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Abstrakt 

 

Období staršího školního věku je z hlediska vývojové psychologie velmi výrazné. 

Charakteristiky, které se u žáka objevují, vyžadují adekvátní reakce, přístup a psychologické 

znalosti učitele. Žáci mají určité představy o osobnosti učitele, které však nemusejí 

korespondovat s požadavky kladenými na učitele ze strany odborníků. Předkládaná práce 

vymezuje faktory, u kterých lze předpokládat, že ovlivňují pohled žáka staršího školního věku 

na osobnost učitele. Existují doporučení, jak řešit nežádoucí faktory a zároveň tvořit či 

zdokonalovat faktory pozitivní, jež by jistily potřebný kladný vztah žáka staršího školního 

věku k učiteli. 

 

Abstract 

 

The older school age is very considerable in terms of developmental psychology. The pupil’s 

characteristics require an adequate reaction, a specific attitude and a psychological knowledge 

of the teacher. Pupils have some ideas of the teacher’s personality, which may not correspond 

with the requirements imposed by experts. The presented work defines the factors, that are 

likely to affect the perspective of the learner of older school age to the personality of the 

teacher. There are recommendations, how to deal with the undesirable factors and generate or 

enhance the positive factors as well, so that it would indemnify the necessary positive 

relationship of the older school age pupil with the teacher. 
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ÚVOD 

Klíčovým pojmem pro tuto bakalářskou práci se stal starší školní věk žáka, jelikož 

z vývojového hlediska každého jedince se jedná o období velmi specifické, výrazné 

a rozmanité. V životě dítěte se odehrává mnoho změn. Některé jsou snadno rozpoznatelné, 

jiné skryté, avšak uvědomění si jejich existence ze strany učitele a profesní připravenost na 

tyto charakteristiky je pro práci s těmito žáky rozhodující. Tyto psychologické znalosti učitele 

jsou významné zejména proto, že jsou primárním předpokladem správného pedagogického 

přístupu. 

Často se u žáka tohoto věku setkáváme s negativním naladěním vůči školní instituci. 

Zdá se, že tento trend se stále více prohlubuje, a tak je potřeba se tímto problémem zabývat 

a snažit se o přelomovou změnu. Negativní pohled žáka staršího školního věku svým 

způsobem koresponduje se specifiky tohoto vývojového období. Svou roli zde hraje i 

prostředí, v jakém dítě vyrůstá. Je však nutné si uvědomit, že významnou roli v tomto procesu 

má komplexní osobnost učitele, který může ono naladění účinně ovlivnit a transformovat. 

Úkolem učitele je žáka vzdělávat a vychovávat, k čemuž potřebuje pedagogické i 

psychologické vědomosti. Jeho dílčím cílem je dokázat to, aby v rámci prostředí školy vznikl 

vzájemný, pozitivně laděný vztah. Uvědomění si těchto specifik a snaha o profesní zlepšení 

ze strany učitele je tedy řešením problému, který nelze vnímat jako okrajový. Základním 

předpokladem činnosti každého pedagoga je tedy to, aby docházelo k přelomu a uvědomění si 

důležitosti vytvoření pozitivního vztahu. Pokud učitel dokáže, aby k jeho osobě žák staršího 

školního věku získal pozitivní vztah, může se od tohoto faktu odvíjet i zlepšení žákova vztahu 

k učení a ke školní instituci jako takové. Tento kladný vztah je ovlivněn mnoha faktory, které 

jsou spjaty s osobností učitele. Percepce těchto faktorů ovlivňují pohled žáka staršího 

školního věku na učitele. Nelze opomenout fakt, že včetně tvorby pozitivního vztahu k učiteli 

záleží i na kvalitním a rozvojetvorném vyučování. 

Cílem této bakalářské práce je soustředit se na problém, který není okrajový, a na 

základě empirických zkušeností vymezit doporučení a možnosti řešení problému týkajícího se 

změny negativního pohledu žáka staršího školního věku na pozitivní.  

Nejprve se zaměříme na charakteristiku vývojového období staršího školního věku, 

které s sebou přináší mnoho citlivých změn. Mezi hlavní osobnostní proměny v životě žáka 

staršího školního věku řadíme například nové sebeuvědomění a vydobývání vlastní 

autonomie, což by měl učitel adekvátně podporovat a respektovat. Zdůrazníme význam role 
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učitele v životě žáka, která se opírá o jeho odkázanost na okolí. Přístup učitele k osobnostním 

změnám žáka staršího školního věku se odráží ve vztahu, který na základě percepce osobnosti 

učitele u žáka vzniká a projevuje se ve vzájemné interakci. Nemusí se jednat pouze o 

pozitivní, či negativní vztah. Setkáváme se s pojmem obliba. Ta je sice oceňována, avšak 

nemusí být zdrojem naplnění žádoucích kvalit. Na profesi učitele je kladeno mnoho 

požadavků. Upřesníme si, že to, co různí autoři odborných publikací považují za klíčové, ještě 

nemusí stejným způsobem hodnotit žák staršího školního věku. On sám totiž může mít zcela 

odlišné představy a očekávání. Na základě empirických zkušeností evidujeme faktory, u nichž 

předpokládáme, že přispívají k tvorbě negativního vztahu žáka k učiteli. V souladu s tímto 

zjištěním si v další kapitole vymezíme ty faktory, u nichž lze předpokládat, že budou 

zajišťovat pozitivní percepci osobnosti učitele i změnu z negativního pohledu na pozitivní. 

Patří mezi ně preferované vlastnosti učitele, jeho pojetí motivační činnosti a formy výukové 

komunikace. Na závěr předložíme návrh doporučení pro učitele, které zahrnuje především 

potřebu zvýšené pozornosti na autodiagnostiku jednotlivých učitelů. 
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1. CHARAKTERISTIKA ŽÁKA  

STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 

1.1  Vymezení školního věku 

Škola je instituce určená primárně pro zprostředkování vzdělávání. Včetně rodiny má 

„… největší vliv na život dítěte, utváří partnerství, úspěch a neúspěch“. (Smith, Fenwicková, 

1994, s. 150) Spilková (2008, s. 17) tvrdí, že „vzdělávání by nemělo být jen péčí o poznatkový 

a dovednostní rozvoj, ale také péčí o rozvinutí osobnosti a způsobu života“. 

První období školního věku dítěte se nazývá raný školní věk (6–9 let). Následuje 

střední školní věk, kdy dítě začíná dospívat a přechází na 2. stupeň základní školy (8–12 let). 

Pro tuto bakalářskou práci je klíčový a nejvýznamnější starší školní věk, který se také nazývá 

obdobím pubescence/první fází dospívání (13–15 let). Konec období pubescence znamená 

nástup adolescence. (Vágnerová, 2005) 

Dítě v rozmezí několika let povinné školní docházky prochází řadou důležitých 

vývojových změn, které se projevují jak v tělesném, kognitivním, tak i emočním a sociálním 

vývoji.  

Konkrétním fázím školního věku odpovídá široká škála charakteristik. Pokud máme 

dítěti snáze porozumět a jednat s ním v souladu s jeho momentálním vývojem, je nutné, 

abychom věděli o těchto charakteristikách a specifikách jednotlivých vývojových období, 

kterými jedinec prochází.  

 

1.2  Psychologické charakteristiky staršího školního věku 

Období staršího školního věku je podle Říčana (2014, s. 169) „… snad z celého života 

nejdramatičtější a biodromálně nejzajímavější“. 

Matějček, Pokorná (1998, s. 145) definují starší školní věk takto: „Je to doba 

dospívání, doba puberty. Nemůžeme čekat nějaký zásadní obrat – k dobrému ani ke zlému. 

Můžeme však očekávat vyšší úroveň duševní vyspělosti. Puberta tedy znamená narůstání a 

zrání duševních funkcí, které tu byly už dávno před tím.“  
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Délka pubescence je individuální, stejně tak jako její průběh a intenzita. V dítěti se 

ozývá potřeba a pocit projevovat se jako dospělý.
1
 

Pro toto období je typická viditelná proměna tělesných proporcí a pohlavní dospívání, 

což zmiňuje Helus (2009, s. 248): „Pubescenci bychom tedy etymologicky chápali jako 

nabývání dospělosti…“ 

V kognitivním vývoji se do popředí podle Vágnerové (2005) dostává abstraktní 

myšlení, které se týká mimo jiné i fantazijní sféry.  

Jedinec v tomto věku prochází také velmi intenzivním a znatelným emocionálním 

vývojem.  

Zvyšuje se vliv vrstevníků. „V době puberty dítě bojuje o zařazení do nových 

kolektivů, o uznání a úspěch v nich i o sebevědomí, které k tomu nutně potřebuje.“
2
 

(Matějček, Pokorná, 1998, s. 161)  

Jeden z významných pohledů na vývoj dítěte uvádí Helus (2009). Zmiňuje pojem 

odkázanost, která se nevztahuje pouze na kojenecké, batolecí či předškolní období dítěte, 

s nimiž je tento pojem většinou spojován, ale také na jeho starší školní věk. V této životní 

etapě je dítě stále odkázané nejen na osoby blízké, ale také na ostatní jedince, které ho 

životem provázejí. Jednou z těchto osob je přirozeně i učitel. Během života dítěte opakovaně 

pozorujeme jeho pokusy o vymanění z odkázanosti, což potvrzuje Helus (2009, s. 111): 

„Známy jsou projevy vzdoru, pokusy o ,já sám‘ či projevy neposlušnosti v dospívání.“ 

Osobnost učitele, jeho kvalitní výkon profese, je pro utváření a profilování 

odkázanosti dítěte velmi důležitá. Na žáka působí mnoho faktorů ze strany učitele a tím se 

utváří pozitivní či negativní percepce, která ovlivní kvalitu odkázanosti. Vymanění žáka 

z odkázanosti je z vývojového hlediska do jisté míry potřebné, jelikož se díky tomu stává 

samostatnějším a uvědomuje si vlastní identitu. I přesto má dítě „sklony ve své odkázanosti 

spočinout“ (Helus, 2009, s. 111) a je záležitostí učitele, aby si tuto situaci uvědomil a podle 

toho se svým žákem jednal.  

V případě, kdy učitelův přístup neodpovídá potřebám dětí, může dojít ke zhroucení 

pozitivního významu odkázanosti, které úzce souvisí s tvorbou negativního vztahu žáka 

k učiteli. (Helus, 2009) 

                                                           
1
 Projevy dospělosti žáka fascinují a chce se dospělému v lecčem podobat.  

2
 Normy, které stanoví daná vrstevnická skupina, respektuje pubescent přednostněji než normy stanovené 

dospělými.   
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 Helus (2003, s. 45) formuloval základní potřeby každého člověka a rozdělil je na 

primární a vyšší, které „jsou spjaty s jeho společenským začleněním“. S odkázaností dítěte 

souvisí i jeho potřeba jistoty (patří do potřeb zahrnující bezpečí). Ve školním prostředí se tato 

potřeba projevuje například tím, že žák nemusí mít obavy z přímé konfrontace s učitelem. 

Ke zhroucení pozitivního významu odkázanosti lze inklinovat také v případě, když 

učitel není potřebným vzorem pro jeho osobnostní rozvoj. Dále v případě, kdy se učitel chová 

k dítěti nepatřičným způsobem. Učitel je tedy jednou z osob, která nesmí zklamat důvěru žáka 

a musí rozlišit, kdy ho ve vymaňování z odkázanosti, neboli v procesu vydobývání 

svébytnosti podpořit, a kdy mu být spíše oporou a vzorem.  

Nyní přejděme k zásadním osobnostním změnám či zvláštnostem žáka staršího 

školního věku. Od učitele se očekávají psychologické znalosti, které předurčí jeho správný 

přístup k žákovi tohoto věku. Respektování změn učitelem a adekvátní reakce na tyto 

zvláštnosti jsou tedy zjevně významné pro tvorbu vztahu mezi žákem a učitelem: 

 

Změna v sebeuvědomění a sebepojetí  

V této oblasti dochází ke změně, v jejímž průběhu si žák staršího školního věku uvědomuje 

svou individualitu a pozoruje, jak na něj ostatní nahlížejí. Říčan (2014, s. 169) toto chápe 

následovně: „Nově, mnohem hlouběji chápe svou individualitu a hledá – v přeneseném a 

často i doslovném významu – svůj osobitý rukopis.“  

Matějček, Pokorná (1998, s. 157) na toto téma konstatují, že děti „na své nově 

objevené já bývají až příliš nedůtklivé a přecitlivělé. Ze všeho nejméně snášejí poznámky 

dotýkající se jejich nové lidské důstojnosti.“ 

Helus (2009, s. 249) tuto osobnostní proměnu jedince označuje za situaci, kdy se žák 

sám sebe ptá, „kým je a jakým směrem se v životě bude ubírat“. Dítě se v rámci svého 

sebeuvědomění postupně snaží o sebeprosazení a k tomu potřebuje pochopení a podporu 

svého okolí.  

 

Kritičnost a vzpoura vůči autoritám  

Toto téma rozpracovali Matějček, Pokorná (1998, s. 172): „Nejde o krizi autority celkově, ale 

jen o její prověrku, kritiku, zatěžkávací zkoušku. Autoritou je pro ně ten, kdo je osobnost zralá 

a vyspělá – ten, o kom vědí, že se na něho mohou spolehnout, u koho mohou najít porozumění, 
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oporu a jistotu. Dospívání je dobou mnohých nejistot a hledání.“ V tomto výroku shledáváme 

styčné body s odkázaností žáka na učitele. Žák potřebuje mít jistotu, že u svého učitele najde 

oporu, což podporuje pozitivní odkázanost na učiteli. Tento jev potvrzuje opět Matějček, 

Pokorná (1998, s. 173): „… potřebují v mnohém pomoc, radu, vedení, ochranu před pocitem 

nejistoty.“  

Vzhledem k tématu této práce je nutné, abychom se zmínili o autoritě učitele. 

„V kontextu sociálním může být autorita interpretována jako vztah sociálních rolí, kdy jednu 

část vztahu tvoří role vedoucí a druhou role následující (například rodič-dítě, učitel-žák).“ 

(Vališová In Krykorková, 2010, s. 127–128) 

„Autorita učitele v souvislosti s jejími vymezenými zdroji souvisí kromě jiného 

i s profesními dovednostmi, se vzdělávacími kompetencemi, s interakčními schématy 

v edukačním prostředí, se situačním chováním zúčastněných a celkovým sociálním klimatem.“ 

(Vališová In Krykorková, 2010, s. 122) 

Žák autoritu svého učitele vnímá prostřednictvím behaviorálních projevů, což 

potvrzuje i Petty (2013, s. 105): „Autorita je prosazována převážně řečí těla.“  

V rámci výchovně-vzdělávacího prostředí se učiteli přisuzuje autorita formální 

(Vališová In Vališová, Kasíková, 2011), která však již není žákem staršího školního věku 

přednostně vnímána, což potvrzuje i Strouhal (2013, s. 92): „Jedním z nejvážnějších důsledků 

tzv. postmoderního myšlení je zpochybnění tradičních forem autority.“  

Lze tvrdit, že dnešní žák staršího školního věku ocení spíše autoritu morální, 

charismatickou a přirozenou. (Vališová In Vališová, Kasíková, 2011) Přirozená autorita je 

podle Vašutové (2007, s. 45) u někoho „součástí osobnosti, jiní na jejím utváření pracují léta 

v procesu své profesionalizace“. 

„Úvaha o autoritě nás vede ke konstatování, že laxnost je horší než přísnost – to 

ukazuje i prostá zkušenost.“
3
 (Strouhal, 2013, s. 105) 

Učitelova autorita je úzce spjata s udržením kázně mimo i během vyučování. Je nutné, 

aby se ji snažil rozvíjet a budovat, či v případě úspěchu udržovat.  

 

 

                                                           
3
 Na základě tohoto tvrzení musíme zdůraznit, že někteří současní žáci staršího školního věku mají výrazné 

projevy chování a učitel by v případě laxního přístupu u žáků značně propadl. Není však žádoucí ani přehnaná 

přísnost, jelikož na tyto projevy žáci reagují spíše odmítavě či negativně.  
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Vydobývání autonomie (svébytnosti)  

Typickým znakem je vzdor a neochota striktně plnit požadavky dospělých. I přes snahu 

o soběstačnost a vymanění se z odkázanosti však žák potřebuje mít inspirativní vzor, který mu 

bude nápomocen nejen v hledání vlastní identity. Vališová (In Vališová, Kasíková 2011) 

dokonce upozorňuje i na to, že oním symbolickým vzorem nemusí být reálná osoba, ale může 

se jím stát i konkrétní osobnost z literatury, médií a podobných sfér. Toto tvrzení obhajuje 

i Strouhal (2013, s. 96): „Vzorem může být jak historická osobnost či umělec, tak sportovní či 

filmová hvězda.“ Navíc zdůrazňuje, že vzor je alternativa autority.  

Oním vzorem a dá se říci i partnerem a pomocníkem se učitel může stát za 

předpokladu, že bude podporovat a respektovat žákovy pokusy o svébytnost a v případě 

potřeby mu bude připraven podat svou pomocnou ruku. Žák staršího školního věku ocení, 

pokud z chování učitele vyplývá, že žákovi v pubescentním období rozumí a toleruje všechny 

jeho rozmanité projevy a podoby. 

Jak bylo zmíněno v předchozích odstavcích, pubescenti si sice svou svébytnost snaží 

vydobývat, ale i přesto potřebují, aby pro ně byl učitel zdrojem pomoci a vedení. Nejen to 

může být jedním z faktorů, které ovlivňují pozitivní vztah žáka staršího školního věku k učiteli. 

 

1.3  Vliv výše uvedených charakteristik na interakci učitel –  

žák staršího školního věku 

Psychologické charakteristiky žáka staršího školního věku, které byly uvedeny 

v předcházející kapitole, se promítají do vzájemné interakce mezi žákem a učitelem. V 

pedagogickém slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 2008, s. 90) je interakce definována jako 

„vzájemné působení učitele a žáka“. Smith, Fenwicková (1994, s. 126) také hovoří o 

interakcích: „Učitelé jsou v interakci se žáky každý den během vyučování i mimo ně. Některé 

interakce jsou plánované, jiné se objeví spontánně. Některé jsou pozitivní, vedou 

k produktivním výsledkům, jiné jsou negativní a končí neúspěšnými a stresujícími výměnami. 

Tyto odlišnosti pak částečně odrážejí sladěnost mezi učitelem a dítětem.“  

Interakce je podmíněna mnohoúrovňovou komunikací. Probíhá jak v rovině verbální, 

tak nonverbální. Nonverbální signály nazýváme metakomunikací, která „… ukazuje, že osoba, 

s níž mluvíte, naslouchá a reaguje a těmito odezvami naznačuje, co se děje v její mysli“. 

(Fontana, 2003, s. 277) Zvláštním typem interakce, která se uplatňuje ve školním prostředí, je 
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pak interakce pedagogická, jejíž obsah definovala Vašutová (2007, s. 54): „Pedagogickou 

interakci a komunikaci by měl charakterizovat takt, vzájemná důvěra, klid a rozvaha, 

orientace na pozitivní emoce, postoje a pozitivní vlastnosti jedinců, tolerance, jasnost a 

srozumitelnost, snaha o porozumění druhému, trpělivost, objektivnost v hodnocení, eliminace 

napětí a negativních postojů.“  

V souvislosti s tématem komunikace, jejíž způsob ovlivňuje i atmosféru ve vyučování, 

je v dnešní době kladen důraz na tzv. komunikativní pedagogiku, která napomáhá 

otevřenému vzájemnému vztahu, aktivitě dítěte, kooperaci, a jeho rozvoji z hlediska zážitkové 

sféry dítěte. (Vališová, Kasíková, 2011) 

Psychologická znalost charakteristik žáka staršího školního věku a správný přístup 

učitele ovlivňují vztah mezi žákem a učitelem, který posléze ovlivňuje samotnou interakci. 

Podle Pedagogického slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 2008, s. 304) lze vztah učitele se 

žákem definovat tak, že se jedná o „mezilidský vztah, který ovlivňuje průběh i výsledek 

učitelova vyučování, žákova učení, kvalitu jejich spolupráce, sociální percepci, emocionální a 

motivační aspekty výuky“. 

Pro žáka staršího školního věku je v dnešní postmoderní době škola institucí, ke které 

zaujímá spíše negativní stanovisko, což potvrzuje Vašutová (2007, s. 26): „Žáci mají ve velké 

míře negativní postoj k učení a ke škole.“  

O to složitější je role učitele. Jeho úkolem je docílit toho, aby se u žáka alespoň do 

určité míry rozvinul pozitivní vztah jak k němu samotnému, tak k učení a celé školské 

instituci, což z principiálního hlediska není jednoduché. Pokud se mu však alespoň některé 

cíle podaří naplnit a ovlivní tak žákův postoj, může se to následně projevit v celkovém rozvoji 

žáka i ve zvýšení efektivity vzdělávacího procesu. 

Prozatím jsme v souvislosti s tvorbou vztahu uvedli jen psychologické charakteristiky. 

Existuje však mnoho dalších klíčových faktorů, které se odrážejí v interakci a utvářejí či 

ovlivňují vztah žáka k učiteli. V této bakalářské práci se jim budeme podrobněji věnovat. Pro 

tuto práci je klíčový vznik pozitivního vztahu žáka staršího školního věku k učiteli, který 

pramení z percepce osobnosti učitele.  

Pozitivním vztahem se zabývá mnoho autorů. Jeho důležitost potvrzuje Mešková 

(2012, s. 104–106): „Dobrý vztah je motivujícím faktorem v učení se žáka.“ Autor Petty 

(2013, s. 104) tvrdí, že „dobré vztahy mezi učitelem a žákem jsou založeny na vzájemném 
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respektu“. Další teorie poukazuje na osobnost učitele: „Dobré vztahy s dětmi si musíme 

zasloužit.“ (Karnsová, 1995, s. 12)  

V dnešní postmoderní době se předmětem pozornosti stává i další vztah mezi žákem 

a učitelem, a to ten, který je založen na oblibě. Přáním mnoha učitelů je získání statusu 

oblíbeného učitele.
4
 Do vztahu založeného na oblibě může také vstupovat míra sympatie. 

Vznik negativního vztahu jsme objasnili již v kapitole o odkázanosti. Zmínili jsme se 

o ohrožení osobnostního vývoje žáka, nepatřičném chování vůči žákovi, nerespektování 

potřeb, což může mít vliv na zhroucení pozitivního významu odkázanosti. V této práci se 

faktorům, které ovlivňují negativní vztah žáka k učiteli, budeme později věnovat podrobněji. 

Vznik negativního vztahu zmiňuje Helus (1987, s. 206), podle jehož pohledu vztah 

žáka k učiteli „… prodělává nejednu krizi. Musíme jej však za každou cenu chránit jako 

nosnou základnu rozvoje dítěte ve škole.“ Dále dodává: „Vždyť zhoršení vztahu k učiteli úzce 

souvisí se zhoršením výkonu a prospěchu ve škole.“ (Helus, 1987, s. 206) Negativní vztah lze 

vyvolat rovněž neochotou učitele naplnit požadavky jeho žáků nebo nevhodným chováním 

v různých interakčních situacích. Hrozí tak vznik hostility vůči osobnosti učitele a škole jako 

takové.  

Vztah žáka k učiteli může být podmíněn žákovým postojem k vyučovanému 

předmětu. Pokud je žákův vztah k předmětu pozitivní, je pravděpodobné, že se rozvine 

pozitivní vztah i k učiteli.  

  

                                                           
4
 Oblíbený učitel však ještě nemusí být zárukou kvality výchovně-vzdělávacího procesu. Dá se předpokládat, že 
obliba se může stát odvrácenou stránkou podstaty efektivního vyučování, jelikož není jisté, že bude docházet k 

naplnění žádoucích kvalit. Jako jeden z mnoha příkladů uveďme neověřování výsledků žáků učitelem, příliš 

mnoho volnosti a podobně.  
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2. ODLIŠNOSTI MEZI POŽADAVKY  

KLADENÝMI NA UČITELE A PŘEDSTAVAMI O UČITELI 

U ŽÁKA STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 

V této kapitole si uvedeme obecně platné požadavky kladené na učitele, kterými se již 

zabývali autoři mnoha odborných publikací. Tyto požadavky pocházejí z různých sfér 

pedagogiky i psychologie. Očekávání a představy žáka staršího školního věku však mohou 

být odlišné, což si nyní přiblížíme. 

 

2.1  Požadavky kladené na učitele 

Mnoho odborníků z různých odvětví se zabývá otázkou, jaká by měla být osobnost učitele 

a jakými kompetencemi by měl přednostně disponovat. Požadavky mohou obsahovat 

individuální představy o ideálnosti a významnosti určitých aspektů a kladou je různí jedinci 

s odlišným důrazem. Pro přehlednost uveďme několik teorií.  

 Vašutová (2007, s. 5) zmiňuje: „Současný učitel musí být silná osobnost, vysoce 

kvalifikovaný odborník v oblasti profesně pedagogické a předmětové a musí usilovat 

o uznání statusu experta na výchovu a vzdělávání.“  

 Podle Heluse (2009, s. 261) má být učitelem ten, kdo „je odborně vybaveným, 

profesionálně zdatným, kompetentním vůdčím aktérem školní edukace dítěte“. 

 Z didaktického hlediska je potřebné, aby učitel znal tzv. teorii vyučování. Důraz se 

klade především na stanovení vyučovacích cílů, volbu vhodných metod a 

organizačních forem výuky a tak dále. (Kalhous, 2002)  

 Z hlediska osobnostně sociálního rozvoje žáka se od učitele očekává zařazení 

průřezového tématu osobnostní a sociální výchovy do vyučování, což umožňuje 

propojení žákových běžných zážitků a zkušeností s teorií díky různým druhům aktivit, 

navození aktivního vyučování, lepšího pochopení daného učiva a rozvoje 

mezilidských vztahů. Žák svým učením rozvíjí také celou svou osobnost a dovednosti, 

které využívá v každodenním životě. (Valenta, 2006) 

 Z hlediska pedagogické psychologie by měl učitel ovládat schopnost rozvíjení 

poznávací funkce žáků, tak zvanou kognitivní svébytnost. (Krykorková, 2010) 
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Je zřejmé, že požadavky kladené na učitele jsou předmětem mnoha teorií. Každý hledá 

preferenci a nepostradatelnost v různých složkách osobnosti učitele. I vysokoškolská příprava 

pedagogů se zaměřuje na současné nejvhodnější způsoby vyučování. Budoucí učitelé jsou 

připravováni na výkon své profese, a tudíž v následném praktickém působení čerpají 

z poznatků, které během svého studia nabyli.   

V předchozích kapitolách jsme uvedli, že učitel by z různých důvodů měl být žákovi 

oporou a vzorem. Kromě tvorby pozitivního vztahu a jiných dalších alternativ se jedná také 

o osobnostní rozvoj žáka. V souvislosti s tímto faktem rozlišuje Helus (2009) druhy tzv. 

pedagogických ctností a tím zachází za hranici představ odborníků o učitelově osobnosti:  

 Pedagogická láska: „Učitel poskytuje dítěti přesvědčivou zkušenost, že mu na něm 

záleží…“ (Helus, 2009, s. 269). Tento typ ctnosti lze zařadit i do aspektu očekávané 

opory ze strany učitele jako jeden z faktorů tvorby pozitivního vztahu k učiteli, jelikož 

díky tomuto projevu úsilí žák cítí potřebnou podporu a porozumění. 

 Pedagogická moudrost: „Učitel s oporou o vědecké poznání, praktické zkušenosti 

a kvalifikovanou reflexi usiluje o porozumění dítěti a pochopení tváří v tvář, v dané 

a neopakovatelné konstelaci okolností.“ (Helus, 2009, s. 270) 

 Pedagogická odvaha: „… vymaňuje učitele ze služebnosti podrobeného zaměstnance 

a povyšuje jej do postavení autority vytyčující prioritní hodnotový cíl osobnostního 

rozvoje vzdělávaných dětí.“ (Helus, 2009, s. 270) 

 Pedagogická důvěryhodnost: „Učitel reflektuje, čím vším může dítě zklamat, 

ponechat na pospas bezradnosti, úzkosti, deprimujícímu prožitku selhání…“ 

Pedagogická důvěryhodnost „je založena v přesvědčivosti učitelova jednání, kterým 

těmto závažným ohrožením důvěry dítěte čelí a posiluje svou úlohu spolehlivé opory 

jeho osobnostního rozvoje“. (Helus, 2009, s. 270–271) 

V souvislosti s nároky a požadavky na profesi a osobnost učitele se hovoří 

o kompetencích učitele, na jejichž důležitost upozorňuje mnoho autorů.
5
 

Tento pojem je však sám o sobě natolik obecný, že do něj spadá téměř vše, čím by měl 

učitel podle různých pohledů disponovat. Kompetence podle Vašutové (2004, s. 90) „… se 

v zásadě neliší od profesních znalostí či dovedností“. Dále potvrzuje i nejednoznačnost 

pojmu: „Lze říci, že kompetence učitele se stává stále více komplikovaným pojmem nejen 

                                                           
5
 Rozvíjení různých typů kompetencí by mělo patřit k samozřejmostem vztahujícím se ke zkvalitňování 

pedagogického působení. 
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jazykovou nejednoznačností, ale také tím, jak různí autoři s různými přístupy a úhly 

expertních pohledů profesní kompetence definují nebo spíše strukturují, klasifikují a 

popisují.“ (Vašutová, 2004, s. 91) Předložme si nyní několik přesnějších tvrzení. 

 Podle Průchy, Walterové, Mareše (2008, s. 103) jsou učitelovy kompetence 

definovány jako „soubor profesních dovedností a dispozic, kterými má být vybaven 

učitel, aby mohl efektivně vykonávat své povolání“.  

 Vašutová (2007) ve své publikaci zmiňuje například kompetence psychopedagogické 

(reakce na výchovné situace apod.), komunikativní (motivace žáků, komunikace 

s jejich s rodiči), diagnostické (analýza žákova výkonu, třídní klima) a osobnostní 

(empatické a asertivní chování). 

 Spilková (2008) předkládá 6 oblastí kompetenční výbavy učitele. Hovoří o jeho 

základních činnostech, které obsahují účinné vyučování a zároveň úspěšné učení. To 

je podmíněno několika trendy, které mají mimo jiné zdůraznit, že za výkonem dítěte 

stojí mnoho různých negativních nebo pozitivních okolností (přístup dítěte i učitele, 

diagnostické postupy, rodinné zázemí a podobně), a nedá se tak na jeho výkon hledět 

jako na izolovaný jev. Dále Spilková zmiňuje například primární výukové partnerství, 

přičemž učitel má být osobou, která umožní žákům se osobnostně rozvíjet. 

 

2.2 Předpokládané představy o učiteli u žáka staršího školního věku  

Požadavky, které jsou na osobnost učitele a jeho kompetence kladeny autory různých 

odborných publikací, jsou zajisté velmi podstatné a směrodatné. Jejich snaha o zkvalitnění 

výchovně-vzdělávacího procesu je žádoucí. Je však namístě poznamenat, že starší školní věk 

je specifická věková kategorie a žák v tomto období nemusí v praxi ocenit to, co jako 

nepostradatelné předkládají odborné publikace. Zároveň představy žáků o učiteli nemusejí být 

v souladu s těmi očekávanými, se kterými se učitel seznámil během svého studia na vysoké 

škole. Příprava učitele na jeho profesi by se neměla podcenit, avšak teoretické poznatky 

přinášejí jen skrovný praktický užitek. Učitel by to, co se během studia naučil, měl vyzkoušet 

již ve svém prvním zaměstnání. Jenom tak začínající učitel pozná, v čem jsou jeho skutečné 

kvality či naopak nedostatky. Vše zjistí na základě interakce se žáky, díky níž se tvoří i vztah. 

Výkon učitele tedy najednou dostane jiný ráz, než který si většinou představoval před 

vstupem do praxe.  
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Uveďme nyní několik představ žáků staršího školního věku o osobnosti učitele, která 

by předurčila samotný vznik pozitivního vztahu: 

 „Žáci velice touží po porozumění učitelů. Přejí si pestřejší výuku propojenou s praxí 

a se životem. Nesnášejí biflování a nudné hodiny. Hodně je trápí strach z písemek, 

zkoušení, známkování, mnozí mají i strach z některých učitelů a chovají k nim 

nedůvěru. Přáli by si být partnery svých učitelů. Mít příležitost s nimi diskutovat a 

otevřeně říkat své názory. Žáci se ve svých výrocích hodně soustřeďují na osobnost 

učitele a jeho vztahu k nim. Kromě strachu postrádají respekt učitelů k jejich osobě a 

pociťují často nespravedlnost v hodnocení, postrádají důslednost.“ (Vašutová, 2004, 

s. 183) 

 „Milují učitele, kteří mají schopnost vcítit se do života dětí, kteří s nimi diskutují 

a dokážou v nich probouzet odvahu vyjádřit vlastní názor. Vysoko cení spravedlnost 

a jsou vděčni za sebemenší náznak partnerství. Oproti tomu se celou svou bytostí bouří 

proti učitelům, kteří jsou nervózní, kteří se pro maličkost rozčilují, křičí a jsou zdrojem 

úzkosti, kteří nespravedlivě známkují a kteří žáky přetěžují.“ (Helus, 1987, s. 204)  

 „Ve výuce si přejí volitelnost předmětů a prostor pro aktivní učení v pracovní 

a přátelské atmosféře.“ (Vašutová, 2004, s. 183) 

Z uvedeného výčtu je patrné, že představy o osobnosti učitele a jeho specifických 

dovednostech a schopnostech pocházejí z různých pedagogických i nepedagogických sfér. 

Splnění těchto představ a očekávání učitelem má svůj vliv na tvorbu žákova pozitivního 

vztahu a percepce jeho učitele. Z tvrzení vyplývá, že forma a způsob naplnění představ je 

záležitostí každého konkrétního učitele. Jeho ochota a způsob zpracování dostává určitou 

podobu, která ovlivňuje nejen samotného žáka, ale také jeho percepci osobnosti učitele a 

v neposlední řadě také druh vztahu. Ideální je, když se učitel snaží zjistit, jaká očekávání a 

představy ohledně jeho osobnosti a dovedností či schopností mají jeho žáci, a zapřemýšlí nad 

tím, zda je může naplnit, či nikoli.
6
 O diagnostické způsobilosti učitele se zmíníme dále v 

textu. 

Opakem je, pokud učitel není schopen zpracovat představy svých žáků nebo zvolí 

takovou formu naplnění, která není žádoucí. Za takových okolností se může stát, že žákova 

reflexe je negativně podmíněna a dochází k různým druhům žákových reakcí, které s 

pozitivním vztahem nekorespondují. Nevhodné zpracování žákových požadavků či představ 

                                                           
6
 Pokud některé z nich nejsou v souladu s efektivním vyučováním, jejich volba závisí vždy na konkrétním 

učiteli.  
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učitelem se odráží v celkovém kritickém naladění vůči učitelům, vyučovacímu předmětu, 

učení i škole, což ovlivní postoj i život jedince. 

Kladení požadavků, jejich následné naplňování či nenaplňování, realizace plnění 

představ žáků se stejně jako již zmíněné charakteristiky odehrávají ve vzájemné 

interpersonální interakci.  
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3. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ NEGATIVNÍ POHLED ŽÁKA 

STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU NA UČITELE 

Autorka této bakalářské práce uskutečnila v letošním školním roce několik opakovaných 

exkurzí v různých třídách na standardní základní škole. Jednalo se o návštěvy vyučovacích 

hodin 7.–9. tříd, ve kterých byla pasivním účastníkem a měla tak příležitost na základě 

metody pozorování zjistit, jak interakce ve školní třídě probíhá a které faktory, jež ovlivňují 

pohled žáka staršího školního věku na učitele, vstupují do popředí. Měla možnost porovnat 

osobnosti několika učitelů a pozorovat reakce žáků na jejich projevy a styl výuky. Přítomnost 

na hodinách vedených různými učiteli pomohla docílit komplexnějšího vyhodnocení a návrhu 

doporučení pro učitele ze strany autorky.
7
 

Na základě empirických zkušeností se evidovaly faktory, které autorka definovala jako 

negativní. Jejich přítomnost ve vyučování není vhledem k tvorbě potřebného pozitivního 

vztahu mezi žákem a učitelem žádoucí, což potvrzovaly i negativně podbarvené zpětné 

projevy a reakce žáků. Mezi tyto negativní faktory lze řadit i projevy a situace. Na základě 

těchto poznatků předpokládejme, že dané faktory jsou zároveň těmi, které způsobí negativní 

pohled na osobnost učitele. Ty, které byly na základě pozorování klasifikovány jako 

nejběžnější a nejzřetelnější, si přiblížíme v této kapitole.  

 

3.1 Nevhodný styl interpersonální komunikace učitele  

se žákem staršího školního věku 

Dříve než přejdeme k prvnímu z faktorů, které mohou ovlivnit žákův negativní postoj 

k učiteli, je nutné si podle Gavory (2005, s. 25) definovat, jakou komunikací se zde 

zabýváme: „Jednou z forem interpersonální komunikace je komunikace ve třídě, kde 

komunikuje učitel a žáci.“ Učitel a žák spolu v rámci každodenní interakce komunikují, a 

tudíž styl interpersonální komunikace je více než podstatný. Zahrnuje verbální i nonverbální 

projevy, o kterých se ve své publikaci Gavora (2005, s. 25) rovněž zmiňuje: „Komunikace je 

základním prostředkem realizace výchovy a vzdělávání prostřednictvím verbálních a 

nonverbálních projevů učitele a žáků.“ Primární schopností a předpokladem každého člověka, 

který pracuje s třídním kolektivem, je podle Karnsové (1995) nejen navození vztahu, ale také 

správná a efektivní komunikace.  

                                                           
7
 Tato podrobnější doporučení pro učitele, týkající se podpory pozitivního vztahu žáka k učiteli, budou uvedena 

v samostatných kapitolách. 
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Vašutová uvedla (2007, s. 53): „Způsob komunikace učitele se žáky charakterizuje 

osobnost učitele a jeho profesionalitu.“ V závislosti na obsahu tohoto sdělení je zřejmé, že 

kvalita interpersonální komunikace zároveň ovlivňuje percepci učitele žákem staršího 

školního věku. Na základě exkurzí ve třídách byly odhaleny následující nevhodné styly 

interpersonální komunikace směřované od učitele k žákovi:   

 

Nezájem učitele o zařazení komunikativní pedagogiky do výuky 

Tento jev souvisí s užitím aktivizačních metod ve vyučování a s tvorbou otevřeného vztahu 

mezi žákem a učitelem. Komunikativní pedagogika by se v současné postmoderní době měla 

stát zásadní součástí vyučování, což potvrzují Vališová, Kasíková. (2011) Rozvíjí totiž mnoho 

složek osobnosti žáka i percepci celé školské instituce a učitelů žákem staršího školního věku.  

Průběh vyučovacích hodin v navštívených třídách často nekorespondoval s požadavky 

odborné veřejnosti o respektování a zavádění komunikativní pedagogiky. Nejčastější chyba 

týkající se interpersonální komunikace se týkala neschopnosti učitele zapojovat žáky do 

výuky, tedy monologický verbální projev učitele. Většinu časového úseku přednášel 

poznatky z probíraného tématu a žáci se stali jen pasivními posluchači učitelova monotónního 

monologu. „Monotónnost se však nemusí projevovat jen v hlase, může jít o jednotvárnost 

předkládaných obsahů, nenápaditost ve využívání metod a organizačních forem.“ (Pavelková 

In Krykorková, 2010, s. 228) V rámci exkurzí se monologický verbální projev učitele 

promítal do těchto sfér: 

 nezájem o postřehy, zkušenosti či zážitky žáků, 

 nevyužití komunikace jako jednoho z prvků potřebné vzájemné interakce, 

 neochota zvolit různé aktivizační metody výuky, které by iniciovaly motivaci či 

aktivitu žáků a s ní spojené pozitivní vlivy na percepci učitele. Význam motivace i 

jako faktoru potřebného učení ve školním prostředí zmiňuje Fontana (2003, s. 153): 

„Není-li přítomna dostatečná motivace, uspokojivé učení ve škole pravděpodobně 

neproběhne.“ 

 rigidita a nepřizpůsobivost v novém pojetí výuky – vznik jednotvárnosti. Ta se 

u konkrétního učitele opakovala.  

Žáci staršího školního věku na tento způsob výuky reagovali odlišně. Někteří se 

snažili monologickému výkladu učitele naslouchat. Jejich pozornost a soustředění však 

dlouho nevydržely. Jiní ani tuto snahu z důvodu nedostatku zájmu neprojevili a věnovali se 
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raději konverzaci se spolužáky či různým okolním rozptylujícím vlivům, které byly 

zajímavější než monotónní výklad učitele. Nastala tzv. nuda, jejíž vznik v závislosti na již 

uvedených faktorech zmínila Šeďová (2013, s. 163): „Předmět, výuková metoda a s ní 

spojený interakční formát a strukturace vyučovací hodiny představují vnější faktory 

podmiňující vznik nudy.“ Na projevy nudy žáků učitel většinou volil různé druhy napomínání, 

až vyhrožování (tresty, zkoušení, písemné testy a podobně).  

 

Intenzita hlasového projevu učitele  

Tento prvek verbálního projevu učitele byl evidován jako další z nejmarkantnějších. Velmi 

často ve školní třídě nastávaly situace, které učitel spíše než dialogem a rozmluvou se žáky 

řešil zvýšeným hlasem, až křikem. Někdy se jednalo o řešení nevhodných až nepřiměřených 

projevů žáků, při nichž se musela projevit autorita učitele, a k tomuto kroku měl tedy 

adekvátní výchovné důvody. Naopak v jiných momentech byly učitelovy reakce nepřiměřené 

a zbytečně přísné. Tyto příliš dynamické reakce buď podnítily nevhodné pohnutky ze strany 

žáka, anebo se po zbytek vyučovací hodiny již neprojevoval. Touto verbální formou 

komunikace tak učitel může docílit i uzavření žáka vůči učiteli a neochoty s ním nadále 

spolupracovat. Zvýšeným hlasem učitel poškozuje i celkové třídní klima. Na základě 

empirických zkušeností byly specifikovány i další nevhodné formy verbálního projevu 

týkající se hlasitosti. Byla to naopak snížená hlasitost řečového projevu učitele, o čemž se 

zmiňuje Mešková (2012, s. 112): „Tichý hlas nebo neměnná síla hlasu vyvolávají stavy 

monotónnosti. Klesá pozornost a výkon žáka.“  

 

Kritika před ostatními spolužáky  

Nemáme nyní na mysli kritiku, která souvisí například s nevhodným chováním žáka či jeho 

prohřešky. Kritikou před ostatními spolužáky míníme takovou, která se vztahuje k žákovu 

selhání na základě jeho výkonu, dovedností či znalostí. Záleží zjevně na tom, jakou formu 

kritika má, a také jakým stylem a formou ji učitel prezentuje. Nevhodně podaná kritika před 

spolužáky může mít za následek ohrožení nově nabytého sebevědomí a sebeuvědomění 

jedince, který je ve vývojovém období staršího školního věku velmi přecitlivělý na ohrožení 

své důstojnosti a postavení ve skupině. Fontana (2003, s. 219) na toto téma zmiňuje, že žáci, 

kteří jsou kritizováni před třídním kolektivem, „… budou mít sklon vzdávat se a projevovat 

malou motivovanost i tehdy, kdy je zvládnutí úkolu teoreticky v jejich silách“.  
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Nevhodný humor primárně pocházející od učitele  

Dalším z faktorů, jež  na základě empirických zkušeností ovlivňuje negativní vztah k učiteli, 

je použití nevhodného neboli negativního humoru ze strany učitele. Existenci negativního 

humoru ve školním prostředí potvrzuje i Šeďová (2013, s. 23): „Pod hlavičku humoru 

zahrnujeme jak pozitivní, tak negativní humor.“ Žák staršího školního věku prochází citlivým 

vývojovým obdobím a nepřiměřená interpretace humoru může mít za následek jak vytvoření 

negativního vztahu k učiteli a k učení a vyučovacímu předmětu, tak i v nejhorším případě až 

poškození dítěte.  

V průběhu vyučovacích hodin byl nejčastějším typem negativního humoru ten, který 

se dá považovat za útočný. Učitel si na základě aktuální výukové situace zvolil jednoho 

z žáků a soustředil na něj svoji pozornost. Typickou situací bylo veřejné zkoušení u tabule. 

Nebylo to však podmínkou. Útočné až agresivní projevy se ze strany učitele objevovaly i 

během samotného vyučování. Učitel konkrétního žáka zesměšňoval nevhodnými 

poznámkami. Většinou se vztahovaly k jeho výkonu a znalostem. Tento negativní způsob 

humoru předkládá Petty (2013, s. 53): „Učitel nemá výkon žáka zesměšňovat ani v legraci.“ 

Na reakcích zkoušených žáků bylo viditelné znepokojení a beznaděj. Vůči útočným 

poznámkám učitele se nemohl bránit. Někdy byly rozeznatelné i situace, při kterých se učitel 

očividně snažil pobavit třídní kolektiv na úkor jednotlivce, který se stal středem 

zesměšňování.
8
 Týkaly se opět primárně žákova výkonu nebo znalostí. Tyto situace, kdy je 

žák učitelem záměrně zesměšňován před celým třídním kolektivem, jsou hrozbou i pro 

sociální pozici jedince v kolektivu. Nepříjemné okamžiky a pocity ponižování, které 

jednotlivec kvůli svému učiteli prožívá, se mohou odrazit v negativní percepci samotného 

učitele daným žákem. Je samozřejmě „… příjemné být tím, kdo se směje, ale nikoli tím, komu 

se ostatní smějí“. (Šeďová, 2013, s. 16) Významným činitelem v profesi učitele je tedy 

uvědomění si svého stylu humoru a zamyšlení se nad tím, zda je vhodný a jaký dopad může 

mít na jednotlivé žáky staršího školního věku.  

 

Nevhodné nonverbální projevy učitele  

Posledním z faktorů  týkajících se nevhodného stylu interpersonální komunikace ve školním 

prostředí jsou nežádoucí nonverbální projevy učitele. Již jsme si nastínili nejběžnější 

                                                           
8
 Tuto charakteristiku (včetně ponižování, podceňování žáka) při svých výzkumech zjistil i prof. Mareš 

(výsledky nebyly publikovány, ale byly uvedeny v přednášce dr. Krykorkové). 
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a nejzřetelnější chyby učitelů vztahujících se k verbální rovině komunikace. Ta je však 

propojena i s rovinou neverbální, což potvrzují Dytrtová, Krhutová (2009, s. 79): „Mluvený 

projev (nejen) učitele je přirozeně doprovázen a také umocňován řadou nonverbálních 

výrazových prostředků – gesty, mimikou, pohyby a postoji těla…“  

Při pozorování interakce mezi žáky a učitelem v rámci exkurzí byly primárně 

evidovány tyto nevhodné nonverbální projevy učitele: 

 Nepřiměřená gestikulace: jednalo se především o agresivní gesta spojená s hněvem, 

podrážděním a nejistotou učitele. Tato gesta korespondovala s projevy cholerického 

učitele. Naopak většinou flegmatičtí učitelé gestikulovali velmi omezeným způsobem. 

 Posturika: z této sféry neverbální komunikace bylo nejčastěji zpozorováno překřížení 

rukou, které naznačuje určitý projev moci nebo také bariéry. (Mešková, 2012) Druhou 

nejčastější chybou bylo otáčení se zády k žákům (například u tabule) a souběžné 

mluvení. Důsledek uvádí Mešková (2012, s. 111): „… mluvené slovo tím ztrácí na 

účinku.“ 

 Nedostatečné pozitivní signály: někteří učitelé měli problém s prolnutím slovní 

pochvaly či souhlasu s neverbálními komunikačními prostředky. Byla shledána 

absence pozitivních emocí v mimice, například úsměvu. Dále očního kontaktu nebo 

projevené radosti z toho, že žákova odpověď na otázku byla správná. Tato forma 

zpětné vazby má na žáka negativní vliv, jelikož ho nepobízí k další snaze, aktivitě či 

spolupráci. Kladná percepce osobnosti učitele je tedy ohrožena. Byly evidovány i další 

negativní nonverbální projevy, a to především u veřejného zkoušení žáka před třídním 

kolektivem. Výrazy učitele symbolizující jeho nespokojenost se žákovým výkonem 

působily nesympatickým až odstrašujícím dojmem.  

 

3.2  Nežádoucí projevy učitele způsobené temperamentovými vlastnostmi 

Z předchozí kapitoly lze odvodit, že některé verbální i nonverbální projevy učitele souvisejí 

s jeho temperamentovými vlastnostmi. „Pojmem temperament označujeme soubor vlastností 

vztahujících se k citovému (emocionálnímu, afektivnímu) reagování, které je charakteristické 

pro daného jedince.“ (Helus, 2003, s. 34) Tato povahová vlastnost má podle Heluse (2003) 

vrozený základ a prožívání předurčené právě temperamentem je velice subjektivní 

a individuální. Potvrzuje také, že temperament není lehké změnit, ačkoli ho lze ovlivnit. 
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Tyto vlastnosti jsou v chování učitele běžně snadno viditelné, rozpoznatelné 

a odhalitelné, tudíž na žáka každodenně působí a ovlivňují jeho pohled a tvorbu vztahu ke 

kantorovi. Nyní si uvedeme negativa jednotlivých typů temperamentu, která byla shledána 

jako často projevovaná v chování učitele. Nejznámější typy temperamentu nastínila klasická 

starořecká Hippokratova teorie (In Mikšík, 2007), která přetrvává dodnes. Rozdělení je 

inspirováno Mikšíkem. (2007)  

 

Učitel sangvinik  

Negativa projevená ve vyučovací hodině: nesoustředěný, sklon k rozptylování se, 

bezmyšlenkovitý, upovídaný. 

Nedostatky učitele sangvinika se paradoxně projevovaly ve výborné komunikační 

schopnosti. Působil sice jako ideální komunikátor, avšak někdy zastínil projevy žáka a byl on 

sám středem zájmu a pozornosti. I přes svou snahu o vnímavost měl sklony k rozptýlení 

různými vnějšími vlivy, a tak docházelo k vybočení z jeho plánů a cílů vyučovací hodiny, což 

může na žáky působit jako činitel zmatenosti.  

 

Učitel flegmatik  

Negativa projevená ve vyučovací hodině: nevšímavý, málo aktivní, uzavřený. 

Styl komunikace učitele flegmatika postrádal aktivní přístup k žákům a také pružnost. 

Charakteristická pro něj byla monotónnost. Žák nejspíše nemůže očekávat změnu 

vyučovacích metod a organizačních forem. Špatně se mu rovněž navazoval kontakt se žáky a 

na jejich projevy reagoval spíše pasivně.  

 

Učitel cholerik  

Negativa projevená ve vyučovací hodině: netrpělivý, výbušný, nespravedlivý. 

Jako primární projevenou negativní vlastnost cholerického učitele označujeme 

netrpělivost, která nevyhovuje žákovi, jehož individuální tempo je pomalejší. To, že učitel 

nedokáže korigovat své city a reakce, působí ve výchovně-vzdělávacím procesu (stejně jako 

v běžném životě) na žáka negativně. Nejčastějšími situacemi, při kterých se učitel projevil 

jako cholerik, byly ty, kde přehnaně a nepřiměřeně reagoval výbušně. Spravedlnost pokládá 
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za nejdůležitější vlastnost učitele obecně mnoho žáků, přičemž absence této vlastnosti může 

být ve vztahu žák-učitel velkou hrozbou.  

 

Učitel melancholik  

Negativa projevená ve vyučovací hodině: přecitlivělý, uzavřený, pomalý. 

S učitelem, jehož vlastnosti by byly přisouzeny tomuto druhu temperamentu, se 

autorka na exkurzích nesetkala. Lze v obecném rámci tvrdit, že na žáka může působit 

zahloubaným, až pesimistickým dojmem a stylem komunikace tak nedochází 

k motivaci pozornosti a učení. 
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4. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNÍ POHLED  

ŽÁKA STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU NA UČITELE 

V předchozí kapitole jsme uvedli předpokládané faktory, které mohou způsobit vznik 

negativního vztahu žáka staršího školního věku k učiteli. Přítomnost těchto faktorů je ve 

vyučování nežádoucí a učitel by je měl eliminovat. Úkolem učitele je umět bezprostředně 

reagovat na negativní interakci a snažit se o změnu své pedagogické činnosti i osobnosti. 

Předpokladem této změny je učitelovo uvědomění, které se týká toho, z jakého důvodu by ho 

žáci ocenili a co by tedy zároveň ovlivňovalo tvorbu pozitivního vztahu, jenž je významným 

aspektem výchovně – vzdělávacího procesu. 

Na základě evidence faktorů, které mohou ovlivnit negativní vztah žáka staršího 

školního věku k učiteli a kterých by se měl učitel vyvarovat, se nyní zaměříme na 

předpokládané faktory, jejichž existence ve vyučování podle názoru autorky ovlivní pozitivní 

vztah žáka staršího školního věku k učiteli i pohled na něj.
9
 Jedná se tedy o individuální 

doporučení. Nad významem přítomnosti těchto faktorů by měl uvažovat každý učitel, který se 

setkává s negativní interakcí ve třídě.  

Již jsme popsali přibližné představy žáků o ideálních osobnostech učitelů a jejich 

dovednostech či schopnostech, které by podnítily pozitivní vztah. Nyní se v závislosti na 

empirických zkušenostech pokusíme představit ty klíčové faktory, které by žák staršího 

školního věku v souvislosti s tvorbou pozitivního vztahu ocenil či preferoval. 

 

4.1 Vybrané vlastnosti učitele preferované žákem staršího školního věku 

Vlastnosti osobnosti učitele je pojem obecný, nás však zajímají ty, které mají ve výchovně- 

-vzdělávacím procesu významnou funkci, jelikož mohou pohled žáka staršího školního věku 

na učitele pozitivně ovlivňovat. Abychom se mohli konkrétněji zabývat vlastnostmi učitele, je 

nezbytné si nejdříve obecně charakterizovat vlastnosti osobnosti.  

Helus (2003, s. 31) je definuje takto: „Vlastnosti osobnosti jsou stálé a velmi obecně 

působící charakteristiky jedince, kterými se vyznačuje.“ Další charakteristiku nabízí Mikšík 

(2007, s. 23): „Vlastnosti osobnosti lze pojímat jako v jistém smyslu nevyhnutelné (zákonité) 

                                                           
9
 Uvedení předpokládaných negativních i pozitivních faktorů v této bakalářské práci lze považovat za 

předvýzkumnou orientaci potřebnou k výzkumnému šetření, jehož realizace by byla součástí diplomové práce. 
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a v jistém smyslu nahodilé (složitě determinované) výsledky interakčních aktivit subjektu 

s mnohotvárnými okolnostmi života…“   

V posledních několika letech jsme svědky toho, že žáci staršího školního věku jsou 

podrobováni různým druhům výzkumu, kdy je jim takřka pravidelně kladena otázka, jaké 

vlastnosti učitele oceňují nejvíce a jaké nejméně. Jako odpověď bývají nejčastěji uváděny 

různé psychické vlastnosti, mezi něž patří intelektové, citové, charakterové a temperamentové 

vlastnosti učitele. Nyní si některé z nich z pohledu žáka staršího školního věku více 

přiblížíme. 

 

Intelektové vlastnosti  

Patří mezi schopnosti jedince. Žákova představa o inteligentním učiteli by byla nejspíše 

taková, která by zahrnovala učitelovy znalosti a vědomosti o učebním předmětu (tedy určité 

odborné kompetence), schopnost efektivně řešit úkoly různého typu, umění verbálního 

myšlení, abstraktní myšlení (různorodost v řešení situací), paměťové schopnosti apod. (Helus, 

2003)  

 

Citové vlastnosti  

Podmínkou pro práci s jakýmikoli žáky je očividný zájem o učitelské povolání a o navození 

vztahu s dětmi. Žák na učiteli pozná, zda ho jeho práce baví, což se odráží v jeho 

každodenním chování. Do tohoto typu spadá široká škála vlastností, avšak žák staršího 

školního věku by mohl pozitivně nahlížet především na milého, laskavého, empatického a 

v neposlední řadě přátelského učitele. Poslední zmíněná vlastnost je sice žádoucí, avšak musí 

být spojena s určitou mírou autority. Smith a Fenwicková (1994, s. 150) na toto téma 

publikovali: „Dobří učitelé by měli být schopni vzbudit u svých žáků respekt a vytvořit takový 

vztah, který není ani příliš kamarádský, ale ani lhostejný nebo necitlivý.“   

 

Charakterové vlastnosti  

„Termínem  charakter označujeme vlastnosti, které souvisí s morálkou jedince.“ (Helus, 

2003, s. 41) Mezi tyto vlastnosti patří i cit pro spravedlnost, kterou žáci velice intenzivně 

vnímají. 
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Temperamentové vlastnosti  

Temperament jako profilující vlastnost učitele podporuje jedinečnost daného jedince. 

Projevuje se v lidském jednání a chování. Obsahuje to, jak učitel z citového hlediska reaguje 

na určité podněty. Mikšík (2007, s. 25) o temperamentu uvádí, že „jde o vlastnosti, které jsou 

nejsnáze pozorovatelné v běžném životě, jednání a chování člověka“. Každá osobnost (nejen 

ta učitelova) je charakterizována jistým druhem temperamentu. Nelze však každému jedinci 

přiřadit výhradně jeden typ temperamentu. Setkáváme se s prolínáním.  

V závislosti na zmíněných preferovaných vlastnostech je na tomto místě vhodné 

připomenout si základní typologii temperamentu, avšak v souladu s tím, jaké temperamentové 

vlastnosti mohou žáci u svých učitelů nejvíce oceňovat a jaké by v zájmu vytvoření 

pozitivního vztahu měly v  chování učitele převažovat.  

Rozdělení je opět inspirováno Mikšíkem (2007):  

 

Učitel sangvinik  

Pozitiva: vnímavý, výřečný, komunikativní. 

Z tohoto výčtu lze usuzovat, že žáci mohou tohoto učitele vnímat jako společenského, 

veselého, zábavného a přátelského člověka, který je schopen jim učivo vykládat i zábavnou 

formou. Nebylo by překvapením, kdyby se nebál mluvit i o svých zkušenostech, což žák 

staršího školního věku ocení. Rád s dětmi komunikuje. Podle tohoto výčtu se tedy může zdát, 

že tento typ temperamentu je pro charakteristiku oblíbeného učitele předurčen. Doporučením 

je tedy působit a chovat se tak, jak se od jeho typu temperamentu očekává.  

 

Učitel flegmatik  

Pozitiva: vnímavý, vyrovnaný, klidný, dobromyslný, dokáže se ovládat. 

Tyto vlastnosti žák staršího školního věku může ocenit za předpokladu, že převažují 

nad již uvedenými negativními, s kterými je spjata například určitá monotónnost projevu. I 

učitel flegmatik může docílit progresu ve vedení své výuky.   

 

Učitel cholerik  

Pozitiva: iniciativní, podnikavý. 
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U tohoto typu temperamentu osobnosti můžeme sledovat velké rozdíly mezi 

přednostmi a slabinami. Cholerický učitel sdílí spolu se sangvinikem radost ze společnosti 

lidí. Žák může ocenit učitelovu podnikavou snahu vztahující se k iniciativnímu chování, a 

pokud cholerický učitel zapříčiní eliminaci svých negativních stránek temperamentu, 

především hněvu a křiku, lze docílit pozitivní percepce žáka. 

 

Učitel melancholik  

Pozitiva: zodpovědný, svědomitý, důkladný, ustálené jednání. 

U učitele melancholika lze ocenit zodpovědnost a svědomitost, popřípadě důkladnost. 

Doporučením pro učitele melancholika je autodiagnostika svých vyučovacích metod, díky níž 

by do svých vyučovacích hodin vnesl netradiční a neobvyklý styl. Může také pracovat na své 

emocionální stránce, kterou se bude pokoušet vyvažovat. 

 

Smysl pro humor jako jedna z vlastností učitele 

Z pedagogického hlediska je tato vlastnost učitele někdy opomíjena, což potvrzuje i Šeďová 

(2013, s. 9): „Humor představuje téma, které se netěší soustředěnému zájmu odborné 

pedagogické obce.“ Mezi žáky staršího školního věku je však existence této vlastnosti učitele 

významná z různých důvodů. Ovlivňuje například motivaci žáků k učení, lepší porozumění 

učivu, podporuje kladné emoce, uvolňuje napětí, přitahuje pozornost a vnáší do vztahu žák- 

-učitel pozitivní naladění. Humor však nesmí zastínit samotnou výuku, měl by být jen jistým 

okořeněním výchovně-vzdělávacího procesu a použit ve vhodných momentech. (Šeďová, 

2013) 

Ve školním prostředí rozlišujeme různé druhy humoru, díky němuž by se mohl tvořit 

pozitivní vztah žáka k učiteli. Šeďová (2013) pojmenovala nejběžnější typy učitelů podle 

jejich snahy o navození dobrého vztahu a kladné percepce ze strany žáků: 

 Vtipný učitel: iniciuje zábavné situace a okamžiky, přičemž se žáci smějí učitelovým 

výrokům, projevům chování apod.  

Jako humorný nemusí být klasifikován jen ten učitel, který zábavné chvíle sám 

iniciuje. Důkazem je následující typ učitele: 

 Bezděčně komický učitel: ten, který například nezáměrně udělá chybu nebo něco 

splete. Vyvolá tak pobavení, aniž by se o to jakkoli snažil. Učitel by měl být schopen 

tyto události náležitě okomentovat a přiměřeně na ně reagovat. Žák staršího školního 

věku kladně pohlíží na takovou reakci, kdy je učitel schopen se sám sobě zasmát 
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a zlehčit danou situaci, což potvrzuje i Pařízek (1990, s. 36): „Od učitele tyto situace 

vyžadují pohotovost, rozhodnost, inteligenci a jistou dávku smyslu pro humor.“ 

Zároveň dodává: „Mládeži je blízké dívat se na věci s humorem a učitel, který se 

dokáže sám sobě zasmát, je jim bližší a neztrácí nic na své autoritě.“ (Pařízek, 1990, s. 

47) 

Humor, který nezáměrně pochází od učitele, ovlivňuje větší mírou kladné třídní klima. 

Reakce učitele však může předurčit pozitivní percepci žáka. 

 

4.2  Motivační činnost učitele 

Dalším předpokládaným faktorem, jenž ovlivňuje percepci osobnosti učitele a tvorbu 

pozitivního vztahu, je motivace směřovaná od učitele k žákovi. Pod pojmem školní motivace 

si jistě většina z nás představí motivaci, která se uplatňuje ve školním prostředí, tudíž se 

vztahuje k procesu učení. Je tomu skutečně tak, ovšem do školní motivace lze zahrnout 

například i motivaci k seberozvoji žáka, iniciování pozornosti, navazování vztahů se 

svými vrstevníky a podobně.  

Langr (1984, s. 22) tvrdí, že „motivace je nezbytným předpokladem úspěšného 

vyučovacího procesu. Motivace každého žáka je ovšem komplexem různých motivů, vzájemně 

se doplňujících a podmiňujících.“  

Motivace žáka k učení patří mezi základní faktory jeho vzdělávání. Začlenění 

motivace do vyučovacího procesu uvádí i Patersonová (1996, s. 14), která tvrdí, že „žáci se 

bez motivace nebudou učit“. Jak ve své publikaci upozorňují Lokšová, Lokša (1999), má 

učitel důležitou úlohu. Pokud totiž nechce, neumí nebo nedokáže žáky motivovat vhodnými 

metodami, může u žáka vyvolat nezájem, nechuť, či dokonce odpor k samotnému učení i 

předmětu, a pozitivní vztah tudíž nejspíše nevznikne.  

Učitel by se v rámci školního prostředí měl tedy zabývat tím, jak nejvhodněji 

motivovat svoje žáky. Záleží na individuálním posouzení každého učitele, jaký druh motivace 

bude podle něj nejvíce vyhovovat žákům v jeho třídě. Je důležité pamatovat na to, že každý 

žák je individuum a vyhovuje mu jiný styl motivace k učení. Podle Hrabala, Pavelkové (2010, 

s. 127) musí učitel ovládat diagnostickou způsobilost spjatou s efektivní motivací jeho žáků: 

„Učitel motivuje své žáky nejenom tím, jak koncipuje své hodiny – vyučování, ale také 

přístupem k žákům. Základním předpokladem pro to je jeho znalost motivační úrovně a 

motivační struktury jednotlivců.“  
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Pokud učitel odhalí ten „správný“ druh žákovy motivace, může tím významně zvýšit 

nejen tempo jeho učení, ale hlavně docílí toho, že v žákovi podnítí zájem o učení. S tím je 

také spjato zvýšení možnosti porozumění učivu a tedy větší pravděpodobnost, že žák obohatí 

své dosavadní znalosti a jeho školní úspěšnost tak poroste. Míru porozumění danému tématu 

může učitel zjistit různými formami. Například cílenou zpětnou vazbou, do níž se započítávají 

testy, zkoušení, ale také netradiční cílená zpětná vazba, při které žáci na konci hodiny 

písemně zodpovídají otázky učitele na dané téma. Je pak na samotném učiteli, jak naloží 

s výsledky. 

Umění učitele motivovat si každý žák staršího školního věku dobře uvědomuje, jelikož 

vnímá viditelné rozdíly mezi výukou učitele, který téma jen monotónně a bez zájmu vykládá, 

a jiným učitelem, který se očividně snaží různými činnostmi žáky zaujmout a vnést tak do 

vyučovacích hodin něco neobvyklého. U žáka tohoto věku je silnější krátkodobější motivace. 

Kyriacou (2008) je zastáncem názoru, že motivace je úzce spjata s vytvořením pozitivního 

třídního klimatu.
10

 

U žáka staršího školního věku je obtížné stimulovat především jeho vnitřní motivaci, 

která zároveň vychází z jeho potřeb. Tento druh motivace je sice každému člověku 

nejpřirozenější, avšak v nitru pubescentního žáka se ve školním prostředí jen tak snadno 

neobjeví touha po získání nových informací, podnícená zájmem a zvědavostí, což potvrzuje 

i Patersonová (1996, s. 14): „Dnešní žáci zpravidla postrádají vlastní přirozenou motivaci 

k učení.“ 

Pokud je toho učitel schopen, přispívá tím k rozvoji osobnosti a seberealizaci žáka. 

(Lokšová, Lokša, 1999)  

 

4.2.1  Volba zajímavých metod a aktivit v motivační činnosti učitele 

Pokud chce učitel žáka staršího školního věku zaujmout, získat jeho pozornost a v nejlepším 

případě docílit i efektivního vyučování, porozumění tématu a rozvoje žáka, nevyhne se 

pečlivé úvaze, jaké metody výuky by do své vyučovací hodiny mohl zařadit. Existuje celá 

řada možností, avšak je umění vybrat ty, které budou plnit účel zmíněný v předešlých řádcích, 

                                                           
10

 Rozlišil také 3 druhy motivace žáků ve školním prostředí: vnitřní motivaci (uspokojení zvědavosti a zájmu o 

probírané téma), vnější motivaci (účel dosažení cíle – např. pochvaly, klasifikace atd.), očekávání úspěchu. 
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ale navíc se také zaslouží o tvorbu pozitivního vztahu žáka k učiteli. V rámci specifik žáka 

staršího školního věku lze přisuzovat velký přínos aktivizačním metodám.  

„Je důležité si uvědomit, že pomocí aktivizačních metod by mělo být dosaženo stejného 

efektu jako při klasickém výkladu.“ (Kotrba, Lacina, 2011, s. 42) Z názvu je patrné, že se 

jedná o metody, jejichž účelem je aktivita. Využití aktivizačních metod předpokládá tvořivost 

na straně učitele a její postupné budování i na straně žáků. Významnost netradičních metod 

zmiňuje i Petty (2013, s. 59): „Žáci budou motivováni zajímavým vyučováním, ale dosáhnout 

toho znamená pro pedagoga naučit se to.“  

Nyní se pokusíme ozřejmit některé typy těchto metod, jejichž zařazení do výuky by 

mohl žák staršího školního věku ocenit a díky nimž by mohla vzniknout pozitivní percepce 

osobnosti učitele. 

 Problémová metoda: je založena na řešení různých úloh a situací. Žáka podnítí 

k uvažování nad daným problémem a také hledá „… vazby mezi svými zkušenostmi, 

znalostmi a vnějšími podmínkami“. (Kotrba, Lacina, 2011, s. 100) Tento druh metody 

lze využít jak při skupinové, tak i individuální práci. 

 Didaktické hry a soutěže: „Vhodné bývají především pro účely motivace, opakování 

a procvičování učiva.“ (Kotrba, Lacina, 2011, s. 118) 

 Diskusní metoda: „Cílem je naučit studenty komunikovat navzájem mezi sebou, 

vyjadřovat své myšlenky, pocity, ale také vnímat ostatní a umět jim naslouchat.“ 

(Kotrba, Lacina, 2011, s. 122) Pokud chce učitel tuto metodu průběžně do své výuky 

zařazovat, musí mít i určité řídicí schopnosti. Tento druh metody je často používán při 

zařazení osobnostní a sociální výchovy do výuky. Zpočátku je velice těžké přimět 

žáky staršího školního věku k diskusi, postupem času se však u nich tato dovednost dá 

rozvíjet. Diskuse má směřovat k tématu, které je jim blízké a souvisí s jejich 

každodenním běžným životem.  

 Projekty: vytváření různých projektů žáka nejen znalostně obohatí, ale tento typ 

zpracování informací ho zároveň baví. Jedná se o dlouhodobou záležitost. 

Nejvhodnější je, aby každý žák individuálně či ve skupině zpracovával téma, které ho 

oslovuje a zajímá. 

 Kooperace: jedná se o týmovou spolupráci „při dosahování cílů“. (Kasíková In 

Vališová, Kasíková, 2011, s. 185) Při kooperativní výuce je žák v interakci se svými 

spolužáky, společně na něčem pracují, mají odpovědnost za sebe i za druhé a tím 

rozvíjí své sociální dovednosti. (Kasíková, Vališová, 2011)  
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Kromě aktivizačních metod mohou plnit motivační úlohu také různé typy technologií, 

které jsou učitelem zařazovány do výuky.  

Mezi motivační činitele zařazujeme i takové aktivity, které žák v rámci školního 

prostředí neočekává. Myslí se tím například vymyšlení různých specifických nápadů, jejichž 

obsah je propojen s učebním tématem, avšak nejsou pro vyučování typické. Jako příklad si 

uveďme inspiraci od Patersonové (1996), která popisuje zážitky ze své praxe a nabízí velké 

množství netradičních rad. Například v hodině českého jazyka přinesla do třídy truhlu, jejíž 

obsah měli na základě indicií žáci hádat. Poté měli své názory otevřeně prezentovat a napsat o 

nich slohové cvičení. Obdobným způsobem by bylo  možné využít vyprávění něčího zážitku 

nebo zkušenosti a žáci by měli napsat závěr naznačeného příběhu.  

Dalším typem motivace může být zařazení různých názorných ukázek do výuky. 

Například učitel do hodiny přírodopisu přinese vzorky nerostů. Anebo je možné použít třeba 

prskavky, přičemž účel této praktické ukázky může být vskutku rozmanitý – jak dlouho 

prskaly (matematika), co způsobuje prskání (přírodopis). (Patersonová, 1996) 

I tyto metody je vhodné zahrnout do úvah o motivačních faktorech, jelikož jejich efekt 

bude mnohem významnější než jen zjevná atraktivnost výuky.  

 

4.3  Výuková komunikace vnímaná žákem staršího školního věku 

V rámci prostředí školní třídy definujeme pedagogickou komunikaci, která probíhá ve 

vzájemné interakci mezi učitelem a žákem a pro výchovně-vzdělávací proces je nevyhnutelná 

a nezbytná. Specifický druh této komunikace nazýváme výukovou komunikací, kterou 

„… chápeme jako výměnu sdělení mezi učitelem a žáky v rámci vyučovací jednotky“. (Šeďová, 

Švaříček, Šalamounová, 2012, s. 20)  

Jelikož byly v rámci tématu komunikace zjištěny faktory, které mohou negativně 

ovlivnit pohled žáka staršího školního věku na osobnost učitele, zaměřme se nyní na 

předpokládané faktory, které by jistily pozitivní vztah žáka k učiteli.  
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4.3.1 Verbální a nonverbální projevy učitele a jejich percepce  

žákem staršího školního věku 

Spisovný projev či hovorová čeština? 

Učitel přichází se svými žáky každodenně do styku, a pokud chce působit jako profesionál 

a plnit úlohu potřebného vzoru, je podmínkou klást důraz na kultivovaný projev, což 

potvrzuje Dytrtová, Krhutová (2009, s. 79): „Požadavek, aby učitel byl příkladem svým 

žákům, zahrnuje i kultivovanost řeči. V komunikaci s žákem v edukačním procesu je namístě 

používat spisovný jazyk…“ Otázkou však je, zda žák staršího školního věku neocení spíše 

takový verbální projev učitele, který je jemu samotnému blízký. Lze si pod tímto představit 

využití hovorové češtiny. Z hlediska charakteristik žáka staršího školního věku se lze 

domnívat, že využití hovorové češtiny učitelem by žák mohl ocenit, jelikož 

z psychologického hlediska se pro něj učitel stává někým, kdo je mu blízký a dává tak najevo 

jistou sounáležitost se žákovým současným vývojovým obdobím. Z edukačního hlediska je 

však používání hovorových výrazů neprofesionální a žádoucí je využití spíše spisovného 

jazyka, o čemž se zmiňují Dytrtová, Krhutová (2009, s. 79): „Učitel bývá pro některé své 

žáky mnohdy jedním z mála lidí jejich sociálního okolí, kteří s nimi mluví spisovně. Je proto 

nepedagogické, aby se vyjadřoval obecnou češtinou, nářečím či slangem.“ Využití 

spisovného jazyka komunikátora ve výuce je vyžadováno také pro zvyšování kultivovanosti 

řeči žáků. Pokud bude učitel jejich nedostatky v mluveném projevu opravovat, musí k tomu 

přistupovat trpělivě a citlivě. (Dytrtová, Krhutová, 2009) 

Na základě pozorování při vyučovacích hodinách se lze domnívat, že by za účelem 

tvorby pozitivního vztahu žáka k učiteli neměla silně převažovat ani jedna ze 

zmíněných forem verbální komunikace, i když je v souvislosti s rozvojem žáka preferované 

využití spíše spisovného jazyka. Optimální je kombinace obou variant.  

 

Síla hlasu  

Jako nežádoucí jsme si uvedli nepřiměřeně hlasitý projev učitele, který lze v krajních 

případech považovat za křik, ale také tichý hlas učitele, jenž předurčuje sníženou motivaci 

žáka. Doporučení se v této oblasti vztahuje k přiměřené hlasitosti verbálního projevu, která je 

„… prevencí monotónnosti, poklesu pozornosti žáka, vzniku subjektivní únavy žáka. Změnami 

v síle hlasu a intonaci upozorňujeme na důležité obsahy, myšlenky.“ (Mešková, 2012, s. 112)  
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Rozmluva a dialog  

Tyto pojmy do jisté míry souvisejí s volbou konkrétních aktivizačních metod, o kterých jsme 

se již zmiňovali v předešlé kapitole. Jedná se především o diskusní a problémovou metodu. 

Žák staršího školního věku ocení situace, při kterých učitel projevuje zájem o žákovy názory, 

postoje nebo zkušenosti a pokládá ho za aktivního účastníka dění při vyučování. Rozmluva 

a dialog však také inklinují k problematice zvýšené hlasitosti verbálního projevu učitele. Žák 

staršího školního věku kladně hodnotí, když je učitel kompetentní v dovednosti řešit 

komplikované situace spíše rozmluvou, nežli neadekvátním zvyšováním svého hlasu.  

 

Zřetelnost a srozumitelnost obsahu verbálního projevu učitele  

Zmínku o významnosti této formy verbálního projevu jsme zaznamenali v publikaci Karnsové 

(1995, s. 15), v níž dává učitelům radu: „Vaší nejvyšší kartou je mluvit jasně.“ Jen tak lze 

docílit pochopení ze strany žáků a zamezení jejich pocitu zmatenosti a nepochopení.  

 

Nonverbální projevy učitele  

Tyto komunikační prostředky jsou žáky vnímány, aniž by se učitel verbálně projevil, i když 

s verbální složkou komunikace také úzce souvisejí. Doporučení vyplývá z již uvedených 

negativně působících faktorů uvedených v předchozí kapitole a směřuje tedy do sfér 

přiměřené gestikulace, správné posturiky a také povzbuzujících a pozitivních signálů 

reagujících na výkon či úspěšnost žáka. 

  



37 
 

5. MOŽNOSTI ŘEŠENÍ  

V této bakalářské práci jsme již uvedli, že pokud chce učitel dosáhnout pokroku ve změně 

negativního pohledu žáka na pozitivní, musí si tento problém uvědomit, následně se snažit 

o vlastní profesní zlepšení a zařazovat navrhované pozitivní faktory do výuky. Ono podstatné 

uvědomění si důležitosti tohoto problému a pokus o zdokonalení prostřednictvím pozitivních 

faktorů jsou velmi významné. Nemíníme se však omezit na toto pouhé konstatování, ale 

chceme se v následující kapitole zaměřit na konkrétní opatření či řešení, které mohou učiteli 

napomoci v tomto náročném procesu. 

 

5.1  Autodiagnostika a sebereflexe učitele 

Učitelovo uvědomění si důležitosti problému je nezbytným předpokladem pro další 

související kroky. Jak ale docílit toho, aby učitel o možnostech řešení problému začal 

uvažovat a uvědomil si, že všechno závisí právě na něm? Přibližme si nyní aspekty, které 

učiteli pomohou signalizovat potřebu zabývat se řešením problému, jehož obsahem je změna 

negativního pohledu žáka na pozitivní: 

 zjevná negativní interakce, 

 zjištění požadavků a očekávání žáků, která nekorespondují s představou učitele, 

 písemná zpětná reflexe žáků odhalující názory žáků na učitelovu osobnost a jeho 

vedení vyučovacích hodin, 

 výpovědi žáků. 

Primárním řešením problému je zaměření se na autodiagnostickou způsobilost daného 

učitele. Tato specifika nejsou v současné době v oblasti školství využívána do takové míry, 

jaká by byla pro řešení problému potřebná. Měl by tedy nastat přelom v tom smyslu, aby 

diagnostická způsobilost učitele korespondovala s jeho pravidelnými sebereflektivními 

činnostmi. Pokud je cílem vznik pozitivního vztahu a také efektivního vyučování, je nutné 

diagnostickou způsobilost zařadit do učitelových běžných činností či kompetencí. 

Významnost této způsobilosti ve školním prostředí zmiňuje Krykorková, Chvál (In Vališová, 

Kasíková, 2011, s. 352): „Předpokládá se, že jde o jednu z významných učitelových 

diagnostických činností, která ovlivňuje efekt a účinnost vyučování.“ 

 (2008, s. 107) definovala autodiagnostiku v kontextu učitelovy činnosti takto: „Na 

obecné úrovni lze za autodiagnostiku označit aplikování diagnostických metod na vlastní 

osobu. Pod pojmem autodiagnostika učitele rozumíme pak speciální diagnostickou činnost 
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učitele v oblasti vlastních (implicitních) konceptů (vnitřních reprezentací) žáků, výuky a 

kritérií hodnocení žáků, zakládající se převážně na konfrontaci učitelových údajů s údaji 

objektivními a žákovskými. Jde o způsob poznávání a hodnocení vlastní pedagogické činnosti 

až po konfrontaci osobnostních vlastností učitele s širší učitelskou populací.“ Tato definice 

potvrzuje, že žák je aktivním účastníkem výchovně-vzdělávacího procesu, který má zároveň 

možnost a právo vyjádřit se k osobnosti učitele a jeho stylu výuky. 

Autodiagnostika učitele zasahuje do různých sfér jeho činnosti. Učitelova diagnostická 

způsobilost inklinuje například k oblasti učební a výkonové motivace žáků, percepce 

vyučovaného předmětu, teorie dobré výuky a podobně. (Hrabal, Pavelková, 2010) 

V souvislosti s autodiagnostikou souvisí také pojem reflexivní učitel, „… jehož 

dominantní charakteristikou je reflexe vlastního podílu na daném výsledku a její zapojení do 

dalšího postupu řízení a vyučování“. (Krykorková, Chvál In Vališová, Kasíková, 2011, 

s. 352) 

Spilková se včetně autodiagnostiky zaměřila i na sebereflexi daného učitele, pod 

kterou „… rozumíme řízenou, hodnotící reflexi učitele v oblasti vlastní komunikace, výuky 

a hodnocení žáků na základě interpretace záznamů o vlastní vyučovací činnosti (video, audio, 

písemná dokumentace) a autodiagnostických údajů za účelem zvýšení vlastních profesních 

kompetencí“. (Spilková, 2008, s. 107) 

Je více než zřejmé, že diagnostická způsobilost a sebereflexe by měly patřit do 

běžných činností, v jejichž rámci se učitel nejen odborně a lidsky zdokonaluje, ale také zjistí 

objektivní percepci svých žáků. Na jejich základě lze rozvinout potřebný pozitivní vztah. Jsou 

vhodné jak pro začínající učitele, tak pro učitele s letitými zkušenostmi. Odměnou jim bude 

nejen pozitivní vztah žáků k jejich osobě a stylu výuky, ale také možnost ovlivňovat naladění 

žáků vůči školské instituci jako takové. Dílčím přínosem bude také hlubší sebepoznání, 

sebezdokonalování učitele a rovněž rozvoj pedagogických a psychologických znalostí 

potřebných k učitelské profesi. (Hrabal, Pavelková, 2010) 
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ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsme se zaměřili na problém vztahu žáka staršího školního věku 

k učiteli. Požadované uvědomění si tohoto problému učitelem považujeme za primární krok 

k následnému řešení. Vzhledem ke specifickým charakteristikám tohoto věku žáka jsme řešili 

otázku negativního vztahu „učitel-žák“, analyzovali jsme jeho časté projevy, a to jak ze strany 

učitele, tak žáka. Vycházíme z toho, že učitel zastává významnou roli v životě dítěte a jeho 

psychologické znalosti vývojového stadia žáka jsou pro práci s ním podstatné. Na základě 

empirických zkušeností jsme se přesvědčili o tom, že ne vždy probíhá mezi učitelem a žákem 

pozitivní interakce. Prostřednictvím metody pozorování jsme si vymezili předpokládané 

faktory, které ovlivňují negativní vztah žáka staršího školního věku k učiteli. Eliminace těchto 

faktorů způsobí pozitivní změnu. V rámci tohoto zjištění jsme doporučili zařazení takových 

faktorů do vyučování, které by pomohly k tvorbě významného pozitivního vztahu a kterých 

by si žák mohl vážit a kladně je hodnotit. Tyto pozitivní faktory by způsobily i efektivnější 

vyučování. Podařilo se nám dosáhnout sumarizace možného řešení problému, které zahrnuje 

sebereflexi a autodiagnostiku učitele. Ztotožnění se s přístupem, který práce obsahuje, by 

mohlo být cestou, jak negativní pohled žáka staršího školního věku na svého učitele změnit  

na pohled pozitivní.  
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