní inteligence (schopnost chápat vztahy mezi objekty a 

manipulovat s nimi), 

2. abstraktní inteligence (schopnost chápat a operovat 

s verbálními a jinými symboly), 

3. sociální inteligence (schopnost chápat vztahy mezi lidmi a 

účinně je ovlivňovat). 

Neméně významná však je inteligence sociální. Učitelské 

povolání je vhodné pro jedince, kteří jsou rádi v kontaktu s jinými, 

především mladými lidmi. Téměř veškerou pracovní dobu totiž tráví 

v lidské interakci (Sadker M.P., Sadker O.M., 1991, p. 25). Sociální 

interakci přitom lze definovat jako " ... dynamický mezilidský vztah, 

v němž dochází k cirkulaci o partneru interakce mezi zúčastněnými 
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subjekty a tak i k ustavení řetězce vzájemného reagování jednoho na 

druhého" (Nakonečný, 2005, s. 69). 

Z nezbytnosti zapojit se do sociálních interakcí vyplývá 

potřeba sociální obratnosti neboli sociální inteligence. Ta je důležitá 

" ... pro profesionály, jako jsou personalisté, pracovníci v marketingu, 

sociální pracovníci, psychologové a psychiatři, učitelé aj." (Hartl, 

Hartlová, 2000, s. 235). Termín sociální inteligence poprvé použil 

E.L. Thorndike v roce 1920, a to ve významu " ... the ability to 

understand and manage men and women, boys and girls - to act 

wisely in human relations" ( ... schopnost chápat a řídit muže a ženy, 

chlapce a dívky - konat moudře v lidských vztazích"; Kihlstrom, J.F., 

Cantor, N., 2006, p. 1). Sociální inteligence bývá definována řadou 

vlastností, které se v pojetí rozličných autorů více či méně různí. Tak 

například Brown a Anthony spolu s Marlowem a Bedellem uvádějí 

následujících pět dimenzí sociální inteligence (Kihlstrom, J.F., 

Cantor, N., 2006, p. 29): 

• zájem a starostlivost o jiné lidi, 

• dovednosti v oblasti sociálního chování, 

• schopnost empatie, 

• schopnost vyjadřovat emoce a citlivost k vyjádření emocí 

jiných, 

• nízká hladina sociální úzkosti, sebeprosazování a sebelásky. 

To všechno jsou vlastnosti, schopnosti a dovednosti, které by 

neměly chybět ve výbavě úspěšného učitele. 
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2.2.6.3 SOCIÁLNí DOVEDNOSTI 

Sociální dovednosti se uplatňují v sociální komunikaci, 

sociálním přizpůsobení, integraci do sociální skupiny a v mnoha 

podobných oblastech. "K nejběžnějším patří schopnost navázat a 

udržet kontakt, účinně se dorozumívat, vyjádřit druhým své pocity, 

vyslechnout druhé, přijímat oprávněnou kritiku a mít vhled do 

mezilidských vztahů" (Hartl, Hartlová, 2000, s. 122). Jejich úroveň 

úzce souvisí s výškou sociální inteligence. Jak je uvedeno 

v předchozím pododdílu, požadavek na vysokou hladinu sociální 

inteligence učitele je odůvodněn jeho velmi častou účastí v sociálních 

interakcích. 

Jaký je vztah sociální interakce a sociální komunikace? 

Sociální komunikace patří spolu se sociálním chováním k základním 

složkám sociální interakce (Nakonečný, 2005, s. 70). "V sociálních 

interakcích nelze nekomunikovat (E.F. Mueller, A. Thomas, 1974), tj. 

"něco nesdělovat": komunikace je sdělování určitých informací, ... " 

(Nakonečný, 1998a, s. 332). Od uchazeče o povolání učitele je proto 

vhodné vyžadovat plně rozvinuté komunikační dovednosti. Měl by být 

schopen účinně naplnit charakteristiky zdravé komunikace (Vybíral, 

2000, s. 214-219): 

• bezprostředně reagovat, tj. neodkládat odpovědi, 

• kognitivně se přizpůsobovat stanoviskům, slovníku 

mimoslovnímu repertoáru druhého, 

• projevovat zájem o druhého (nejen o komunikovaný obsah) 

• zachovávat princip reciprocity, protože pro každého účastníka 

je důležité, aby měl možnost vzájemné spolutvorby, 

• vyjadřovat se humorně, neboť žertování pomáhá fixovat 

komunikované obsahy lépe, než převládá-Ii pouze vážnost a 

informace jsou předávány suše, 
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• nezahrnovat druhé nadbytkem 

• požadavků, 

• kritiky, 

• zklamání, 

• podporovat vývoj a flexibilitu komunikace a umožňovat tak její 

otevřenost, možnost navázat na přerušený rozhovor, 

• jednat konzistentně 

• komunikovat pozitivně, protože výzkumy dokládají, že 

pozitivní komunikování je efektivnější. 

Tyto komunikační dovednosti sice podstatnou měrou ovlivňují 

kvalitu sociální komunikace, avšak nejsou jejím jediným významným 

činitelem. Každá komunikační situace je tvořena řadou základních 

prvků, k nimž také patří forma komunikace, u které lze dále rozlišit 

komunikační kanál a komunikační kód. Komunikační kód bývá 

chápán jako systém znaků (řeč, gesta, signály), kterým je obsah 

sdělován (Reichel, 2004, s.214). 

"Komunikační kanály ve výuce tvoří jednotu verbálních a 

neverbálních přenosů informací, sdělení a dalších komunikačních 

prvků. S verbální stránkou výuky jsou spojené rétorické 

dovednosti. .. " (Mužík, J., 1998, s. 87). Ty lze vymezit jako 

dovednosti v řečnictví (Petráčková, Kraus a koL, 2001, s. 661). 

Účinnost dobře ovládané rétoriky byla známa již v 5. stoleté př. n. I. 

ve starověkém Řecku, kde byl výcvik rétorských dovedností hlavní 

složkou ve vzdělání Athéňanů. (Vybíral, 2000, s. 196). 

Verbální schopnost patří mezi charakteristiky učitele, jejichž 

efekty pro edukační proces jsou jednoznačně potvrzovány. "Různé 

empirické analýzy prokazují, že učitelova verbální schopnost, resp. 

komunikační schopnost, je asi největším facilitátorem - vedle textu 
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učebnice a jiných didaktických textů - podporujícím učení žáků ve 

školním prostředí (Průcha, 2002a, s. 190). 

Podle Mužíka (1998, s. 88-92) je přednes proslovu závislý 

nejen na osobnosti, ale též na volbě prostředků: 

a) verbálních 

b) zvukových 

c) neverbálních 

Základem rétorických schopností jsou verbální Uazykové 

prostředky: Doporučuje se například používat činný rod, dávat 

přednost českým výrazům, vyhýbat se cizím slovům apod. (Mužík, 

1998, s. 88) 

Ani zvukové prostředky řeči nelze při výkonu učitelského 

povolání zanedbávat, neboť v důsledku nesprávného hláskování, 

tvoření hlasu a dýchání nelze bezezbytku plnit účel komunikační 

situace a dokonale sdělovat zamýšlený obsah příjemci. Zmíněné 

chyby totiž působí jako bariéry na cestě sdělení a stávají se příčinou 

komunikačních šumů. V konkrétní edukační situaci to znamená, že 

se k žákům učitelův výklad vůbec nedonese, anebo k nim pronikne 

v pozměněné podobě. Pro pochopení souvislostí předávaných 

informací je významná i náležitá modulace hlasu, frázování a 

intonace. 

Neverbální prostředky se týkají vnějšího projevu, chování, 

výrazu obličeje a způsobu mluvy (Mužík, 1998, s. 92). Právě způsob 

mluvy podle mého názoru může výrazným způsobem ovlivnit 

účinnost předávání informací, neboť spolurozhoduje o míře 

podobnosti záměrů komunikujících partnerů. Harmonie v záměrech 

na obou stranách (tj. na straně komunikátora i komunikanta) je 

přitom jedním z předpokladů úspěšného předání sdělení. 
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Ani správná výška hlasu a jeho libozvučná barva by proto 

neměly chybět ve výbavě úspěšného učitele. Větší šance upoutat 

posluchače má učitel, který umí mluvit přiměřeně hlasitě (aniž 

nadměrně zatěžuje hlasivky), v porovnání se svým kolegou, který 

není slyšet, nebo ve snaze o hlasitější projev ze sebe vydává pištivý, 

nepřirozeně zabarvený zvuk. Také přirozená dikce a intonace, stejně 

tak jako vhodné tempo a rytmus řeči, navozují příjemné pocity na 

straně příjemce. Důsledkem je zvýšení motivace žáků pozorně 

naslouchat a přijímat informace. 

Zvýšení pozornosti žáků lze dosáhnout také střídáním 

zabarvení hlasu, důraznosti, tónu a rychlosti řeči. (PerroU, 1990, p. 

31). Předpokladem vhodného uplatnění těchto technik v konkrétní 

situaci edukačního procesu jsou učitelovy zkušenosti a sociální 

dovednosti. Ty by však bez náležitého zvládání rétorických 

dovedností nebyly v této souvislosti nic platné. 
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3 POPIS A SPECIFIKACE PRACOVNíHO MíSTA UČITELE 

CizíCH JAZYKŮ 

Po zjištění požadavků pracovního místa učitele lze sestavit 

popis a specifikaci tohoto pracovního místa. Jako metodické vodítko 

k jeho vypracování jsem použil Koubkův (2002, s. 68-69) příklad 

z praxe. Soustředil jsem se na úkoly, podmínky a vlastnosti učitele 

cizích jazyků na druhém stupni základní školy. Vlastní popis a 

specifikace pracovního místa učitele cizích jazyků je uvedena jako 

příloha B této práce. 

Charakteristika práce, povinnosti učitele, vztah k ostatním 

pracovním místům a pracovní podmínky byly zjištěny studiem popisů 

práce, uvedených v soupisu bibliografických citací a bibliografie, a 

upraveny na základě empirických poznatků. Z vlastních zkušeností 

jsem také čerpal při hledání odpovědí na otázky vybavení pracoviště. 

Údaje o věku a pohlaví nejsou vymezeny, protože citovaná 

literatura nepodává jednoznačná svědectví o přímé vazbě úspěšnosti 

učitelů na jejich věk nebo pohlaví. Ze stejného důvodu nejsou 

uvedeny ani údaje o požadované praxi. 

Další poznámku si podle mého názoru zaslouží charakteristiky 

osobnosti. Zatímco splnění prvních dvou kritérií, tj. zdravě vyvinuté 

osobnosti a emoční stability, považuji za naprosto nezbytné, je 

extraverzní zaměření pouze doporučené. Totéž platí o dalších, 

tentokrát dílčích vlastnostech. 
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4 ZíSKÁVÁNí PRACOVNíKŮ (UČITELŮ CizíCH JAZYKŮ) 

Získávání pracovníků je definováno jako činnost, která má 

zajistit, aby volná pracovní místa v organizaci přilákala dostatečné 

množství odpovídajících uchazečů. Má být provedeno s přiměřenými 

náklady a včas (Koubek, 2002, s. 117). Získávání pracovníků 

navazuje na fázi definování požadavků, ve které jsou připravovány 

popisy a specifikace pracovního místa, a předchází výběru 

pracovníků. 

Tato kapitola pojednává o procesu získávání pracovníků 

s důrazem na zvláštnosti charakteristické pro získávání učitelů cizích 

jazyků. Vycházím z předpokladu, že byly identifikovány potřeby 

získávání pracovníků, jsou k dispozici popisy a specifikace 

pracovního místa a zvážením alternativ byla zjištěna potřeba 

pracovního místa. Dány jsou i vnitřní a vnější podmínky a okolnosti, 

které souvisejí s tímto pracovním místem, a proto se soustředím na 

úvahu o vhodnosti vnitřních či vnějších zdrojů pracovníků. 

Domnívám se, že při získávání učitelů cizích jazyků není 

náležitě doceňována možnost zaměřit se na vnitřní zdroje ve 

školství. Ty jsou nyní tvořeny především pracovními silami 

uvolňovanými v souvislosti se snižováním počtu tříd v důsledku 

menšího počtu žáků, kteří v současné době nastupují do základních 

a středních škol. Nižší počet tříd znamená méně pracovních 

příležitostí pro učitele dané školy, přičemž některým z nich se může 

snížit počet hodin přímé vyučovací povinnosti v daném předmětu pod 

hranici požadovanou ustanoveními vládního nařízení Č. 75/2005 Sb. 

o stanovení rozsahu přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické 

a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovn íků. 
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Škola se dostává do situace, kdy kvalifikační struktura a počet 

stávajících pracovních sil nevyhovuje změněným podmínkám. 

Učitelé některých odborností přebývají, zatímco po jiných zůstává 

poptávka neuspokojena. K chybějícím stále patří učitelé cizích 

jazyků. Tento problém lze vyřešit obsazením volných pracovních 

míst učiteli těch předmětů, jejichž míra přímé vyučovací činnosti 

nedosahuje hodnoty požadované výše uvedeným vládním 

nařízením. Nezbytnou podmínkou ovšem je rozšíření jejich 

kvalifikace. To v současné době nabízejí vysoké školy zabývající se 

výukou učitelských profesí. Například Pedagogická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze organizuje v akademickém roce 2006/07 rozšiřující 

kvalifikační studium anglického, německého, francouzského a 

ruského jazyka a literatury pro učitele středních škol a druhého 

stupně základních škol. Studium je určeno pro uchazeče, kteří 

úspěšně završili vzdělání v akreditovaném studijním programu 

zaměřeném na učitelství. Probíhá kombinovanou formou v rámci 

programů celoživotního vzdělávání, je placené a trvá šest semestrů. 

Obdobné studijní programy organizují i jiné vysoké školy, např. 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a jiné. 

Výhody získávání učitelů cizích jazyků z vnitřních zdrojů podle 

mého názoru výrazně převažují nad nevýhodami. Škola zná lépe 

silné a slabé stránky uchazečů a ti jsou zase lépe obeznámeni se 

školou. Důležité je také zvýšení morálky a motivace zaměstnanců, 

kteří získávají větší jistotu, že se s nimi počítá i do budoucna. 

Zároveň se lépe využívají zkušenosti pracovníků a zajišťuje vyšší 

návratnost investic, které organizace vložila na jejich rozvoj. Ze tří 

okruhů nevýhod získávání pracovníků z vnitřních zdrojů, které uvádí 

Koubek (2002, s. 121), se v konkrétním případě získávání učitelů 

cizích jazyků do určité míry projevuje jen jeden - setrvávání u 

pracovníků z vnitřních zdrojů může znamenat překážky pronikání 
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nových myšlenek a přístupů zvenku. Ostatní dva uvedené okruhy 

souvisejí s možnostmi povyšování a soutěžení, které však podle 

mého názoru nejsou v učitelském povolání příliš časté, a proto také 

neznamenají vážné nebezpečí. 

Nejsou-Ii k dispozici volné vnitřní zdroje nebo chce-Ii škola 

vnést do své práce nové pohledy a názory zvenku, je nutné řešit 

potřebu nové pracovní síly využitím vnějších zdrojů, tj. volných sil na 

trhu práce, čerstvých absolventů škol nebo zaměstnanců jiných 

organizací, kteří jsou rozhodnuti změnit zaměstnání. Existuje celá 

řada metod získávání pracovníků. Asi nejrozšířenější je inzerce, 

která je dnes možná nejen na stránkách tiskovin a ve vysílacím čase 

rozhlasu a televize, ale i na on line serverech personálních agentur, 

úřadů práce a jiných organizací specializovaných na hledání 

pracovních míst a získávání pracovníků. Právě využití internetu pro 

získávání pracovníků má podle mého názoru značné výhody a 

perspektivy díky svým možnostem rychle a pohodlně poskytovat 

aktuální informace. Vhodným lidem tak lze dát na vědomí existenci 

volných pracovních míst v organizaci a zlákat je k tomu, aby se o tato 

místa ucházeli. 

Ať se již škola rozhodne získat učitele cizích jazyků z vnitřních 

nebo vnějších zdrojů, je podle mého názoru klíčovým prvkem 

náležité motivování uchazeče o práci. Především při volbě vnitřních 

zdrojů je důležité se stávajícím pracovníkem projednat možnosti a 

výhody rozšíření kvalifikace. Vždyť ho čekají tři roky dalšího 

vysokoškolského studia při práci. Souhlasné stanovisko proto 

zaujme, jen pokud bude přesvědčen o výhodách tohoto kroku. Čím 

uchazeče z vnitřních i vnějších zdrojů přesvědčit? Ke zvýšení 

efektivnosti získávání pracovníků může přispět: 
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• náležitá péče o pracovní podmínky, 

• náležitá péče o sociálně hygienické podmínky práce, 

• péče o sociální rozvoj pracovníků, 

• zlepšování mezilidských vztahů a sociálního klimatu 

v organizaci, 

• péče o personální rozvoj pracovníků, 

• péče o vzdělávání pracovníků, 

• význam organizace, její úspěšnost a perspektivy (Koubek, 

2002, s. 149). 

V rámci procesu získávání pracovníků je ještě třeba 

rozhodnout, jaké dokumenty a informace bude organizace od 

uchazeče vyžadovat. V úvahu přicházejí dotazníky organizace a 

životopisy. Dotazníky předkládané uchazečům o učitelské povolání 

jsou podle mého názoru vhodnější ve formě otevřené, jež poskytuje 

dostatek prostoru rozepsat se o pracovní kariéře, současné práci, 

zkušenostech s prací v zahraničí, zálibách a zájmech a postojích či 

názorech. Případnému budoucímu zaměstnavateli tak umožní lépe 

poznat i takové charakteristiky, které by jednoduchý dotazník 

nepostihl. 

V procesu obsazování pracovních míst následuje předvýběr. 

Uchazeči jsou na základě předložených dokladů rozděleni do tří 

skupin (Koubek, 2002, s. 144): 

• nevhodní (pošle se jim zdvořilý dopis s odmítavým vyjádřením 

a poděkováním za zájem), 

• vhodní Osou zařazeni do dalších fází procesu obsazování 

pracovního místa, jestliže je počet velmi vhodných uchazečů 

nedostatečný) , 

• velmi vhodní Osou vždy pozváni k výběrovým procedurám). 
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Ještě je nezbytné sestavit abecední seznam uchazečů, kteří 

by měli být pozváni k výběrovým procedurám, a další etapa 

v obsazování pracovních míst učitelů cizích jazyků může začít. 
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5 VÝBĚR PRACOVNíKŮ (UČITELŮ CizíCH JAZYKŮ) 

"Personnel Selection is the methodical placement of 

individuals into jobs" ("Personální výběr je metodické umisťování 

jedinců na pracovní místa", Personnel Selection, 2006, p.1). Úkolem 

výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů shromážděných 

během procesu získávání pracovníků a vyhodnocených 

v předvýběru, bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat požadavkům 

obsazovaného pracovního místa (Koubek, 2002, s. 156). Kromě 

pravděpodobnosti při výběru pracovníků bývají zdůrazňovány také 

osobnostní charakteristiky uchazeče, jeho potenciál a flexibilita. Nově 

přijímaný pracovník by totiž neměl jen izolovaně vykonávat svěřenou 

práci, ale zároveň by se měl podílet na vytváření zdravých 

mezilidských vztahů v pracovní skupině, akceptovat hodnoty 

příslušné pracovní skupiny, útvaru i organizace a přispívat 

k vytváření žádoucí týmové a organizační kultury. Měl by být také 

dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil předpokládaným změnám na 

pracovním místě, v pracovní skupině a v organizaci (Koubek, 2002, 

s. 156). 

Podstatou výběru pracovníka je porovnání požadavků 

pracovního místa, uvedených v jeho popisu a specifikaci, se 

zjištěnými charakteristikami uchazeče. Součástí tohoto procesu je 

hledání informací k jednoznačnému zodpovězení následujících tří 

otázek: 

1. Může uchazeč vykonávat příslušnou práci? 

2. Chce uchazeč vykonávat příslušnou práci? 

3. Zapadne uchazeč do pracovní skupiny a organizace? 
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"Zejména první dvě otázky musejí být zodpovězeny kladně, 

jinak je uchazeč nepřijatelný" (Koubek, 2002, s. 159). 

Výběr pracovníků představuje velmi složitý proces, protože 

posuzované znalosti, dovednosti a další vlastnosti, včetně 

osobnostních rysů, jsou zpravidla nekvantifikovatelné. Podle 

konkrétních okolností se volí mezi řadou metod, které jsou různými 

zdroji různě nazývány a tříděny. Jeden z možných pohledů na 

metody personálního výběru nabízí internetový server HR Guide 

(Personnel Selection, 2006, p. 1): 

• pohovory, 

• osobnostní testy, 

• posuzování životopisných údajů, 

• testy kognitivní schopností, 

• testy fyzických schopností, 

• testy pracovních schopností s ukázkou vzorku práce, 

• sebehodnocení, 

• assessment centra. 

Oproti jiným pramenům nejsou ve výše uvedeném přehledu 

zahrnuty reference, které spolu s dotazníky a pohovory tvoří tzv. 

klasické trio (Armstrong, 2002, s. 372). Tato trojice metod je podle 

mého názoru základem i při výběru učitelů cizích jazyků. Vzhledem 

ke značnému významu osobnostních charakteristik pro výkon 

učitelského povolání naléhavě doporučuji doplnit tyto postupy o testy 

osobnosti a testy pracovních schopností. 

Testy osobnosti obvykle měří jednu nebo několik 

z následujících pěti dimenzí osobnosti: extraverzi, emoční stabilitu, 
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příjemnost, svědomitost a otevřenost k získávání zkušeností 

(Personnel Selection, 2006, p. 1). 

Doporučuji provést výběr uchazečů v několika fázích. Po 

vyhodnocení dotazníků a referencí následují pohovory. Užší výběr 

uchazečů postupuje k psychologickému vyšetření, po němž se jejich 

počet opět sníží. Několik zbývajících uchazečů o práci učitele cizích 

jazyků se pak podrobí závěrečnému testu pracovní schopnosti. 

Každý z nich v něm dostává za úkol předvést pracovní postup při 

vedení edukačního procesu v reálných podmínkách školní třídy. 

Poslední dobou se stále častěji uplatňují tzv. assessment 

centra, která využívají komplexní diagnosticko-výcvikové programy 

založené na vhodné struktuře výběru pracovníků. Existující 

informace svědčí o vysoké účinnosti těchto center, pokud jde o 

schopnost předvídat budoucí pracovní výkon pracovníků v nižších a 

středních manažerských funkcích. Podle mého názoru se však tato 

metoda nehodí k výběru uchazečů o práci učitele cizích jazyků, 

protože je neúměrně nákladná a obdobného účinku lze dosáhnout 

posouzením vhodnosti uchazeče na základě výsledků pohovoru, 

dotazníků a referencí v kombinaci s výsledky testů osobnosti a 

pracovní způsobilosti. Závěrem zdůrazňuji nezbytnost chápat 

všechny zjištěné vlastnosti a charakteristiky uchazeče v jejich 

vzájemném vztahu, neboť nelze očekávat, že se objeví "ideální 

učitel", který bezezbytku splňuje veškerá kritéria popisu a specifikace 

pracovního místa. 
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6 ZÁVĚR 

Obsazování pracovních míst učitelů cizích jazyků je složitý 

proces, který ve shodě s obecnými poznatky o zabezpečování 

lidských zdrojů pro organizaci navazuje na vytváření pracovních míst 

a rolí i plánování lidských zdrojů a pokračuje uváděním nových 

pracovníků do organizace. 

Klíčový význam má analýza pracovního místa a jeho výsledný 

popis a specifikace. Bez ujasnění podmínek práce a souvisejících 

požadavků na pracovníka totiž nelze posuzovat uchazeče o práci, 

neboť chybí potřebná kritéria. Dokonale připravený popis a 

specifikace pracovního místa slouží jako kontrolní seznam 

požadavků, na které by se při získávání a výběru pracovníka nemělo 

zapomínat. 

Poptávka po učitelích cizích jazyků v současné době 

převyšuje nabídku. To může být spolu s dalšími faktory příčinou 

podceňování významu některých vlastností uchazeče o práci učitele, 

kterým by se podle mého názoru měla v procesu obsazování 

pracovních míst věnovat větší pozornost. 

Situace na trhu pracovních sil v této oblasti se však brzy 

změní. Je sice obtížné předvídat, jakým směrem se budou změny 

ubírat, avšak jejich nástup je více než jistý. Na jednu stranu totiž 

ubývají počty žáků základních a středních škol, na druhou stranu se 

projevují snahy rozšíření jazykového vzdělání obyvatel České 

republiky. Logickým vyústěním požadavků na rozšíření a 

zdokonalení jazykové výuky je vypracování a přijetí Národního plánu 

výuky cizích jazyků a Akčního plánu výuky cizích jazyků pro období 
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2005-2008, schválených Usnesením Vlády České republiky ze dne 

21. prosince 2005. 

Změny se však neprojeví jen v kvantitativní rovině. Zvýšení 

kvality edukačních procesů na různých typech škol je cílem zákona 

č. 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů). Už nyní jsou tedy jednoznačně stanoveny 

požadavky na dosaženou úroveň vzdělání učitelů různých typů a 

stupňů škol, avšak ta nejsou jedinými kritérii úspěšnosti učitele. 

Zkoumat "ideální vlastnosti ideálního učitele" je bezesporu 

velmi obtížné. Všechny otázky, které směřují ke zjišťování vlastností 

dobrého učitele, totiž vedou k dalším pochybnostem. Kdo je dobrý a 

kdo je špatný učitel? Jaká kritéria rozhodují o jeho úspěších či 

naopak neúspěších? V této bakalářské práci jsem vycházel 

z předpokladu, že dobrý neboli efektivní učitelem umí žáky naučit 

tomu, čemu se mají naučit, a k dosažení tohoto cíle ovládá potřebné 

metody a techniky, jak povzbudit jejich motivaci, jak jim obsah 

kurikulárních programů co nejvíce přiblížit a jak jim pomoci 

dosáhnout potřebné kompetence. Poté jsme se snažil určit, jakými 

vlastnostmi se liší lepší učitelé od těch, kterým se tolik nedaří. 

V porovnání s cíli v oblasti osvojování nových poznatků má 

možná ještě větší význam působení učitele ve směru ke zdravému, 

harmonickému rozvoji osobnosti žáků. Míra důležitosti tohoto úkolu 

samozřejmě stoupá s klesajícím věkem žáků. Vždyť nejmladší z nich 

procházejí procesem socializace, v němž dochází k formování jejich 

osobnosti. Těžištěm zde sice bývá rodinné prostředí, avšak rodina 

v dnešní době často nefunguje v požadované míře a její funkce 

v některých směrech přejímá škola. 
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Z hlediska zajištění náležitého vývoje osobnosti dětí je podle 

mého názoru nesmírné důležité zahrnout mezi nezbytné vlastnosti 

učitele jeho náležité osobnostní charakteristiky. Jestliže vřelost, 

chápavost, přátelský přístup, odpovědnost, efektivnost, 

systematičnost, podnětnost a nápaditost lze považovat za vlastnosti 

sice žádoucí, avšak nikoliv nezbytné, pak na požadavku na zdravou, 

harmonicky strukturovanou osobnost je při výběru učitele dětí nutné 

trvat. Nejen poruchy osobnosti jsou však podle mého názoru zcela 

nepřípustné pro povolání učitele. Domnívám se, že dalším důvodem 

pro odmítnutí uchazeče o práci učitele by měl být jeho vysoký stupeň 

neurotičnosti nebo rozvinutý syndrom vyhoření. 

To jsou vlastnosti, kterým by podle mého názoru měla být 

věnována největší pozornost. Význam tzv. psychické způsobilosti pro 

výkon pedagogického povolání potvrzuje i ustanovení zákona č. 

383/2005 Sb., kterým se mění zákon Č. 109/2002 Sb., o výkonu 

ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 

preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně 

dalších zákonů ze dne 19. srpna 2005. S účinností stanovenou dnem 

vyhlášení může být pedagogickým pracovníkem tohoto zařízení 

pouze osoba, která splňuje kvalifikační předpoklady podle zákona Č. 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů a zároveň splňuje podmínku psychické způsobilosti. Jinými 

slovy, učitelé a vychovatelé školských zařízení ústavní a ochranné 

výchovy smějí vykonávat své povolání, jen pokud psychologické 

vyšetření potvrdí jejich způsobilost. 

Stejné podmínky by si podle mého názoru zasloužily i děti 

v jiných školských zařízeních. I tam může být jejich psychický vývoj 

narušován ... 
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PŘílOHA A 

ÚROVEŇ OBTíŽNOSTI FUNKCí PRACOVNíKŮ VE FUNKČNí 

ANALÝZE PRACOVNíCH MíST 

Informace Lidé Věci 

O Syntéza O Radění O Sestavování, opravování 

1 Kombinování 1 Vyjednávání 1 Seřizování 

2 Analyzování 2 Instruování 2 Řízení a kontrolování 

3 Sestavování 3 Kontrolování 3 Provozování (obsluhování) 

4 Počítání 4 Rozptylování (bavení) 4 Manipulování 

5 Zaznamenávání 5 Přesvědčování 5 Pečování 

6 Porovnáván í 6 Sdělování (signalizování) 6 Vkládání (přísun) materiálu 

7 Obsluhování (sloužení) 7 Nošení 

8 Přijímání instrukcí -
pomáhání 

Zdroj: Koubek, 2002, s. 77 
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PŘílOHA B 

POPIS A SPECIFIKACE PRACOVNíHO MíSTA UČITELE CizíCH 

JAZYKŮ DRUHÉHO STUPNĚ ZÁKLADNí ŠKOLY 

PRACOVNí MíSTO: Učitel cizích jazyků druhého stupně základní 

školy 

CHARAKTERISTIKA PRÁCE: Provádí práce spojené s vedením 

edukačního procesu, tj. sděluje informace v rámci schváleného 

kurikula žákům, přesvědčuje žáky a jejich rodiče o užitečnosti a 

správnosti kurikulárních programů, které přijímá od nadřízených 

složek a dále aktivně rozpracovává a upravuje. Podle potřeby volí 

nejrůznější didaktické techniky s cílem dosáhnout co nejvyšší 

efektivity při zdokonalování znalostí a dovedností žáků. Řídí a 

kontroluje svěřené žáky a vykonává nad nimi dozor i v době mimo 

vyučovací hodiny dle pokynů nadřízených. Žákům předává instrukce 

důležité k plnění nejen vzdělávacích, ale i výchovných cílů. 

POVINNOSTI: Vykonává edukační činnost v souladu se schválenými 

kurikulárními plány a podle pokynů nadřízených. Podle potřeby sám 

kurikulární plány vypracovává, případně upravuje či rozpracovává. 

Plánuje postup práce nejen pro každou vyučovací hodinu, ale i 

v rámci jednotlivých měsíců a celého školního roku. Vyhodnocuje 

svou činnost a účinnost své práce s využitím pedagogicko 

diagnostických metod. 

VYBAVENí: Tabule, počítač, přehrávač CD, DVD, VHS, datový 

projektor, zařízení tzv. jazykové laboratoře (dle konkrétních 

podmínek). 

BEZPROSTŘEDNĚ NADŘíZENÁ FUNKCE: Ředitel školy. 
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VZTAH K OSTATNíM PRACOVNíM MíSTŮM: Spolupracuje nejen 

s kolegy sdruženými ve stejné předmětové skupině, ale podílí se na 

přípravě a realizaci kurikula multidisciplinárních projektů. 

PRACOVNí PODMíNKY: Pracuje v běžných podmínkách 

kancelářského charakteru v prostorách školy a dle potřeby 

v mimoškolním prostředí (exkurze, výlety). 

VĚK A POHLAVí: Nevymezeno. 

FYZICKÉ POŽADAVKY: Dokonale funkční pohybový aparát. 

Zdravotní stav, který umožňuje cestování a více či méně časté 

úpravy pracovní doby. Vzhled a úprava v souladu s edukačními cílí. 

VZDĚLÁNí A KVALIFIKACE: Podle zákona o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů č. 563/2004 Sb.: 

vysokoškolské vzdělání vakreditovaném magisterském studijním 

programu 

a) v oblasti pedagogických věd zaměřených na 

přípravu učitelů cizího jazyka, 

b) v oblasti společenských věd zaměřených na cizí 

jazyky a vysokoškolským vzděláním získaným studiem 

v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti 

pedagogických věd, nebo vzděláním v programu 

celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou 

ba zaměřené na pedagogiku, nebo studiem pedagogiky, 

c) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu 

učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně 

základní školy, 
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d) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu 

učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně 

základní školy a všeobecně vzdělávacích předmětů střední 

školy, 

e) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu 

učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy, 

f) studijního oboru, který odpovídá charakteru 

vyučovaného předmětu a vysokoškolským vzděláním 

získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním 

programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu 

učitelů druhého stupně základní školy, nebo vzděláním 

v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném 

vysokou školou zaměřeném na přípravu učitelů druhého 

stupně základní školy. 

PRACOVNí ZKUŠENOSTI: Neurčeno 

OSOBNOSTNí CHARAKTERISTIKY: Zcela nezbytná je harmonicky 

strukturovaná a zdravě vyvinutá osobnost. Velmi potřebná je emoční 

stabilita. Doporučená je extraverze a podle možností a v kontextu 

k dalším vlastnostem také vřelý, chápavý a přátelský vztah k jiným 

lidem a odpovědný, efektivní, systematický, podnětný a nápaditý 

přístup k práci. 

SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI: 

PERCEPČNí SCHOPNOSTI: Dokonalý sluch a dobrý zrak. 

INTELEKTOVÉ SCHOPNOSTI: Vysoká hladina konkrétní a 

abstraktní inteligence. Vysoce rozvinutá sociální inteligence (zájem a 

starostlivost o jiné lidi, dovednosti v oblasti sociálního chování, 



schopnost empatie, 

k vyjádření emocí 

72 

schopnost vyjadřovat emoce a 

jiných, nízká hladina sociální 

sebeprosazování a sebelásky). 

citlivost 

úzkosti, 

SOCIÁLNí DOVEDNOSTI: Vysoce rozvinuté komunikační 

dovednosti ve spojení s rétorickými dovednostmi (vysoká verbální 

inteligence, zřetelná, logicky strukturovaná a libozvučná řeč). 



UŽIVATEL 
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Bakalářské práce se půjčují 

pouze prezenčně! 

potvrzuje svým podpisem, že pokud tuto bakalářskou práci 

Baudyš, J.: Obsazování pracovních míst učitelů cizích jazyků 

využije ve své práci, uvede ji v seznamu literatury a bude ji řádně 

citovat jako jakýkoliv jiný pramen. 

Jméno uživatele, Katedra (pracoviště) Název textu, v němž Datum, podpis 

bydliště bude zapůjčená 

práce využita 
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Jméno uživatele, Katedra (pracoviště) Název textu, v němž Datum, podpis 

bydliště bude zapůjčená 

práce využita 

--
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Jméno uživatele, Katedra (pracoviště) Název textu, v němž Datum, podpis 

bydliště bude zapůjčená 

práce využita 
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Jméno uživatele, Katedra (pracoviště) Název textu, v němž Datum, podpis 

bydliště bude zapůjčená 

práce využita 


