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Abstrakt 
   
Tématem práce je pojetí ideálního žáka z pohledu učitelů na 

pražských osmiletých gymnáziích. Cílem práce je definovat pojem 

„ideální žák“ z pohledů učitelů osmiletých gymnázií a analyzovat, 

jakými vlastnostmi by měl či neměl takový žák disponovat. 

Teoretická část se na základě studia odborné literatury věnuje 

vymezení základních pojmů souvisejících s touto problematikou.  

V empirické části je pak zpracované výzkumné šetření, jehož cílem 

bylo nalézt konkrétní vlastnosti, způsoby chování a jednání, kterými 

by měl či neměl ideální žák disponovat. Následně dochází 

k porovnání představ učitelů a žáků se záměrem odhalit shodné či 

rozdílné znaky v jejich pojetí. Metodami sběru dat jsou obsahové 

analýzy odborné literatury a rozhovory s pedagogy a žáky 

pražských osmiletých gymnázií. Data jsou analyzována dle okruhů 

zkoumání. 

 

 

 

Klíčová slova:  pojetí ideálního žáka, představy a očekávání učitelů, 

pražská osmiletá gymnázia 
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Abstract 
  
The central theme is the concept of the ideal student from the 

perspective of teachers at Prague's eight-year grammar schools. The 

aim is to define the term "ideal student" from the perspectives of 

eight-year grammar schools and teachers analyse such properties 

should or should not have such a pupil. The theoretical part is based 

on the study of the literature devoted to basic definitions related to 

this issue. In the empirical part is then processed research whose 

aim was to find specific features, behaviours and actions which 

should or should not have the ideal student. Afterwards the 

comparison of ideas between teachers and pupils with the intention 

to reveal identical or different features in their approach. Methods 

of data collection are content analysis of scientific literature and 

interviews with teachers and students of Prague's eight-year schools. 

Data are analysed according exploration areas.  

  

  

  

Keywords: the concept of the ideal pupil, and expectations of 

teachers, high school eight years in Prague  
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Úvod 
 
 Tématem bakalářské práce je pojetí učitelů o ideálnosti žáka, konkrétně pedagogů 

působících na pražských osmiletých gymnáziích. Práce se snaží vymezit pojem ideální žák 

a nalézt znaky charakterizující pojetí ideálnosti. Ukáže různé faktory, které mohou 

učitelovo pojetí ovlivňovat a posléze se bude zabývat představami učitelů o svých žácích  

a následným vlivem těchto očekávání na školní hodnocení, jako nedílné součásti 

vzdělávacího procesu. Akcent bude kladen na vztah učitele a žáka a s ním související 

projevy školní úspěšnosti či neúspěšnosti, která je pro učitele často důležitým faktorem při 

utváření svých představ o žácích, potažmo ideálních žácích.  

 Cílem bakalářské práce je definovat, co pojem ideální žák obsahuje z pohledů 

učitelů osmiletých gymnázií, zda podle jejich názoru takové pojetí existuje a v případě že 

ano, jakými vlastnostmi by měl či neměl ideální žák disponovat. V empirické části práce 

pak bude popsán provedený kvantitativní výzkum, který proběhne metodou dotazníkového 

šetření na několika pražských osmiletých gymnáziích. Cílem výzkumu je zjistit, zda mají 

učitelé na tomto typu škol typické představy, jak by měl vypadat ideální žák studující na 

takové škole, přestože každý z vyučujících má na žáky jiné požadavky a považuje za 

důležité jiné vlastnosti a dovednosti. Závěr výzkumu by proto měl odpovědět, zda existují 

nějaké charakteristiky, které se shodují v představách všech dotázaných učitelů či nikoliv. 

 První kapitola bakalářské práce se zaměří na charakteristické vývojové rysy žáků 

osmiletých gymnázií s vědomím, že tímto typem vzdělávací instituce procházejí žáci od 

staršího školního věku, přes období puberty a dospívání a obvykle ji opouštějí až 

v dospělém věku. Druhá kapitola blíže popíše typické projevy vztahu žáků a učitelů ve 

školním prostředí s určitými proměnami na nižším a vyšším stupni gymnázia (věkově 

odpovídajíc rané a pozdní adolescenci). Následující kapitola se bude věnovat pojetí 

úspěšného žáka s důrazem na sociální dovednosti žáků i učitelů a koncept školní 

úspěšnosti. Obsahem čtvrté kapitoly bude popis činitelů utvářejících pojetí ideálnosti a to 

jak z hlediska působení společnosti a konkrétní oblasti školy, tak z hlediska daného 

vyučovacího předmětu a v neposlední řadě působením očekávání samotného učitele či 

představami žáků. Pátá kapitola poukazuje na očekávání učitelů v souvislosti 

s hodnocením žáků a případné problémy plynoucí z nesplněných představ pedagogů. 
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 Praktická část bakalářské práce zahrnuje metodologii a výsledky výzkumného 

šetření. Popisuje cíl výzkumu, výzkumné otázky, hypotézy i výzkumnou metodu, následně 

pak analýzu dat.  

 V závěru práce poté dojde ke komplexnímu zhodnocení výzkumu, závěrečným 

odpovědím na výzkumné otázky a celkovému shrnutí problematiky.  
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1 Charakteristika vývojových období 
 Osmileté gymnázium je speciálním typem školy, neboť studenti zde začínají své 

studium zhruba ve věku jedenácti či dvanácti let jako děti školního věku (konkrétně 

v začátcích staršího školního věku), následně procházejí obdobím puberty a dospívání  

a školu obvykle opouštějí jako plnoletí mladí dospělí. Z hlediska vývojové psychologie je 

podle slov Marie Vágnerové (2012, s. 367) nazýván věk mezi 10 - 20 lety jako období 

dospívání neboli adolescence, kdy dochází ke „komplexní proměně osobnosti ve všech 

oblastech: somatické, psychické i sociální“. Tato přechodná fáze mezi dětstvím  

a dospělostí je charakteristická hledáním, přehodnocováním svých stanovisek, usilováním 

o svobodu a tvorbou vlastní identity. Zároveň také úzce souvisí se vzdorem, odmítáním 

nadřazené autority a touhou jít vlastní cestou v rámci procesu osamostatňování se. Na 

učitele jsou v tomto ohledu kladeny obrovské nároky, neboť se musí naučit pracovat jak 

s vystrašenými dětmi přicházejícími z prvního stupně základní školy, tak s revoltujícími 

jedinci procházejícími pubertou až po vycházející dospělé osobnosti s vlastními názory  

a pohledem na svět. Je důležité, aby si tohoto faktu diferenciace byli vědomi i učitelé,  

a aby s tímto vývojem a proměnou svých studentů uměli zacházet a pracovat.  

 

 Podle M. Vágnerové (2012, s. 369) lze období dospívání ještě více rozdělit, a to na 

dvě fáze - ranou adolescenci vymezenou roky 11. – 15. let a adolescenci pozdní trvající 

zhruba od 15. do 20. roku. Podobně rozděluje toto vývojové období lidského života  

i Langmeier a Krejčířová (2006, s. 143) s rozdílem horní hranice pubertální fáze, kterou 

posunuje až na dvaadvacátý rok. Obecně lze říci, že roky určující jednotlivá vývojová 

období jsou velmi individuální. Toto přibližné rozdělení však odpovídá i rozdělení 

osmiletých gymnázií na tzv. nižší a vyšší stupeň, kdy nižší stupeň odpovídá obsahem  

i věkem žáků druhému stupni základní školy a vyšší je pak souhlasný se středoškolským 

vzděláním.  

1.1 Raná adolescence 

 Nejtypičtějším znakem tohoto období je tělesné dospívání a zřetelná fyzická 

proměna. Toto období bývá nazýváno pubertou a souvisí především s dozráváním 

pohlavních orgánů a přípravou na reprodukci. S proměnou zevnějšku těla však dochází 

také k celkovému psychosociálnímu vývoji a změně způsobu myšlení. Hormonální změna 

(působící více u dívek) je také příčinou emocionálních změn a vývoje emočního prožívání. 
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„Emoční instabilita, časté a nápadné změny nálad, zejména směrem k negativním 

rozladám, impulzivita jednání, nestálost a nepředvídatelnost reakcí a postojů skutečně 

dospívání často doprovázejí.“ (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 147) Jedním z hlavních 

vývojových úkolů tohoto období je osamostatnění se od rodičů, zkoušení nových věcí  

i experimentování s mezilidskými vztahy. Důležitost získávají především přátelství  

a vrstevnické party, neméně důležité jsou ale vztahy s opačným pohlavím a první lásky. 

Nutnost svobody a hledání nových směrů jsou nezbytně spojené se ztrátami dosud pevných 

a platících jistot, a proto je raná fáze adolescence označována mnohými odborníky jako 

jedno z nejtěžších vývojových fází v lidském životě. Velký důraz je kladen na nalezení 

svého místa v životě a získání všeobecného uznání, které je často spojováno s pocitem, že 

dospívající si musí takové uznání zasloužit. Často dochází ke ztrátě ideálů, že svět je 

bezpodmínečně dobrý, ale na tomto základě se tvoří pevnější  

a trvalejší jistoty.  

1.2 Pozdní adolescence 

 Toto vývojové období je charakterizováno pohlavním dozráním, komplexnější 

psychosociální proměnou a dokončením profesní přípravy, případně nástupem do 

zaměstnání nebo pokračováním ve studiu. Dříve byl jako významný mezník považován 

osmnáctý rok věku, v němž lidé obvykle dokončili své vzdělání, osamostatnili se od rodičů 

a zakládali vlastní rodiny. V dnešní době je však na profesní přípravu kladen velký důraz  

a mnoho lidí pokračuje se studiem (buď na vysoké škole nebo formou různých 

vzdělávacích kurzů a seminářů) nejméně do svých šestadvaceti let, čímž se prodlužuje 

především ekonomická závislost na rodičích a doba setrvání ve své orientační rodině. 

Konec pozdní adolescence a nástup vývojového období dospělosti je přesto odbornou 

literaturou určován ke dvacátému roku, kdy by mělo dojít k vytvoření vlastní jedinečné 

sociální identity. Dochází k přeměně rolí, uklidňují se vztahy s rodiči, ustálí se a často 

zpevní vztahy s vrstevníky a vznikají první vážné partnerské vztahy. „Zpravidla teprve  

o hodně později se vztah jednotlivce ke druhému pohlaví ustavuje a v kladném případě 

vyústí v hlubokou vázanost, v hlubší porozumění a v oddanost založenou na shodných či 

doplňujících se rysech osobnosti – etapa zamilovanosti. Za příznivých okolností vyústí 

v autentické erotické vztahy se záměrem trvalého manželského vztahu a založení vlastní 

rodiny. U většiny jedinců k tomu dochází na konci adolescence nebo na prahu dospělosti.“ 

(Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 155)  
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 Dosažení osmnácti let stále zůstává významným mezníkem, především z právního 

pohledu, neboť člověk získává úplnou svobodu ve svém rozhodování, ale současně přebírá 

i plnou zodpovědnost za své činy a jednání. Jedinec nacházející se ve fázi pozdního 

dospívání by si měl tvořit jasné představy o svém budoucím životě, vymezit si cíle a snažit 

se jich dosáhnout, osamostatnit se a porozumět sám sobě. 

 

Psychický vývoj 

 V průběhu dospívání dochází k dozrávání mozku a zefektivnění neuronálního 

propojení, což vede k rychlejšímu a dokonalejšímu zpracování informací. Jedinec je také 

schopný odpoutat se od konkrétní reality a ovládá hypotetické a především abstraktní 

uvažování. Podle Steinberga (2004, 2008) se mezi 14 a 16 rokem zvyšuje hladina hormonu 

dopaminu, kterému jsou připisovány tendence k riskantnímu chování a vyhledávání 

vzrušujících a nebezpečných zážitků. Výrazně se také projevuje dozrávání limbického 

systému, v němž se nachází centrum emočního prožívání. „Díky němu dochází 

k významnému nárůstu tendence reagovat emocionálně a ke zvýšení intenzity emočních 

prožitků.“ (Vágnerová, 2012, s. 373) Problémem psychického vývoje u adolescentů je 

různá doba dozrávání jednotlivých částí mozku, takže dochází například k silnému 

emočnímu prožívání, protože nějakou dobu chybí dostatečně vyvinuté regulační systémy.  

I to je jedna z možných příčin zkratkovitého či rizikového chování.  

 Proměny v uvažování se projevují také ve změně základních psychických potřeb. 

Dle Vágnerové (2012, s. 387) se rozlišuje potřeba jistoty a bezpečí, která je vázaná hlavně 

na minulost a zakotvení ve své rodině. Potřeba seberealizace se projevuje především 

zaměřením na dosažení úspěchu a pocitu uplatnění. Pro dospívající je proto nezbytně nutné 

vytvářet si vrstevnické skupiny, budovat si v nich určitou pozici a učit se komunikaci  

a interakci s ostatními členy. Poslední potřeba je pak nazvaná potřebou otevřené 

budoucnosti, která se formuje prostřednictvím různých představ a perspektiv, jež přináší 

život dospělého.  

 

Fyzický vývoj 

 V období adolescence dochází ze všech vývojových období k nejvýraznějším 

fyzickým změnám, neboť tělo se mění z dětského vzhledu na vzhled dospělého. Dochází 

k vyvinutí sekundárních pohlavních znaků (které bývají nápadnější u děvčat) a fyzická 

krása je často určujícím znakem pro získání prestiže. Pro dospívající je navíc zevnějšek 
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součástí jejich identity a přikládají mu velkou důležitost, a proto se jedná o změnu 

prožívanou s velkou intenzitou. Důležitou roli hrají v této oblasti reakce na fyzickou 

změnu jedince od rodiny, vrstevníků a dalších lidí z jeho nejbližšího okolí.  

 

Emoční vývoj 

 Během dospívání dochází k hormonálním změnám v těle, což se značně projevuje 

v oblasti citového prožívání. Pubescentní prožívání bývá labilní, přecitlivělé a v mnohých 

okolnostech až přehnaně reagující. Dochází ke ztrátě citové stability a jistoty. „Emoční 

reakce pubescentů jsou ve srovnání s jejich dřívějšími projevy nápadnější a zdají se být ve 

vztahu k vyvolávajícím podnětům méně přiměřené.“ (Vágnerová, 2012, s. 390) Jelikož se 

často jedná o krátké a proměnlivé reakce je velmi obtížné odhadovat, jak se dospívající 

zachová příště.  

 Spolu s tímto obdobím se také pojí pocit výjimečnosti, který dospívající mají. 

Bývají silně egocentričtí a přesvědčení, že takto intenzivní pocity nebo dané prožitky nikdo 

jiný mít nemůže. Zároveň se však stávají uzavřenějšími a snaží se své city neprojevovat 

navenek. Z jejich chování se vytrácí spontánnost, která je považovaná za známky 

dětinskosti.  

 Adolescenti se se svým dospíváním vyrovnávají různými obrannými mechanismy  

a strategiemi. Říčan (1990) uvádí tzv. mechanismus kyvadla, kdy se dospívající stále ještě 

vrací ke svému dětskému chování, neboť v něm pořád nalézá bezpečí a jistotu. Jakmile se 

však nové způsoby chování, jednání i řešení situací zafixují, dospívající jej začne běžně 

využívat. O obranném mechanismu regrese mluví také Vágnerová (2012), která popisuje 

sestup na nižší vývojovou úroveň v době vysoké zátěže nebo v případě dlouhodobého 

tlaku. Jinou možností je pro dospívající také únik do fantazie, který umožňuje alespoň 

symbolické odpoutání od reality. Ke konci období dospívání však dochází k hormonální 

stabilizaci a následně emočnímu vyrovnání.  

 Jistým problémem jsou také autoregulační mechanismy, jelikož dospívající právě 

vlivem emoční lability nedokážou vždy zcela přesně kontrolovat a ovlivňovat své chování. 

„V afektivně vyhrocených situacích se dospívající může přestat ovládat a snadno zareaguje 

impulzivně.“ (Vágnerová, 2012, s. 393)  
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1.3 Specifické vývojové problémy 

	   Jak již bylo řečeno výše, období dospívání je důležitým obdobím přechodu mezi 

dětstvím a dospělostí, což sebou přináší jistá vývojová specifika a s nimi související 

problémy. Langmeier a Krajíčková (2006, s. 164 – 166) uvádějí následující: 

• Rozpor mezi fyzickou a sociální zralostí – tento rozpor se může u mladých lidí  

projevovat především v poruchách chování, neboť mladiství jsou nuceni chodit stále do 

školy, přestože se již cítí zralí na pracovní aktivity a především touží po ekonomické 

nezávislosti na rodičích a samostatnosti. Souvisí s tím i problematika rodičovství  

a zakládání vlastních rodin, jejichž doba se stále oddaluje.  

• Rozpor mezi rolí a statusem – vyplývající na jedné straně z požadavků na vyspělé  

a odpovědné jednání (role dospělého člověka), ale na straně druhé z očekávání 

poslušnosti, konformity a ukládání stejných omezení jako mladším dětem (nízký 

status). Na víceletých gymnáziích se tato nejednotnost v přístupu k žákům projevuje 

např. oslovováním žáků učiteli – někteří pedagogové na vyšším stupni gymnázia (teda 

zhruba ve věku 15 – 20 let) svým žákům vykají, jiní je oslovují křestními jmény  

a tykají jim, neboť v nich mohou stále vidět jedenácti  

a dvanáctileté děti v začátcích jejich studia a neuvědomují si, že dospívají a mění se ve 

vyzrálé, samostatné a odpovědné jedince. Navíc mezi učiteli a žáky vzniká za dobu 

studia určitý vztah, který nelze přechodem na vyšší stupeň gymnázia utnout  

a začít znovu od začátku. 

• Rozpor mezi hodnotami mladší a starší generace – tento rozpor souvisí především  

s velkým tempem dnešní doby, která sebou neustále přináší nové technické 

vymoženosti a pokrok, kterému starší generace nerozumějí a ve většině případů se mu 

nedokáží přizpůsobit. „Starší generace má tendenci ulpívat na dřívějších hodnotách, 

jež se pro ni staly jedině platným měřítkem, nová generace si sbírá vlastní zkušenosti  

a odmítá přijmout stará měřítka za platná.“ (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 165) 

• Rozpor mezi hodnotami rodiny a vnější společnosti – u adolescentů dochází  

k uvolňování se od vlivů rodiny a často kritickému posuzování hodnot a názorů svých 

rodičů. Přesto v mnohých oblastech závislost na rodičích zůstává  

a mnohokrát dochází k náročným až konfliktním konfrontacím. Velký tlak je kladen  

i na rodiče, kteří se sami musejí od svých dospívajících dětí odpoutat  

a přijmout jejich proces osamostatňování. To vše se přirozeně promítá i do výchovně-

vzdělávacího procesu. 
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2 Vztah žáků ke škole a k učiteli 
 „Učitel a žák jsou základními činiteli vyučovacího procesu. Oni jsou nositeli 

„vyučování“, mimo ně není tento proces uskutečnitelný. Vyučování je vlastně činnost, 

která se uskutečňuje mezi učitelem a žákem, jejich interakcí. Jedná se o vztah subjektu 

vzdělávání a výchovy (tj. učitele) a objektu vzdělávání a výchovy (tj. žáka).“ (Kohoutek, 

1996, s. 70). Jak je zmíněno v další části knihy Základy pedagogické psychologie 

(Kohoutek, 1996), na vztahu mezi učitelem a žákem se podílí mnoho různých faktorů 

působících jak na straně žáka, tak na straně učitele. U žáků hraje značnou roli také jejich 

vývoj a postupné dospívání, během kterého se vztah k učitelům a obecně  

k nadřazené autoritě mění.  

2.1 Vztah mladších adolescentů k učiteli 

 Dospívající jsou již ke svým učitelům značně kritičtější, než tomu bývalo 

v začátcích školní docházky. Starší školák (na gymnáziu tedy studenti tzv. nižšího stupně) 

nepřijímá svého učitele bezvýhradně a není ochotný přijmout jeho požadavky zcela 

automaticky bez ohledu na obsah. Velmi častou otázkou dospívajících ve školním 

prostředí je dotaz na smysl učiva a jeho využitelnost v praxi. Žáci potřebují znát konkrétní 

uplatnění a využití informací, které ve vyučovacím procesu získávají a velmi často tyto 

informace konfrontují se svými představami o budoucím povolání. „Kolem 11 let však dítě 

začíná srovnávat tato svá přání se skutečnostmi, ví už, že musí brát v úvahu své schopnosti, 

školní prospěch, podmínky přijetí do učebního oboru nebo na školu, požadavky pracovní 

činnosti. Stále častěji si nyní všímá osob vykonávajících určitou pracovní činnost a staví si 

je jako modely své budoucí profesionální aktivity. Volba povolání se stává skutečným 

problémem pro dospívající i pro jejich rodiče.“ (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 159) 

 Kritické je také hodnocení adolescentů, které se zaměřuje na chování učitele i jeho 

profesní kompetence. Mladí dospívající mají touhu ve škole diskutovat, projevovat 

otevřeně své názory a také si vydobýt určitou pozici, ve které budou respektováni. 

V krajních případech se snaží o absolutně negativistický a opoziční postoj za každou cenu. 

Mnoho učitelů však chápe toto jednání jako projevy drzosti, nevychovanosti a neúcty vůči 

osobě učitele. Berou-li si učitelé taková jednání příliš osobně, může dojít k dalšímu 

vyhrocení situace například ukládáním trestů nebo kázeňských postihů. S tím souvisí  

i časté snahy dospívajících učitele provokovat. Vágnerová (2012, s. 415) uvádí, že 

„základem tendence provokovat může být snaha „vytočit“ učitele, aby se přestal ovládal  
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a zareagoval afektivně, a narušit tak jeho jednoznačně prezentovanou nadřazenost. Avšak 

může jít pouze o potřebu užít si takovou situaci.“ Role učitele je však stále ještě 

podporována formální mocí, a proto si mnoho žáků nedovolí jít s ním do přímé 

konfrontace. Místo toho budou své názory projevovat ve vrstevnických skupinách nebo 

doma. Takový postoj Vágnerová (2012) nazývá symbolickou konfrontací.  

 Jelikož učitel u dospívajících ztrácí svou automatickou autoritu, je třeba, aby ji 

získal svými vlastnostmi, chováním a jednáním. Podle Vágnerové (2012) si u učitelů žáci 

nejvíce cení stability názorů, projevů emocí a lidskosti, spravedlnosti a stejného hodnocení 

pro všechny. Důležité pro ně jsou také jejich profesní schopnosti. Na základě těchto kvalit 

jsou učitelům přisuzovány další atributy, které žákům buď imponují a nebo tvoří jejich 

obraz o učiteli „ještě horší“.  

 V tomto vývojovém období je pro žáky nejcennější takový učitel, který je alespoň 

do určité míry bere jako rovnocenné partnery, uznává a respektuje jejich názory. Učitele 

zdůrazňujícího svou moc a stavějícího se do nadřazené pozice mladší adolescenti zpravidla 

odmítají a zaujímají k němu negativistický postoj. 

2.2 Vztah starších adolescentů k učiteli 

 Pro tuto věkovou kategorii je typický nadhled, a proto ani školu většina z nich 

nebere příliš vážně a není pro ně prioritou. Lze však najít určité rozdíly mezi žáky 

středních a učňovských oborů a studenty gymnázií, kteří ve středoškolském studiu vidí 

vstupenku ke studiu vysokoškolskému a tím i zajištění si lepšího sociálního statutu, 

dobrého zaměstnání a získání společenské prestiže. „Studenti bývají svým postavením 

identifikováni ve větší míře než učni, a proto bývají sociálně konformnější, mimo jiné  

i v důsledku tlaku rodiny. Ztrátou této role by se snížil jejich společenský status a bylo by 

ohroženo jejich budoucí postavení.“ (Vágnerová, 2012, s. 420) U těchto adolescentů 

nebývá odpor ke škole tak velký, neboť ji vnímají jako předstupeň dobré budoucnosti. 

Naopak žáci bez ambicí na další studium vnímají školu a školní pravidla „jako danost, 

s níž se nedá nic dělat, a proto nemá cenu ani o nich uvažovat, je zde třeba pouze bez 

větších problémů vydržet.“ (Vágnerová, 2012, s. 418) Školní strategie starších adolescentů 

se velmi často dostává do konfliktu, když žáci na jednu stranu potřebují dosáhnout 

vynikajících výkonů a sociálně tak uspět, ale na druhou stranu se snaží vyhnout 

zbytečnému úsilí a příliš velké námaze.  

	    



	   16	  

3 Pojetí úspěšného žáka 
 Učitelovo pojetí žáka je tvořeno především úsudky, které si učitel dělá o žácích na 

základě jejich vědomostí, znalostí, chování a projevů v hodině, hodnocení úrovně jeho 

rozvoje apod. „Do tohoto pojetí zahrnuje učitel mínění o žákově psychickém a sociálním 

rozvoji, o možnostech žákova seberozvoje ve výuce, o žákově postavení ve třídě, o jeho 

roli, o aktivitách, které žák provádí nebo má provádět, i o jeho chování, které se u něho 

předpokládá atd.“ (Kolář, Šikulová, 2005, s. 38) Na základě výše uvedených kategorií pak 

učitel žáka vnímá jako „úspěšného“, tedy takového žáka, který ve více směrech naplňuje 

učitelovy představy, nebo jako žáka „neúspěšného“, který představy, očekávání a učitelovo 

osobní pojetí nenaplňuje. Takový žák obvykle „neplní požadavky konkrétní školy, 

konkrétního vzdělávacího programu“. (Kolář, Šikulová, 2005, s. 38) 

 Škola, výchovně-vzdělávací proces a interakce probíhající mezi žáky vzájemně, 

mezi učiteli a žáky i mezi dalšími pracovníky tvoří podstatnou část lidského života. 

V období druhého stupně povinné školní docházky, během středoškolského studia nebo 

v době studia na osmiletých gymnáziích navíc vyplňuje značnou část dne žáků a studentů.  

 Na osmiletých gymnáziích studenti doslova vyrůstají, neboť jimi procházejí v době 

dospívání, kdy dochází k nejvýznamnějšímu formování osobnosti a tvorbě vlastního 

hodnotového i názorového systému. Na tom se výrazně podílí vzájemné působení všech 

osob spojených s výchovně-vzdělávacím procesem, nejvíce pak vliv učitele. Nelze 

opomenout ani celkové klima školy. „Ve školním prostředí se dítě učí nejen aktuálnímu 

zdolávání překážek, ale i způsobům, jak „přežít“ nesrozumitelný výklad učitele, nečekané 

přestávky v činnosti, nezáživné partie látky, unavující tempo výuky apod. Okolnosti je také 

učí vyrovnávat se s klasifikací a dosáhnout co nejpříznivější hodnocení, zvláště tehdy, je-li 

vystaveno sociálnímu tlaku vyžadujícímu co nejlepší známky. Výsledkem může být i to, že 

žák, místo aby se učil látce, učí se „odpovídat podle očekávání učitele“, „zaškrtávat 

písmenka testu“, a to bez ohledu na skutečné zvládnutí a pochopení.“ (Havlík, Koťa, 2011, 

s. 115) Otázkou tedy zůstává, co pro každého jednotlivého učitele znamená a vyjadřuje 

pojetí „ideálnosti neboli úspěšnosti žáka“ a do jaké míry si každý učitel svá vlastní 

očekávání uvědomuje.  

 Každý člověk má určité vlastnosti a osobnostní charakteristiky. Některé jsou 

druhým lidem sympatické, jiné jim vadí, nesnesou je. Vzájemné sympatie a antipatie 

k danému člověk výrazně ovlivňují vztah a způsob jednání s ním. To platí v obecném 

životě a stejně tak to platí i ve školním prostředí. Vlivem sociální percepce si učitel vytváří 
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o žákovi určitý obraz. „Utváření učitelova obrazu o dítěti jako žákovi se propojuje 

s utvářením sebeobrazu dítěte jako žáka. Učitel pak porovnává reální chování a výkony 

žáka se svou představou, kterou si již vytvořil.“ (Pipeková in Kolář, Šikulová, 2005, s. 38) 

Každý z učitelů má své vlastní představy, které se projevují v jeho vztahu k žákům  

i v přístupu k výuce. Důležité je, aby si učitel tato svá očekávání uvědomil a naučil se 

s nimi pracovat tak, aby ovlivňovaly výchovně-vzdělávací proces co nejméně negativním 

směrem. „Základním tématem pro sebereflexi učitele je jeho implicitní (ne zcela 

uvědomělé, v posuzování žáků se zřetelně projevující) pojetí úspěšného žáka, tj. pojetí 

toho, které charakteristiky žáků bere při hodnocení jejich výkonů a při klasifikaci více 

v potaz. Také v tomto případě má učitel možnost konfrontovat své představy o žácích 

s jejich vlastními představami o jejich píli, nadání a motivovanosti.“ (Hrabal, Pavelková 

2010, s. 20)  

 Učitelovo pojetí úspěšného žáka se dle Hrabala a Pavelkové (2010) projevuje 

v následujících kategoriích: 

• Školní zdatnost, která je charakterizována dispozicemi, jenž žákům umožňují plnit 

školní požadavky. Školní zdatnost se projevuje především základními vědomostmi, 

dovednostmi, schopnostmi, motivací i učebním stylem žáka. Školní zdatnost určují 

tři základní dimenze, které jsou pro každého žáka odlišné - jedná se o úroveň, 

strukturu a vývoj. V knize Jaký jsem učitel (2010) navíc Vladimír Hrabal a Isabella 

Pavelková rozlišují potenciální a reálnou školní zdatnost. Potenciální školní 

zdatnost je taková, kterou žák sice má, ale nedokáže ji nebo ve školním prostředí 

ani nemůže zcela využít. Reálná zdatnost se pak týká schopností a dovedností právě 

používaných během výchovně-vzdělávacího procesu.   

• Školní úspěšnost vyjadřuje především schopnost přizpůsobení se požadavkům 

školy. Jiní odborníci (Helus, 1982) ji chápou jako míru úspěšnosti žáka 

v naplňování cílů výchovy a vzdělávání a míru schopnosti realizovat své 

potenciality.  

• Školní výkonností je označována užší část školní úspěšnosti a spočívá v objektivně 

měřitelných školních výkonech. 

• Prospěch je pak komplexním údajem o žákově školní zdatnosti, úspěšnosti  

i výkonnosti, ale zahrnuje také osobnostní a interakční charakteristiky a zároveň 

styl hodnocení učitele. Odráží učitelovi postoje k danému jedinci.  
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 Pro každého člověka je zcela přirozené druhé určitým způsobem vnímat a na 

základě tohoto vnímaní k nim zaujímat určitý postoj a hodnotit je. Stejné to je i u učitele, 

neboť jeho mínění o žácích se promítá do veškeré interakce s nimi – do komunikace, 

během výkladu školní látky, při zadávání úkolů, i v následujícím hodnocení žáků. Každý 

učitel má svou vlastní představu, jak by měl ideální žák vypadat. „Tento obraz se do určité 

míry liší od představy úspěšného žáka jiných učitelů, ale má s ním také mnoho společného. 

Do učitelova pojetí úspěšného žáka jsou zahrnuty jednak preference určitého typu žáků, 

jednak cílová představa o tom, jaký by měl být výsledek pedagogického působení, a do jisté 

míry i to, jak by mělo vypadat samo pedagogické působení. Učitelovo pojetí úspěšného 

žáka má své zdroje, ze kterých se utváří.“ (Hrabal, Pavelková, 2010, s. 71)  

Jako zdroje utváření lze považovat (Hrabal, Man, Pavelková in: Kolář, Šikulová, 2005,  

s. 38): 

• Znalost toho, jak se v dané situaci chová většina žáků, 

• Znalost toho, jak se dotyčný žák chová v podobných situacích, 

• Znalost toho, objevuje-li se toto chování u dotyčného žáka pravidelně  

3.1 Sociální dovednosti žáků 

 Sociální dovednosti žáků jsou obvykle definovány prostřednictvím projevů 

v chování jedince. „Jedna z obecnějších, avšak výstižnějších definic říká, že sociální 

dovednost je věku přiměřená znalost a obratnost klidně a tvořivě se zapojit do sociálního 

prostředí jedince“ (Orpinas, Horne, 2006, s. 108; in: Gillernová, Krejčová, 2012, s. 117). 

Podle autorek je chování odpovídající věku takové chování, které okolí pokládá za správné 

a tudíž je pro jedince přínosné a plynou z něj určité sociální zisky. „Tyto zisky mají 

zpravidla podobu akceptace okolím, zvýšení popularity v sociální skupině a pozitivního 

ocenění významnými druhými osobami.“ (Gillernová, Krejčová, 2012, s. 117) 

 Autoři P. Caldarella a K. W. Merrell uskutečnili v devadesátých letech 20. století 

výzkum, na jehož základě definovali pět dimenzí, v nichž lze dále určit dílčí sociální 

dovednosti dětí a dospívajících. Tyto dimenze jsou platné i pro prostředí českých škol. 

Vymezené kategorie jsou následující: 

• Dimenze vrstevnických vztahů – zahrnuje takové formy chování, díky kterým 

dochází k pozitivním interakcím s vrstevníky; v této oblasti je nezbytné rozvinutí 

sociálního vnímání a poznávání druhých osob. 
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• Druhá dimenze - seberegulačních mechanismů – jedinec díky nim kontroluje své 

prožívání a dokáže se chovat v rámci nastavených pravidel; součástí 

seberegulačních mechanismů je také sebereflexe, která pomáhá žákům v dalším 

rozvoji. 

• Dimenze dovedností souvisejících s vlastním vzděláváním a školní docházkou – 

tato složka obsahuje především sociální dovednosti zaměřené na školní úspěšnost, 

interakci s učiteli i spolužáky a plnění školních úkolů a požadavků učitelů. 

• Dimenze vzájemného souladu – zahrnuje především schopnost kooperace, tedy 

přizpůsobení se pravidlům dané společnosti, zvládání efektivní a přiměřené 

komunikace (jejíž součástí je aktivní naslouchání a schopnost argumentace)  

a způsobilost pracovat ve skupině. 

• Jako poslední dimenze byla definována dovednost prosadit se v interakci s druhými 

osobami – umění konverzace, přijetí pochvaly i kritiky od druhých, verbální  

i neverbální projevy v komunikaci aj. 

 Mnoho odborníků je přesvědčeno, že rozvoj sociálních dovedností u žáků je 

nezbytný pro další život. Kompetence by měly být rozvíjeny tak, aby se staly užitečné  

a použitelné ve všech oblastech života. Výzkumy navíc ukazují na propojení mezi školní 

úspěšností a sociálními dovednostmi. „Při sledování souvislostí mezi sociálními 

dovednostmi a školní úspěšností se navíc prokázalo, že posilování sociálních dovedností 

žáků sehrává roli při zlepšení školních výsledků, zatímco obrácený postup – tj. že by školní 

úspěšnost podporovala rozvoj sociálních dovedností – neplatí.“ (Gillernová, Krejčová, 

2012, s. 121) 

3.2 Sociální dovednosti učitelů 

	   V každé společnosti jsou na učitele kladené určité nároky pramenící nejen 

z požadavků na profesní dovednosti, ale také z osobnostních charakteristik, které jsou  

u „dobrého učitele“ předpokládány a vyžadovány. „Profesní nároky na činnosti učitele 

nabývají na významu s ohledem na to, že učitel je důležitým dospělým právě na 

předpokládané profesionální úrovni (na rozdíl od otce či matky jako důležitých dospělých 

v rodinném prostředí). Se socioprofesním charakterem role učitele souvisejí nároky, které 

se vztahují jak k osobnostním vlastnostem, rysům a schopnostem, tak k nárokům na 

zvládnutí určitých druhů dovedností a rozmanitých činností.“ (Gillernová, Krejčová a kol., 

2012, s. 52) 
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 Nezbytnou součástí role učitele jsou určité skupiny dovedností, které mohou kladně 

či záporně přispívat utváření sociální a vztahové stránky školních interakcí. V současné 

době není ve školních podmínkách kladen důraz pouze na vědomostní vzdělávání, ale mělo 

by docházet také k osobnostně-sociálnímu rozvoji žáků. V souvislosti  

s problematikou pojetí úspěšného žáka se nabízí následující kategorie uváděné v literatuře 

Ilony Gillernové a Lenky Krejčové – Sociální dovednosti ve škole (2012). 

• Akceptování osobnosti žáků 

• Empatie  

• Respektování a tolerování odlišného pohledu na projevy interakcí 

3.3 Školní úspěšnost 

  Tzv. školní kompetence (tedy schopnost plnit školní povinnosti dle očekávání 

okolí) získávají žáci na základě pozitivní zpětné vazby poskytované učitelem. Reflexe 

pomáhá žákům tvořit a formovat vlastní sebeobraz úspěšného žáka. „Výsledkem pak 

většinou bývá pocit uspokojivé sebedůvěry, který zpětně vytváří dobrý předpoklad pro 

opakování úspěchu.“ (Helus in Kolář, Šikulová, 2005, s. 41) Dostává-li žák negativní 

zpětnou vazbu, může si vytvořit pocit nedostatečných schopností pro plnění školních 

povinností a jeho vlastní sebepojetí bude formováno jako neúspěšné. Tím pravděpodobně 

dojde ke snížení žákovy sebedůvěry, což umožní vznik dalších školních situací, v nichž 

žák selže a potvrdí si domněnky o své neschopnosti. Hodnocení a především pak přejaté 

sebehodnocení žáků může mít v krajních podobách (neadekvátně pozitivní či naopak příliš 

negativní) velmi zkreslující vliv na žákovo sebepojetí, stejně jako na sebepojetí učitele.  

„V řadě případů se žák snaží své neúspěchy ve škole kompenzovat v jiných činnostech, než 

jsou školní situace, a to může být i v oblastech, které nejsou právě příznivé pro pozitivní 

rozvoj žákovy osobnosti.“ (Kolář, Šikulová, 2005, s. 41). Přirozeně však existují výjimky  

a jsou typy žáků, které se naopak snaží učiteli dokázat, že jeho mínění je mylné a ze všech 

sil usilují o co nejlepší výsledky. Obecně by však mělo platit, že učitel bude žáky, kterým 

se v plnění školních povinností příliš nedaří, podporovat, více odměňovat i za drobné 

úspěchy a snažit se podnítit jejich aktivitu. V praxi však častěji dochází právě ke kritice 

neúspěšných žáků ze strany učitelů, zveličování jejich neúspěchů a prohlubování nezdarů.  
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 V problematice školní úspěšnosti a vůbec rozvoje žáků ve školním prostředí je 

velmi často zmiňována sociokognitivní teorie L. S. Vygotského, která popisuje tzv. teorii 

dvou zón. Jedná se o zónu momentálního vývoje a zónu nejbližšího vývoje. Vygotskij byl 

přesvědčený, že dítěti by měly být předkládány úkoly, které jsou o něco složitější, než 

aktuální vývojový stav dítěte. Podle jeho domněnek se žák s pomocí učitele dostane přes 

těžší úkoly na vyšší vývojový stupeň tímto způsobem rychleji. Jako základního činitele pro 

vstup do zóny nejbližšího vývoje pak Vygotskij označuje učitele. „Žák se opírá o učitelovy 

rady, příklady, instrukce, pokyny, požadavky a spolupráci. Jedná se o prvky, které plní 

funkci pomocných prostředků a vedou žáka k dosahování výsledků, které leží zatím za 

hranicemi aktuálních možností konkrétního žáka. Jinak řečeno, kdyby žák pracoval zcela 

samostatně, pravděpodobně by těchto výsledků, jichž dosahuje s učitelem, dosahoval 

daleko později a někdy dokonce vůbec ne.“ (Kolář, Šikulová, 2005, s. 97) 
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4 Činitelé ovlivňující utváření učitelova pojetí úspěšného žáka 
 „Pojetí úspěšného žáka jako součást pojetí jeho osobnosti je představa více či méně 

vyjádřená nebo vyjádřitelná, obsahující komplex zkušeností, znalostí a pocitů. Je výrazně 

strukturována v oblasti výkonů, méně v oblasti činností a chování. Pojetí navíc zahrnuje 

také řadu dalších komponent označovaných jako vlastnosti osobnosti, které učitel vnímá 

jako vnitřní zdroje žákova školního výkonu.“ (Hrabal, Pavelková, 2010, s. 72 – 73) 

 V publikaci Jaký jsem učitel autorů Hrabala a Pavelkové jsou jako hlavní činitelé 

utvářející učitelovo pojetí úspěšného žáka uvedeny následující kategorie: 

a) obecná představa úspěšného žáka pramenící z požadavků společnosti, které jsou na 

žáky vyvíjeny a současně je upevňují i pedagogické dokumenty 

b) pojetí úspěšného žáka v daném vyučovacím předmětu, které je zakotvené 

v požadavcích kladených na žáka prostřednictvím školních vzdělávacích programů, 

učebnic, metodických pokynů a konkrétních úloh 

c) individuální osobnostní charakteristiky učitele, které tvoří jedinečné požadavky na 

úspěšného žáka a projevují se v konkrétních preferencích a obsahují individuální 

zkušenosti z doby vlastní školní docházky učitele 

 

 Jiří Pelikán uvádí ve své publikaci Výchova jako teoretický problém (1995) jako 

jeden z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících učitelovu percepci žáka konfrontační 

faktor, který je charakterizován jako „všechny intervenující faktory, které vznikají na 

základě srovnání, a to buď na základě zkušenosti nebo na základě očekávání“. (Kolář, 

Šikulová, 2005, s. 39) Zkušenost (jak negativní, tak pozitivní) může být podle Koláře 

osobní s určitým žákem (například na základě prvního dojmu) nebo přenesená na základě 

podobnosti s jiným žákem či příslušností k určité skupině a vlivem předsudků a jiných 

předpojatostí. Autor dále upozorňuje na skutečnost, že jako konfrontační faktor může 

působit nejen psychická, ale i fyzická podobnost a srovnávání žáka ze strany učitele se 

sebou samým.  

 Obecně ovlivňují vnímání žáků faktory, které souvisejí s všeobecně platícími 

zákonitostmi vnímání člověka. Kolář a Šikulová (2005) uvádějí jako nejvíce působící znak 

výběrovost, „což znamená, že z informací, které ovlivňují percepci žáka, učitel vybírá jen 

ty, které potvrzují jeho stanovisko, očekávání. Ostatní informace nevnímá nebo je 

interpretuje jinak, bagatelizuje je, protože neodpovídají jeho konceptu daného žáka nebo 

modelu žáka jako takového.“ (Kolář, Šikulová, 2005, s. 39) 
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 V knize jsou pak jako další faktory ovlivňující percepci žáků ve školním prostředí 

uvedeny iracionální faktory. „Jedná se o skupinu blíže nespecifikovaných faktorů, 

pocitových stavů (sympatie, antipatie), které si nedovedeme vysvětlit a které hrají velkou 

roli v interakci učitele a žáka.“ (Kolář, Šikulová, 2005, s. 40) 

 V každém případě je nutné uvědomit si, že procesy vnímání žáků jsou subjektivní  

a téměř vždy dochází ze strany učitele k určitému zkreslení, které se může následně 

projevit ve vztahu učitele a žáka, v hodnocení školních výkonů i celkově v pedagogickém 

procesu.  

4.1 Požadavky společnosti a konkrétní vzdělávací instituce 

 Pro tvorbu pojetí úspěšného žáka je rozhodující celkové prostředí školy, ve kterém 

se žák i učitel nacházejí. Určitou roli zde hraje i tzv. skryté kurikulum školy, o kterém se 

v publikaci Sociologie školy a výchovy píše „výzkumy ukazují, že obsah výuky netvoří 

zdaleka jenom učební látka, ale vstupují do ní i sociálně-psychologické a sociologické 

parametry učebních situací, jakož i jevy, které se odehrávají v interakcích a aktivitách žáků 

v době mimo vyučování“. (Havlík, Koťa, 2011, s. 112-113) Učitelé jsou také často 

ovlivnění tím, co se o třídě nebo o daném žákovi říká. Pokud má nějaké dítě problém  

u většiny učitelů, tak se dá očekávat, že negativní vnímání dítěte nastane u celého 

učitelského sboru nebo alespoň v jeho podstatné většině. Bohužel takové děti, které mají 

kupříkladu výraznější projevy chování a určitým způsobem na sebe během výuky 

upozorňují, bývají častým tématem pedagogických porad, kde jsou označovaní jako 

problémoví žáci, což pro učitele znamená varování, aby si na dané jedince dávali pozor.  

Tudíž se k veškerým jejich projevům stávají citlivějšími, více si označených projevů 

všímají a skutečně pak obraz problémového žáka u daného jedince vytvoří.  

 Každá instituce se navíc určitým způsobem liší organizací výuky, metodami  

i souhrnným pojetím přístupu k žákům a ke vzdělání. Ne každý způsob výuky však musí 

být vyhovující všem žákům. Pro některé je příjemnější tradiční pojetí školy, tedy přesně 

dané požadavky ze strany učitele, po jejichž správném splnění se žák stává úspěšným. 

Naproti tomu existují aktivnější a kreativnější jedinci, kterým více vyhovuje nový typ škol 

a v nich alternativní způsoby výuky, v nichž mohou hledat nové osobité způsoby řešení 

problémů a osvojování si nových poznatků. Žáci se potom mohou v pro ně více 

vyhovujícím systému jevit učitelům jako úspěšnější. Nelze mluvit o větší efektivitě 

jednoho či druhého typu školy, ale je zde znatelný rozdíl právě v pojetí úspěšného žáka - 
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„na jedné straně jedince přesně plnícího požadavky, jež jsou na něj kladeny, na druhé 

straně žáka, který spolupracuje aktivně na svém vzdělávání, přičemž požadavky v oblasti 

vědomostí přesně určených učitelem nejsou hlavním kritériem úspěchu.“ (Hrabal, 

Pavelková, 2010, s. 74) V této kategorii tedy učitel přejímá obecnou podobu úspěšného 

žáka podle prostředí instituce, ve které výchovně-vzdělávací proces probíhá.  

 V případě osmiletých gymnázií je třeba uvědomit si odlišnosti žáků nižšího  

a vyššího stupně instituce a přizpůsobit jim i způsob a průběh výuky. Průzkumy prokázaly, 

že taková diferenciace přispívá k motivaci žáků získávat znalosti a učit se. „Nároky učitelů, 

jejich edukační styl i požadavky na znalosti, dovednosti a výkony studentů by měly náležitě 

odlišovat, zda se jedná o studenty ve fázi rané či pozdní adolescence. Zkušenosti z praxe 

často ukazují, že studenti osmiletých gymnázií, jejichž výuka koresponduje s tímto 

modelem, popisují větší motivaci ke studiu a jejich učitelé mají jasnější představu, jak 

s jednotlivými ročníky ve škole pracovat. Naopak studenti osmiletých gymnázií, která nijak 

významně nediferencují mezi vývojovými stádii svých studentů, deklarují extrémní pokles 

zájmu a motivace ke školní práci.“ (Krejčová, 2011, s. 58) 

4.2 Požadavky v daném vyučovacím předmětu 

 Určité požadavky jsou na žáky kladeny i v rámci pojetí jednotlivých vyučovacích 

předmětů. K úspěchu v různých předmětech jsou potřeba rozdílné předpoklady, které jsou 

zcela individuální a často také velmi specifické. „Tyto nároky jsou formulovány explicitně 

formou úloh a situací, které žákovi předkládáme k řešení. Každá úloha je však zároveň  

i souborem požadavků na psychickou dispoziční základnu žáka. Podaří-li se nám odhalit 

charakter těchto implicitních požadavků, resp. jejich převažující charakter, získáváme 

představu, čemu můžeme říkat předmětové pojetí úspěšného žáka.“ (Hrabal, Pavelková, 

2010, s. 74 – 75)  

4.3 Pojetí učitele 

 Dalším činitelem je pak učitelovo obecné pojetí úspěšného žáka, které se vědomě  

i nevědomě projevuje v chování k žákům i jejich následném hodnocení. Do tohoto vztahu 

se značně promítá osobnost učitele. „Jde o zaměřenost učitele na určité žáky ve třídě, a to 

jak v kladném, tak záporném smyslu, která se projevuje v jejich částečném 

nadhodnocování nebo podhodnocování. Za podstatný zdroj zkreslené percepce a z ní 

vycházejícího chování považují autoři osobnost učitele v jeho výběrové zaměřenosti, kdy 

pociťuje sympatie a řídí se ve vztahu k žákům převážně podle některých jejich vlastností  
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a projevů (inteligence, píle, slušného vystupování, verbální zdatnosti, vzhledu apod.).“ 

(Hrabal, Pavelková, 2010, s. 75) Podobně komplexním způsobem chápe vztah mezi 

učitelem a žákem i profesor Rudolf Kohoutek. „Na vztahy a chování učitelů vůči žákům má 

velký vliv subjektivní a individuální představa a názor učitele na optimální vlastnosti 

osobnosti žáka, na ideálního žáka a žákyně a jejich chování, jednání a prožívání. Patří sem 

např. představy a přesvědčení učitele o ideálním nadání žáka či žákyně, jejich tvořivosti, 

motivovanosti k učení a práci, výkonnosti mentální i manuální, ukázněnosti, sociální 

komunikativnosti a kultivovanosti.“ (Kohoutek, 2009, [cit. 2015-04-08].  

Dostupné z: http://rudolfkohoutek.blog.cz/0911/vztahy-mezi-ucitelem-a-zakem)  

 V odborné literatuře je také možné setkat se s pojmem tzv. preferenčních postojů  

učitelů k žákům a jedná se o „zaměřenost učitele na určité žáky ve třídě, kteří se tak více 

než ostatní stávají předmětem zvýšeného učitelova zájmu, jsou častěji nadhodnocováni 

nebo podhodnocováni, jsou vystaveny specifikám jeho působení, což není bez vlivu na 

jejich další školní povinnosti, výkony, vazby k sobě samým, ke škole i k učiteli. A to 

v pozitivním i negativním smyslu.“ (Pelikán, Helus a kol., 1984, s. 9 - 10) Podle výzkumů 

prováděných uvedenými autory ovlivňují sice preferenční postoje přímo jen několik žáků 

v dané skupině, přesto mají dopad a ovlivňují celu třídu.  

 V tomto ohledu je na učitele kladen obrovský nárok. Očekává se od nich, že pro 

každého žáka budou pracovat s odlišnými představami odpovídajícími pouze konkrétnímu 

jedinci. Učitel se však během výuky setkává s velkým množstvím žáků a není v jeho silách 

zjistit si o každém z nich dostatečné informace, které by vedly k vytvoření si obrazů o jeho 

schopnostech a dovednostech a následně si vytvořit reálné očekávání. Přirozenou reakcí 

učitelů je proto vytvoření si několika základních schémat, na jejichž základě jsou žáci 

zařazováni do skupin podle shodných znaků a podobně jsou poté ze strany učitele 

posuzováni. Zdeněk Helus takové rozdělení nazývá schématickým typizováním žáků. 

Přestože každá skupina má jistá kritéria, mnoho učitelů zařazuje žáky zcela nevědomě  

a přisuzuje jim vlastnosti a charakteristiky, které pouze odtušili na základě jejich chování 

nebo například po zkušenostech s podobným typem jedinců. Informace, které učitel  

o žácích nemá, si pak jednoduše domyslí, aby doplnily jeho představy. „Učitel má sklon 

posuzovat žáka a jednat s ním podle určitého typického projevu či vlastnosti, která 

vystupuje u žáka do popředí a opomíjet jeho ostatní projevy, které jsou někdy 

podstatnější.“ (Kolář, Šikulová, 2005, s. 101) 
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 Pokud jsou však vzájemná očekávání přiměřená a vycházejí z reality, může se 

jednat o správně fungující motivační prvek, se kterým se velmi dobře pracuje. V opačném 

případě neadekvátních představ se očekávání může stát zdrojem frustrace a to jak na straně 

žáka, tak na straně učitele.  

 Učitelův obraz o žákovi se promítá i do kolektivu celé třídy a ovlivňuje žákovu 

oblíbenost, pozici ve třídě a postavení mezi ostatními spolužáky. „Žáci (čím mladší tím 

více) přebírají učitelův způsob chování vůči spolužákovi (a tento způsob učitele ke 

konkrétnímu žákovi je výrazně poznamenán právě hodnocením učitele tohoto žáka, protože 

právě hodnocením vyjadřuje učitel své posouzení konkrétního žáka.)“ (Kolář, Šikulová, 

2005, s. 42). To vše překračuje však i hranice třídy a může docházet k nepřímému 

ovlivnění jak rodinných vztahů, tak vztahů rodičů ke škole či konkrétnímu učiteli a to se 

zpětně vrací opět do školy a promítá se do vztahu dítěte k danému učiteli.  

4.4 Očekávání žáka 

 Významným způsobem ovlivňují vztah žáka a učitele a celkově výchovně-

vzdělávací proces očekávání ze strany žáků, neboť i ti mají své představy, jaký by jejich 

učitel měl být. „Do žákova očekávání se mohou promítat jeho minulé zkušenosti s různými 

učiteli, hrát zde mohou roli i informace, které žák získává od starších spolužáků nebo 

informace, které sdělují žákovi jeho rodiče či jeho nejbližší okolí.“ (Kolář, Šikulová, 2005, 

s. 42) S tím souvisí i subjektivní vnímání hodnocení získaného od učitele, neboť to se tvoří 

na základě vztahu učitele a žáka a také oblíbenosti či neoblíbenosti daného předmětu  

i pedagoga. 	    
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5 Očekávání učitelů v souvislosti se školním hodnocením 
 Vztah mezi učitelem a žáky je neodmyslitelnou součástí školního procesu. Tento 

vztah však může být ovlivňován mnoha různými faktory a zároveň pak ovlivňuje další 

interakce probíhající mezi žáky a učitelem. „Učitelé a žáci vstupují ve vyučování do 

vzájemného vztahu (do vzájemných interakcí a komunikací) zcela specifického druhu, 

definovaného jeho stanovenými cíli, obsahy, formami. Při tom reagují na sebe navzájem, 

spolupracují; vytvářejí si názory jedni o druhých a podle toho zaujímají vůči sobě postoje 

a jednají. Toto vše nemůže zůstat bez vlivu na účinnost výchovně vzdělávacího procesu, na 

spokojenost učitelů a žáků, na výkony a rozvoj dětí a mládeže“ (Helus, 1990, s. 66). 

Představy učitelů o svých žácích se projevují v jejich očekávání konkrétních vědomostí  

i reakcí na určité události. To se následně odráží v hodnocení žáků učitelem. V praxi se 

stále více objevuje podhodnocování žáků a nedocenění jejich kvalit. Otázkou však je, co 

školní hodnocení ve skutečnosti opravdu hodnotí. „S hodnocením žáků byly a jsou stále 

spojeny pochybnosti, zda je toto hodnocení pravdivé, nezkreslené, zda vyjadřuje to, co 

vyjadřovat má.“ (Kolář, Šikulová, 2005, s. 92) Hodnocení není (a ani být nemůže) pouhým 

vyjádřením žákova výkonu, ale zahrnuje i chování a jednání žáka a vyjadřuje zcela 

konkrétní vztah mezi všemi účastníky vyučování, což potvrzují ve své publikaci 

Hodnocení žáků (2005) i Zdeněk Kolář a Renata Šikulová. „Hodnocení ve škole vyjadřuje 

především učitelovo ocenění žákova výkonu nebo žákova chování a jednání. Zároveň se 

však do tohoto hodnocení promítá zcela konkrétní vyjádření vztahu mezi učitelem  

a žákem.“ (Kolář, Šikulová, 2005, s. 37) Dále podle Koláře a Šikulové „v sobě hodnocení 

žáka odráží i učitelovo pojetí žáka i pojetí role učitele, dokonce také pojetí aktivit učitele  

a žáků ve škole“. (2005, s. 37) Právě od tohoto chápání své role učitel odvozuje chování 

žáka nejen ke školním povinnostem, ale i k osobě samotného učitele a tím determinuje  

i následnou známku. „Výzkumy ukázaly, že individuální preference se skutečně promítají 

do každé hodnotící činnosti učitele a systematicky ji ovlivňují, a to v tom smyslu, že učitel 

pozitivně hodnotí ty žáky, kteří více vyhovují jeho individuálním preferencím, pokud jde  

o výkony a chování obecně i z hlediska hypotetických osobnostních charakteristik, jež 

uvědoměle nebo ne zcela uvědoměle u žáka předpokládá. Osobnostní charakteristiky, ve 

kterých se liší žáci, jež určitý učitel hodnotí dobře či špatně, můžeme tedy považovat za 

charakteristiky jeho pojetí úspěšného žáka.“ (Hrabal, Pavelková, 2010, s. 77)  

 Ne každý odborník však očekávání učitelů chápe jako pozitivní nebo neutrální 

součást výchovně-vzdělávacího procesu. Vyloženě negativně vnímá očekávání učitelů 
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v publikaci Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty Věra Kosíková, 

která píše „Učitelovy (nepřiměřené) postoje k žákovi a jeho (neadekvátní) očekávání lze 

v určitých souvislostech považovat za možný zdroj školní neúspěšnosti.“ (2011, s. 155) 

Nikde se však autorka nezamýšlí nad možností očekávání jako zdroje úspěšnosti žáka.  

 Jednoznačně však lze říci, že známka (či jiný typ školního hodnocení) není 

objektivním měřítkem dosažené úrovně inteligence a osvojených znalostí, ale zahrnuje 

v sobě další proměnné kategorie. „Vývoj žáka je ovlivňován formálním i neformálním 

vzděláváním (včetně tzv. skrytého kurikula). Jeho úspěchy tedy nemohou být hodnoceny 

pouze z hlediska osvojení učiva, ale také z hlediska rozvoje všeobecných i specifických 

kognitivních strategií.“ (Gillernová, Krejčová a kol., 2012, s. 53) Širší obsah školního 

hodnocení potvrzuje i Kolář a Šikulová, kteří známku (či jinou formu školního hodnocení) 

chápou především jako projev konkrétního vztahu mezi učitelem a žákem - „konkrétní 

vztah učitele a žáka (žáků) je determinován především tím, jak učitel chápe a ve své 

činnosti realizuje své pojetí žáka ve vyučování, je každé konkrétní hodnocení významně 

odvozeno i od toho, jak učitel chápe samotného žáka a v důsledku toho jak chápe zcela 

konkrétního žáka.“ (2005, s. 37) 

 V ideálním případě by mělo školní hodnocení vést k rozvoji vztahu mezi učitelem  

a žákem výhradně pozitivním směrem pro oba dva zúčastněné. „Pak by tedy učitel 

prostřednictvím jakéhokoliv hodnocení měl přispívat k tomu, aby si posiloval přirozenou 

autoritu, aby zároveň posiloval sebevědomí žáků, ale i jejich schopnost kritického pohledu 

na jevy a věci (a to i na své vlastní výkony).“ (Kolář, Šikulová, 2005, s. 43) 

5.1 Problémy očekávání 

 Jak již bylo řečeno, podle určitých představ, které učitelé o svých žácích mají, se 

k nim patřičným způsobem také chovají a přistupují. Žáci, od kterých jsou učitelé zvyklí 

na dobré výsledky a očekávají je, například dostávají delší čas na přemýšlení, jelikož učitel 

věří, že ke správné odpovědi nakonec dojdou. Celkově jsou v hodnocení jejich výkonů 

tolerantnější a mírnější. Tím dochází k situacím, v nichž se učitel snaží potvrdit si své 

představy o daném jedinci a může vynakládat značné úsilí, aby potvrdil správnost svých 

diagnóz. V oblasti této problematiky byly pojmenovány dva efekty, se kterými se ve 

školním prostřední nezřídka setkáváme a nazýváme je tzv. sebesplňujícími předpovědi. 

„Vliv učitelova očekávání se promítá i do jeho pedagogického působení tím, že podvědomě 
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jedná se žáky jinak než dřív, a tak nepřímo ovlivňuje podmínky jejich rozvoje.“ (Kolář, 

Šikulová, 2005, s. 40) 

 Těmito sebenaplňujícími předpověďmi dochází k určitému chování učitelů, které si 

žáci nějakým způsobem vysvětlují ve svůj prospěch či neprospěch. Následně je pak 

ovlivňována nejen motivace a aspirace žáka k učení a ke škole vůbec, ale dochází také 

k utváření žákova sebepojetí a sebehodnocení.  

 

Pygmalion efekt 

 „Pygmalion efekt, tedy sebesplňující předpoklad, vysvětluje, kdy učitelovo chování 

směřuje k tomu, aby se naplnil jeho obraz o žákovi, byť vychází z mylných a zkreslených 

představ.“ (Kosíková, 2011, s. 157) Ještě konkrétněji jej popisuje Kolář a Šikulová (2005, 

s. 40) „Pokud učitel získá o žákovi pozitivní předinformaci, pak vytváří pro žáka takové 

podmínky, že se zlepšení žákova výkonu skutečně dostaví (chová se k žákovi vstřícně, 

povzbuzuje jej tak dlouho, až v žákovi navodí přesvědčení, že je v jeho možnostech se 

zlepšit apod.).“ 

 Tento jev byl objeven v šedesátých letech 20. století americkým psychologem 

Robertem Rosenthalem a učitelem Lenorem F. Jacobsonem. Původně se jednalo  

o experiment prováděný ve školním prostředí, kdy bylo učitelům sděleno, že určití žáci 

(kteří však byli vybráni náhodně) dosáhli v IQ testech nadprůměrných výsledků a tudíž by 

jejich školní výsledky měly být vynikající. Ačkoliv reálné IQ žáků bylo srovnatelné 

s jejich spolužáky, na konci školního roku opravdu dosahovali mnohem lepšího školního 

hodnocení. Později bylo zjištěno, že učitelé „chytřejší“ žáky více vyvolávali, věnovali jim 

větší pozornost, více je chválili za jejich výkony a žáci na toto očekávání odpovídali 

zvýšeným úsilím. Jedná se tedy o efekt obsahující pozitivní očekávání.  

 Efekt získal název podle divadelní hry anglického dramatika George Bernarda 

Shawa – Pygmalion, která poprvé vyšla v roce 1912.  

 „J. Čáp uvádí tři nejvýraznější momenty ve vzájemném vztahu učitele a žáka, kdy 

k pygmalionskému efektu dochází: 

1. učitelův názor na schopnosti žáka 

2. žákův názor na vlastní schopnosti 

3. to, nakolik je učitel pro žáka důležitou osobou, do jaké míry ho učitel považuje za 

důležitého pro sebe. 
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Učitelovo očekávání se realizuje s největší pravděpodobností ve dvou případech: 

• u dětí, které učitel považuje za nadané, které přitom samy hodnotí kladně své 

schopnosti a chovají se k učiteli jako k důležitému člověku; 

• u dětí, které učitel považuje za neschopné k učení, a které přitom považují učitele 

za důležitého člověka (Čáp in: Kosíková, 2011, s. 157) 

 

Golem efekt 

 Tento jev je opakem Pygmalion efektu a vyjadřuje odmítavé chování učitele 

k žákovi, neustálé napomínání, podezírání, obviňování i kritiku, které vychází z negativní 

předinformace, že „určitý žák (učitelem vytipovaný nebo učiteli označený jinou osobou) se 

ve svém prospěchu a chování nemá možnost zlepšit, spíše se zhorší.“ (Kolář, Šikulová, 

2005, s. 40). Takový postoj v žákovi vzbudí přesvědčení, že takový opravdu je a navodí 

dojem, že vážně není v jeho moci se zlepšit. Tím potvrdí učitelovo očekávání a vztah mezi 

učitelem a žákem a jejich vzájemné interakce se dostávají do bludného kruhu. 
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6 Popis výzkumu 
 V počátku empirického zkoumání byl proveden předvýzkum, který proběhl pomocí 

dotazníků na několika pražských gymnáziích. Po vyhodnocení výsledků však bylo 

zjištěno, že dotazníkové šetření je pro tuto problematiku nevhodné, a proto bylo nezbytné 

upravit výzkumné otázky a zvolit jinou metodu sběru dat. Jako vhodnější se pro výzkum 

posléze projevil polostrukturovaný rozhovor s učiteli na pražských gymnáziích. V rámci 

výzkumu následně proběhlo ještě několik rozhovorů s žáky nižšího i vyššího stupně 

osmiletého gymnázia ohledně problematiky pojetí ideálního žáka a bylo provedeno 

srovnání představ učitelů o ideálních žácích a názorů žáků, jaké představy učitelé mají.  

 Pro výzkum byly stanoveny cíle bádání a definovány výzkumné otázky. Dále jsou 

popsány metody sběru a analýzy dat a technika sběru dat. Poslední část výzkumu se poté 

zabývá porovnáním výpovědí učitelů a žáků a shrnutím empirického šetření.  

 S ohledem na problematiku byl zvolen kvalitativní typ výzkumu, neboť „podstatou 

kvalitativního výzkumu je výběr jasně definovaných proměnných, sledování jejich rozložení 

v populaci a měření vztahu mezi nimi. Logické usuzování je v kvalitativní přístupu 

deduktivní: na počátku je existující teoretické tvrzení, které je na základě precizní 

operacionalizace převedeno do hypotéz a následně ověřováno. Výstupem výzkumu je 

ověření určité hypotézy či teorie. Takto provedený výzkum umožňuje zobecnění získaných 

výsledků a formulování obecně platných pravidel.“ (Švaříček, Šeďová a  kol., 2007, s. 22) 

6.1 Cíl výzkumu 

 Cílem práce je definovat obsah pojmu ideální žák z pohledů učitelů osmiletých 

gymnázií a nalézt konkrétní vlastnosti, způsoby chování a jednání, kterými by měl či 

neměl ideální žák disponovat. Zároveň dochází k porovnání představ učitelů a žáků se 

záměrem odhalit shodné či rozdílné znaky v jejich pojetí ideálního žáka. 

 Výzkum má také poukázat na skutečnost, že každý učitel vnímá ideálnost žáka 

v něčem jiném a určité rozdílnosti jsou zde naprosto přirozené.  

6.2 Teoretické východisko problému 

 Výchovně-vzdělávací proces je v dnešní vyspělé civilizaci přirozenou součástí 

života téměř každého člověka, v určitém lidském období navíc tvoří jeho podstatnou část. 

Ve škole a dalších vzdělávacích institucích se různí žáci a dospívající mládež setkávají 

s různým typem učitelů a pedagogů a navazují mezi sebou rozdílné typy vztahů.  
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6.3 Výzkumné otázky 

	   Hlavní výzkumná otázka této bakalářské práce byla definována takto: Jak a jakým 

způsobem vnímají učitelé na pražských osmiletých gymnáziích pojetí ideálního žáka?	  

Následující otázky byly zvolené jako dílčí výzkumné otázky: 

- Jaké vlastnosti jsou charakteristické pro ideálního žáka a jaké projevy chování či 

vlastnosti jsou naopak v pojetí ideálnosti nežádoucí? 

- Jak ovlivňuje pojetí ideálního žáka jeho vzhled? 

- Jakým způsobem se odráží pojetí ideálního žáka ve školním hodnocení? 

- Do jaké míry a v čem konkrétně se shodují představy učitelů a žáků? 

6.4 Předvýzkum 

	   V rámci výzkumu o představách o ideálních žácích na pražských osmiletých 

gymnáziích byl proveden předvýzkum, který proběhl prostřednictvím dotazníků na 

několika pražských gymnáziích. Ze strany gymnázií byl však o výzkum projevený malý  

zájem a bylo obtížné najít dostatek respondentů. Mnoho škol si nepřálo, aby se jejich 

učitelé dotazníkového šeření zúčastnili. Návratnost dotazníků byla navíc velmi malá, 

v číslech se jednalo o necelých 35%.  

 Otázky v dotazníku byly převážně otevřené a poskytovaly respondentů prostor pro 

širší vyjádření svého názoru. Bohužel málokdo této možnosti využil a odpovědi byly velmi 

stručné a neobsáhlé. V mnohých případech by bylo třeba se ještě respondentů na některé 

informace doptat, což však nebylo kvůli anonymnosti dotazníků možné.  

 Na základě výše uvedených nedostatků bylo dotazníkové šetření změněno na sběr 

dat pomocí polostrukturovaného rozhovoru. I přesto, že mnoho učitelů rozhovor odmítlo, 

nakonec byl sehnán dostatek respondentů pro uskutečnění výzkumu. Rozhovory s učiteli 

byly časově náročnější, a proto nebylo možné získat data od stejně velkého vzorku 

respondentů, který byl původně plánován pro dotazníkové šetření, ale i přesto byla 

zajištěna data potřebná pro zpracování výzkumu.  
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7 Metody sběru a analýzy dat 
	   Metodou sběru dat byl zvolen polostrukturovaný rozhovor, který se skládal ze 

základních identifikačních otázek (pohlaví, věk, doba praxe na osmiletém gymnáziu, místo 

získání vzdělání) a pěti otázek týkajících se dané problematiky. 

7.1 Výzkumný vzorek 

 Respondenti pro výzkum byli vybíráni zcela náhodně, kritériem bylo pouze aktivní 

působení na některém z pražských osmiletých gymnázií. Jednalo se o 9 žen a 3 muže, kteří 

se nacházeli ve věku od 29 do 57 let. Doba vyučování na gymnáziu se pohybovala 

v rozmezí od 3 do 30 let. Respondenti byli vybíráni tak, aby bylo spektrum vyučovaných 

předmětů co nejširší. To se nakonec podařilo, předměty vyučované respondenty jsou 

následující: český jazyk, matematika, anglický jazyk, ruský jazyk, dějepis, zeměpis, 

biologie, fyzika, chemie, výtvarná výchova, tělesná výchova a informačně-komunikační 

technologie. V rámci otázky na místo získání vzdělání respondentů výzkumu, byla 

nejčastěji (celkem 4x) uvedena Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 3x pak  

Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí. Další univerzity byly 

zastoupeny pouze jednou, a to: Univerzita Karlova (fakulta Filozofická, fakulta 

Přírodovědecká a fakulta Tělovýchovy a sportu), dále Pedagogická a Filozofická fakulta na 

Masarykově Univerzitě v Brně a Filozofická fakulta na Univerzitě v Pardubicích  

a na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

 Druhou skupinou respondentů byli žáci osmiletých gymnázií, kterých bylo 7, 

z toho 5 dívek a 2 chlapci. Nacházeli se ve věku od 13 let do 18 let, přičemž respondenti 

byli ze všech tříd osmiletého gymnázia vyjma ročníku sexty a oktávy.  

7.2 Metoda sběru dat 

 Jako metoda sběru dat byl zvolen polostrukturovaný rozhovor, protože se v něm 

oproti plně strukturovanému a nestrukturovanému rozhovoru jeví určité výhody. Jedná se  

o tzv. hloubkový rozhovor, který literatura definuje jako „nestandardizované dotazování 

jednoho účastníka výzkumu zpravidla jedním badatelem pomocí několika otevřených 

otázek.“ (Švaříček, Šeďová a kol., 2007, s. 159)  

 Otázky byly tvořeny na základě předem definovaných výzkumných otázek a dříve 

vytvořeného dotazníku. Kostru pro rozhovor tvořilo pět otázek, které byly položeny všem 

respondentům. Během odpovědí učitelů mě však napadaly ještě další podotázky, které 

jsem pokládala pro získání doplňujících odpovědí.  
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7.3 Metoda analýzy dat 

 Data získaná z rozhovorů byla analyzovaná dle okruhů zkoumání technikou 

otevřeného kódování. „Kódování znamená stálé srovnávání fenoménů případů, pojmů atd. 

a formulaci otázek ohledně textu (proces nepřetržitého srovnávání). Přitom se k částem 

empirického materiálu přiřazuje označení neboli kódy, které jsou nejdříve pojmově velmi 

blízké textu a později se stávají stále abstraktnějšími.“ (Hendl, 1999, s. 195) 

 Otevřené kódování je pak v odborné literatuře definováno jako „část analýzy, která 

se zabývá označováním a kategorizací pojmů pomocí pečlivého studia údajů. Během 

otevřeného kódování jsou údaje rozebrány na samostatné části a pečlivě prostudovány, 

porovnáním jsou zjištěny podrobnosti a rozdíly a také jsou kladeny otázky o jevech údaji 

reprezentovaných.“ (Strauss, 1999, s. 43) 
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8 Vlastní výzkum 

8.1 Interpretace rozhovorů s pedagogy 

Rozhovor s respondentkou A: 

 50ti letá respondentka má s výukou na gymnáziu již desetiletou zkušenost. Vyučuje 

anglický jazyk a biologii a vzdělání získala na filozofické fakultě v Praze. V rozhovoru 

byla velice otevřená a ochotně se dělila o své názory. Podle ní je pojetí „ideálního žáka“ 

přirozenou součástí každého výchovně-vzdělávacího procesu a všichni učitelé ho mají, ale 

ne každý si to přizná. Uvedla konkrétní vlastnosti, které by podle jejího názoru ideální žák 

měl mít a jakým způsobem by se naopak neměl chovat. Příliš se nezamýšlela nad otázkou, 

zda by měl ideální žák mít typický nebo něčím charakteristický vzhled „Určitě ne. Znám 

ideální žáky různých národností, věku i pohlaví.“. V závěru rozhovoru, který se týkal vlivu 

pojetí ideálnosti na školní hodnocení se však otázce vyhýbala a konstatovala pouze, že lépe 

bývají asi hodnocení žáci, kteří jsou během vyučování aktivnější a jsou tím pádem „více 

vidět“.  

 

Rozhovor s respondentkou B: 

 Žena se sedmnáctiletou praxí s výukou na gymnáziu vyučuje český jazyk  

a vzdělání získala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Hned na začátku rozhovoru 

mě respondentka upozornila, že se jí nelíbí označení „ideální žák“, řekla „nemám potřebu 

mít ve třídě ideální žáky, neboť ideál neexistuje. Bohatě stačí, když děti budou dětmi  

a slovo učitele bude mít v naší společnosti větší váhu.“ Vyjasnily jsme si tedy vzájemné 

pohledy na věc a pojem ideální žák jsem pro účely tohoto rozhovoru změnila na pojem 

„vyhovující žák“, který pro ni byl přijatelnější. Rozhovor s respondentkou pokračoval 

debatou o vlastnostech žáků, které jsou pro učitele vyhovující a žádané. Respondentka 

však odmítla hovořit o projevech, které by „vyhovující (neboli ideální) žák“ mít neměl. 

Velmi rezolutně pak odmítla vliv těchto představ učitelů na následné školní hodnocení 

žáků. 

 

Rozhovor s respondentkou C: 

 Třetí respondentka výzkumu byla žena s šestnáctiletou praxí výuky celkově  

a z toho deset let působí jako učitelka anglického jazyka na pražském gymnáziu. Své 

vzdělání získala na filozofické fakultě Univerzity v Pardubicích. Rozhovor s ní byl velice 
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příjemný, neboť žena byla otevřená jakýmkoliv dotazům a měla na mě mnoho času, proto 

jsem se mohla doptávat na veškeré informace, které mě zajímaly, nebo kterým jsem 

nerozuměla. Velmi podrobně popsala vlastnosti, které jsou podle jejího názoru u žáků 

ceněné a které jsou naopak učiteli nežádané. Nad otázkou vlivu vzhledu na pojetí ideální 

žáka se zamýšlela poměrně dlouhou dobu, ale nakonec odpověděla, že si nemyslí, že by na 

vzhledu dětí nějak víc záleželo nebo že by ji samotnou vzhled ovlivňoval v přístupu k nim 

a v komunikaci se žáky. Ovlivňování hodnocení nějakými představami však rezolutně 

odmítla „žáci jsou hodnoceni na základě známek, ne na základě představ.“ 

 

Rozhovor s respondentkou D: 

 Respondentka D byla ve věku 57 let a její praxe působení ve školství byla nejdelší 

ze všech účastníků výzkumu (přes 30 let). Vyučovala matematiku a chemii a vzdělání 

získala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Rozhovor s ní byl poměrně stručný, 

ale z odpovědí byla znát mnoholetá zkušenost s žáky. Ochotně uvedla vlastnosti, které by 

ideální žák měl i neměl mít. Popřela, že by představy o žácích ovlivňoval jejich vzhled, 

podle jejího názoru „Opravdu nezáleží na tom, co mají žáci na sobě. Možná v první chvíli 

to u učitele může vytvořit nějaký první dojem, ale každý správný pedagog si udělá názor na 

žáka podle jeho prvních pěti slov. V dnešní době se navíc móda mladých velmi mění a je 

mnohem uvolněnější než bývala kdysi a k tomu by měli být učitelé tolerantní. Styl oblékání 

má podle mého názor s IQ žáků jen pramálo společného.“ Jako první ze všech respondentů 

výzkumu také přiznala, že představa „ideálního žáka“ ovlivňuje školní hodnocení „Dost 

podstatně, vždyť každý úspěšný žák má vlastnosti ideálního žáka.“ 

 

Rozhovor s respondentkou E 

 V pořadí pátá respondentka byla naopak jednou z nejmladších ve výzkumu a její 

učitelská praxe dosahovala necelých pěti let. Vyučovala zeměpis a tělesnou výchovu  

a vzdělání získala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Vlastnosti, které by podle 

jejího názoru žáci měli mít, sice vyjmenovala, ale své názory nechtěla příliš rozebírat. 

Stejně tak tomu bylo u vlastností, které by ideální žáci mít neměli. Odpověděla však, že 

vzhled jistě tvoří podstatnou část představ o žákovi a že žáci ve vhodném společenském 

oblečení jsou pro ni sympatičtější. Dále uvedla, že také vnímá výraz žáků a podle něj 

s nimi někdy komunikuje. „Pokud nevidím na druhé straně zájem, nemám chuť se snažit 

s žákem vyjít ani ho učit novým věcem, pokud mi jasně dává najevo, že ho nezajímám.“ 
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Ovlivňování hodnocení představami o žácích je podle názorů respondentky velmi 

individuální, ale ona sama uvedla, že podle sympatií rozhodně neznámkuje. 

 

Rozhovor s respondentkou F: 

 Žena ve věku 55 let s třicetiletou praxí vyučovala český a ruský jazyka a své 

vzdělání získala na Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Bohužel na 

rozhovor jsme neměly příliš času, a proto byly odpovědi respondentky velmi stručné. 

Vyjmenovala vlastnosti, které podle ní patří ideálním žákům a které by naopak takoví 

jedinci mít neměli a na otázky vlivu vzhledu na pojetí ideálního žáka i následného 

ovlivňování školního hodnocení těchto představ odpověděla prosté „Ne“.  

 

Rozhovor s respondentkou G: 

 Respondentka G byla nejstarší respondentkou výzkumu, ale výuce se věnovala 

pouze v posledních jedenácti letech. Vyučovala matematiku, fyziku a zeměpis a než 

nastoupila na gymnázium, pracovala ve výzkumném ústavu. Její odpovědi byly velmi 

upřímné, ochotně hovořila o svých představách o ideálních žácích a dokonce přidávala  

i konkrétní příklady a historky ze své zkušenosti. Snažila se tím přesně ukázat, v jakých 

situacích si jakých vlastností cenní. Co se týče vzhledu, měla nejednoznačný názor 

„Nemyslím si, že by vzhled přímo ovlivňoval to, co si učitel myslí o žácích. Respektive 

možná k nějakému ovlivňování může docházet, ale není bezdůvodné nebo neopodstatněné, 

neboť vzhled v mnohých případech opravdu o žákovi hodně vypovídá.“ V otázce na 

hodnocení a vlivu představ o žácích na něj byla respondentka také otevřená a přiznala, že 

by se tak nemělo stávat, ale z vlastní zkušenosti ví, že nehodnotí pouze výkony, ale přihlíží 

i ke snaze žáka, která je prý z každého písemného nebo ústního projevu jasně vidět, pokud 

tam opravdu je.  

 

Rozhovor s respondentkou H: 

 Osmá respondentka byla devětadvacetiletá žena s nejmenší, tříletou praxí ve 

školství. Vyučovala biologii a vzdělání získala na Pedagogické fakultě Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Sama respondentka mě na začátku rozhovoru 

upozornila, že učí poměrně krátce a není si jistá, zda budou její odpovědi správné. Ujistila 

jsem ji proto, že správné odpovědi neexistují a že mi jde pouze o její osobní náhled a názor 

na problematiku ideálního žáka, který je pro každého individuální a jedinečný. Po chvíli se 
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uvolnila a rozhovor s ní byl velmi otevřený, uvolněný a příjemný. Hovořila velice zeširoka 

a spíše než konkrétní vlastnosti uváděla příklady a situace, které by měly být pro 

„ideálního žáka“ běžné. Vzhled podle jejího názoru není důležitou kategorií „Žák svým 

vzhledem na učitele nějak zapůsobí a ten si pak jistě udělá dojem tzv. na první pohled, ale 

pak už by mělo rozhodovat jeho další vystupování a ne kravata, kostýmek nebo brýle.“  

U otázky vlivu pojetí ideálního žáka na hodnocení učitelů si nebyla příliš jistá, nakonec 

odpověděla „Spíš ne. Student se projevuje celkově a rozhodující jsou jeho výsledky  

a aktivita.“ 

 

Rozhovor s respondentkou I: 

 Třicetiletá učitelka zeměpisu s pětiletou praxí na gymnáziu získala vzdělání stejně 

jako předchozí respondentka na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

Odpovědi této respondentky byly velmi obsáhlé a z rozhovoru bylo vidět, že ji baví 

uvažovat o pojetí ideálního žáka. Sama několikrát řekla, že „o tom nikdy neuvažovala, ale 

zpětně si uvědomuje, že v některých případech byla určitě svými představami ovlivněná, 

ale bylo to ve velké míře nevědomky“. Podle jejího názoru vzhled žáka nemůže mít žádný 

vliv na to, jak se dítě projevuje ve škole. „Jediný způsob, kdy k ovlivnění může dojít, je 

posmívání ze strany spolužáků (až šikana), kdy potom žák nechodí do školy rád, během 

výuky je apatický a to se pak projevuje na jeho celkovém přístupu ke škole.“ Školní 

hodnocení nemůže být podle respondentky srovnáváno s žádným ideálním modelem, ale 

ke každému žáku by měl učitel přistupovat maximálně individuálně a v hodnocení se 

snažit zohlednit jeho snahy i zájem o daný předmět. „Například když žák prostě nemá 

hlavu na matematiku, ale učitel vidí, že se snaží ve škole a věnuje se i nějaké domácí 

přípravě, tak proč nepřivřít oči a nedat mu lepší známku?“ 

 

Rozhovor s respondentem J: 

 První muž, který byl k rozhovoru ochotný, byl dvaapadesátiletý učitel ruského 

jazyka, dějepisu a výtvarné výchovy, který se ve školství pohybuje již 22 let, z toho přes 

15 let působí na stejném pražském gymnáziu. Své vzdělání získal na Filozofické fakultě 

Univerzity Palackého v Olomouci a v nedávné době si dodělával vzdělání na Pedagogické 

fakultě Masarykovi univerzity v Brně. Jeho odpovědi byly upřímné a během rozhovoru 

jsem mohla pozorovat trochu odlišné pojetí a vnímání žáků, než u dotázaných žen. 

Vlastnosti, kterých si u žáků cenní a které naopak neschvaluje, vyjmenoval velmi obsáhle. 
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Otázka na vliv vzhledu ho pobavila a ptal se, zda mám na mysli studentky v minisukních. 

Vysvětlila jsem mu proto, že se jedná obecně o vzhled žáka, který může být v pojetí 

ideálnosti něčím specifický. To odmítl se slovy, že nemá rád žádné takové předsudky  

a naopak od neupravených žáků (a konkrétně dívek), které se nesnaží upoutávat na sebe 

pozornost vzhledem, se obvykle dočká lepších výkonů. Poslední otázka týkající se 

ovlivňování hodnocení představami ideálnosti ho velmi zaujala a o této problematice jsme 

se bavili poměrně dlouho dobu. Než však začal sám hovořit, chtěl znát můj názor. 

Následně jsem se dozvěděla, že představy učitelů hodnocení žáků ovlivňují zcela 

přirozeně, neboť známka není pouze výsledkem konkrétního výkonu, ale promítá se do ni  

i „žákův aktivní přístup k výuce, pracovitost, poctivost, snaha a připravenost na výuku“. 

V mnohých ohledech pro mě byl rozhovor velmi inspirativní.  

 

Rozhovor s respondentem K: 

 Předposlední respondent byl čtyřiapadesátiletý učitel tělocviku, fyziky a zeměpisu, 

který se v oblasti školství pohybuje již přes třicet let. Své vzdělání získal na Fakultě 

tělovýchovy a sportu a na Přírodovědecké fakultě, obojí Univerzita Karlova v Praze. 

Rozhovor byl velice rychlý, neboť jsme neměli dostatek času. I tak ale respondent 

odpověděl na všechny otázky poměrně široce. Vliv vzhledu však jednoznačně odmítl, 

stejně jako vliv představ na školní hodnocení, kdy odpověděl „Nevím, jak u ostatních 

kolegů, ale u mně rozhodně představa ideálního žáka hodnocení neovlivňuje. Hodnotím 

zcela objektivně pouze výkony svých žáků.“  

 

Rozhovor s respondentem L: 

 Poslední respondent z řad pedagogů byl sedmatřicetiletý učitel fyziky, matematiky 

a informačně komunikačních technologií, který má praxi s učením již 10 let a své vzdělání 

získal na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Již 

ze začátku rozhovoru bylo vidět, že respondenta téma velice zajímá. Byl velmi 

angažovaný, odpovídal rozsáhle a velice otevřeně a poskytoval mi rady, co všechno je 

možné do problematiky „ideálního žáka“ zahrnout. Jako jediný z respondentů projevil 

zájem o výsledky výzkumu a přál si pročíst celou práci o představách učitelů o ideálních 

žácích na pražských osmiletých gymnáziích. Jak již bylo řečeno, respondent ochotně 

odpovídal na všechny otázky, vyjmenoval mnoho pozitivních i negativních vlastností, 

které se podle jeho názoru pojí s problematikou ideálního žáka a veškeré vlastnosti 



	   40	  

doplňoval konkrétními situacemi a příklady ze své praxe. S odpovědí o dopadech vzhledu 

na pojetí ideálnosti dlouho neváhal „Samozřejmě. Haló efekt a předsudky, to jsou 

v poslední době často diskutovaná témata, která se ve školství vždy objevovala, objevují  

a objevovat budou. Fungují jak v pozitivním, tak bohužel i v tom negativním pohledu a dle 

mého názoru zkreslují pohledu učitelů častěji právě záporným směrem.“ Naprosto upřímně 

pak respondent odpovídal i v problematice školního hodnocení. „Ovlivňuje, u ideálního 

žáka může být učitel výrazně tolerantnější k jeho prohřeškům a vybočení. Má-li učitel žáka 

zařazeného jako ideálního, a tím pádem oblíbeného, mnohá jeho negativa prostě nevidí, 

lépe řečeno vidět nechce.“  

8.2 Interpretace rozhovorů s žáky 

Rozhovor s respondentkou č. 1: 

 Třináctiletá dívka navštěvující sekundu na všeobecném osmiletém gymnáziu 

v Praze byla k rozhovoru velmi ochotná. Odpovídala otevřeně a bylo vidět, že nad 

otázkami opravdu uvažuje. 

 

Rozhovor s respondentkou č. 2: 

 Dívka z tercie ve věku 14 let byla během rozhovoru bezprostřední a velmi 

upovídaná. Bylo těžké udržet rozhovor pouze v zájmu výzkumu, neboť mluvila zeširoka  

a často odbíhala od tématu. Na všechny otázky odpovídala hodně podrobně. 

 

Rozhovor s respondentkou č. 3: 

 Taktéž čtrnáctiletá dívka, ovšem navštěvující primu osmiletého gymnázia, byla 

stydlivá a odpovídala pouze na přímé otázky.  

 

Rozhovor s respondentkou č. 4: 

 Nejstarší dívka ze všech respondentů-žáků navštěvovala septimu a oproti 

předchozím respondentkám bylo vidět, že její názory jsou již vyspělejší a dospělejší. 

V odpovědích se také projevoval delší čas strávený v prostředí gymnázia. Své myšlenky 

dokázala přesně vystihnout v několika větách. 
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Rozhovor s respondentkou č. 5: 

 Šestnáctiletá dívka studující na gymnáziu již pátým rokem nebyla příliš sdílná. Na 

rozhovor jsme neměly vymezeno příliš mnoho času, a proto se snažila být rychlá a stručná. 

I přesto na všechny mé otázky nejméně jednou větou odpověděla. 

 

Rozhovor s respondentem č. 6:  

 Patnáctiletý chlapec navštěvující kvartu gymnázia na okraji Prahy byl ve svých 

odpovědích velmi laxní a o výzkum neprojevoval příliš velký zájem. Ten nastal až během 

poslední otázky týkající se představ učitelů o ideálních žácích a jejich vlivu na školní 

hodnocení. V ten moment bylo vidět zapálení a respondent se rozpovídal. Zpětně pak ještě 

doplňoval své odpovědi do již položených otázek. 

 

Rozhovor s respondentem č. 7: 

 U posledního respondenta, již plnoletého studenta – chlapce, se projevoval 

především jeho negativní postoj ke škole. Většina jeho otázek byla doplněna slovními 

spojeními jako „hloupá škola“, „blbá pravidla“, „nemyslící učitelé“ a podobně.  

8.3 Kategorie: 

• Očekávané vlastnosti a projevy chování 

Ze strany učitelů 

 Z rozhovorů vyplynulo, že ze strany učitelů jsou u žáků nejvíce žádanými 

vlastnostmi aktivita v hodinách a cílevědomost žáků. První z uvedených – aktivita - úzce 

souvisí s dalšími vlastnostmi a požadavky, které jsou učiteli ve výchovně-vzdělávacím 

procesu kladeny. Jedná se především o připravenost na vyučování, nezanedbávání domácí 

přípravy a vypracovávání zadaných úkolů. Respondentka F řekla, „jestliže žák neplní 

domácí úkoly, nevěnuje čas domácí přípravě, nenosí pomůcky a není na vyučování 

připraven, nikdy se nemůže jednat o žáka ideálního“. K uvedené aktivitě dále patří 

konkrétní nároky, jako pozornost během výuky, zájem o předmět a nové informace, touha 

po vzdělání. Několik respondentů dál uvedlo, že v jejich pojetí ideálního žáka se student 

v hodinách nestydí vyjadřovat svůj názor a ochotně spolupracuje s učitelem, pokud je tak 

výuka nastavená. Co se týče kategorie cílevědomosti, byly s ní spojovány ještě další 

konkrétnější vlastnosti, například často uváděná pracovitost žáka a především v oblasti 

hodnocení stále diskutovanější snaha a píle ze strany žáků.  
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 Druhou nejčastěji zmiňovanou oblastí byly představy učitelů směřující ke 

kritickému sebehodnocení žáků, poučení se z chyb a minimalizace jejich opakování a s tím 

související otevřená diskuze žáků s učiteli. Respondentka D uvedla, „Od ideálního žáka 

očekávám konstruktivní diskuzi o jeho názoru. Pokud je žák schopný obhájit si své názory 

a stanoviska, nevidím problém i v úpravě hodnocení. Jestliže se však druhá strana urazí, 

odmítá dál komunikovat a je nepřístupná, nejedná se podle mého názoru a dostatečně 

vyzrálou osobnost.“ 

 Důležitými a často se opakujícími požadavky ze strany učitelů byla také slušnost  

a poslušnost žáků související s jejich vychovaností. V rozhovorech se několikrát objevily 

nároky na dodržování školního řádu a vyvarování se jakýchkoliv kázeňských přestupků. 

V této oblasti byli však respondenti-muži k chování žáků tolerantnější. Respondent L uvedl 

„Jasně, že ideální žák nemůže být žádný grázl, který bude manipulovat s ostatními  

a využívat je. Na druhou stranu určité formy provokativního chování nebo nestoprocentní 

dodržování řádu a pravidel je u žáků pochopitelné a v určitých případech i žádané, jako 

příprava na budoucí život, v němž také vše nebude fungovat podle domluvených pravidel.“.  

 V oblasti osobnostních kvalit jsou za ideální považováni takoví žáci, kteří jsou 

samostatní, zodpovědní, pečliví, vnímaví a mají schopnost kritického myšlení a uvažování. 

Mnoho učitelů si cení schopností žáků vyvozovat vlastní závěry a nad problémem skutečně 

přemýšlet. „I když k tomu český vzdělávací systém není ještě zcela nakloněný  

a přizpůsobený, raději mám ve výuce živější žáky, kteří ale projevují zájem a hledají další 

cesty a možnosti řešení příkladů, problémů a pod., než sedící a mlčící stádo,“ popsala 

respondentka G.  

 Další požadavky jako respekt učitele, empatie a naslouchání druhým, přirozená 

inteligence, čestnosti či dobrý prospěch se ve výpovědích učitelů objevovaly spíš ojediněle 

a individuálně, pravděpodobně na základě vlastních zkušeností. Respondentka B poté 

uvedla, že ideální žák je podle jejích představ žák soutěživý a se zdravou ctižádostí. 

Ze strany žáků 

 Podle rozhovorů se nejvíce žáků shodlo na názoru, že učitelé od ideálního žáka 

očekávají aktivitu a především domácí přípravu, dělání domácích úkolů a plnění všech 

školních povinností. Žáci jsou dále přesvědčeni, že učitelé předpokládají, že ideální žák 

věnuje veškerý svůj čas učivu. Respondentka č. 2 uvedla „Ideální žák je pro učitele takový, 

který většinu, nebo vlastně všechen svůj volný čas tráví učením.“ Respondent č. 6 řekl 

„Ideální žák všechno umí, všechno zná a nikdy ve škole nechybí.“ Podobný názor měla také 
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třetí respondentka ze skupiny žáků „Učitelé chtějí, aby žáci všechno uměli ještě před tím, 

než se to začne učit.“  

 Podle žáků je ze strany učitelů také velmi kladně hodnocená pracovitost, pozornost 

během hodiny, zájem o učivo a dobré známky.  Respondentka č. 4 vypověděla, „učitelé 

chtějí, aby jejich žáci měli všichni nadprůměrné výsledky a byli schopni poučit se 

z vlastních chyb.“  

 Další vlastnosti, které žáci v rozhovorech uváděly, byla například inteligence, 

dodržování pravidel školního řádu, pravdomluvnost, uznávání autority učitele a další. 

 Poslední respondent výzkumu (č. 7), osmnáctiletý chlapec, charakterizoval 

ideálního žáka podle představ učitelů takto „drží se přímočarých a hloupých pravidel 

školy. Ve škole po nás vlastně nechtějí nic jiného než držet hubu a krok.“ 

Porovnání 

 Při porovnávání představ učitelů a dojmů ze strany žáků o představách učitelů 

v pojetí ideálního žáka bylo nalezeno několik shodných a několik rozdílných kategorií. 

Respondenti-pedagogové ve svých očekáváních nejčastěji uváděli aktivitu žáků, domácí 

přípravu na vyučování, pracovitost, pozornost během hodin a zájem o učivo a nové 

informace. Stejné kategorie zaznívaly i během rozhovorů s žáky a to téměř ve stejném 

množství. O aktivitě se v rozhovorech zmínilo 58% učitelů a 57% žáků, domácí přípravu 

pak považuje za nejdůležitější vlastnost ideálního žáka 46% pedagogů a 57% dotázaných 

žáků.  

 Rozdílné představy lze u žáků pozorovat především v době věnované učivu. Žáci 

předpokládají, že učitelé si přejí, aby veškerý svůj volný čas věnovali výuce a vzdělávání. 

Takový požadavek však žádný z dotázaných pedagogů neuvedl. Podobné to je s názorem 

žáků na školní docházku. Každý druhý žák v rozhovoru uvedl, že učitelé předpokládají 

stoprocentní školní docházku a netolerují jakékoliv absence. Během rozhovorů s učiteli 

však nikdo požadavek „nechybění“ nevznesl. Opačná situace pak nastala ze strany 

pedagogů, kteří si v pojetí ideálního žáka představují jedince ochotného spolupracovat  

a s kritickým náhledem na vlastní práci a schopností kritického sebehodnocení. Ani jedna 

z uvedených kategorií se ale v rozhovorech se žáky neobjevila.  
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• Nežádané vlastnosti a projevy chování 

Ze strany učitelů 

 Každý druhý respondent uvedl, že ideální žák se rozhodně nemůže projevovat 

vulgárním chováním, hrubým vyjadřováním a sprostou mluvou. Respondentka A uvedla  

„I když se poměry ve společnosti i ve škole v poslední době stále více uvolňují, tak vulgární 

chování a sprostá slova podle mého názoru do školního prostředí nepatří.“  

 Druhými nejčastěji uváděnými nežádoucími projevy bylo drzé chování. „Od 

starších kolegů často slýchám, že dnešní mládež je drzejší a k učitelům si dovolí více, než 

to bývalo dříve. Já si ale myslím, že drzí byli žáci vždycky, patří to k jejich přirozenému 

vývoji, jen v dnešní době je větším trendem na to stále dokola upozorňovat a mluvit o tom.“ 

Vyjádřila se k problematice drzého chování žáků respondentka C.  

 U více respondentů se poté objevovala lenost a záškoláctví. Další kategorie 

zahrnující nezájem o školu a učivo, hloupost nebo nízká inteligence, lhaní, podvádění  

a nečestné jednání či vyrušování v hodině se objevovalo jen v ojedinělých případech. 

Ze strany žáků 

 V otázce, jaké projevy jsou pro učitele v pojetí ideálního žáka nežádoucí, nebyly 

odpovědi žáků příliš jednotné. Jediná kategorie, na které se shodlo více respondentů byla 

drzost. „Myslím, že plno věcí učitel nakonec skousne, ale když je na něj žák drzý, tak to mu 

nikdy neodpustí. Asi má pocit, že pak na něj budou drzí i všichni ostatní.“ Řekla 

respondentka č. 2. Drzost, jako nejméně chtěnou vlastnost ideálního žáka uvedla na prvním 

místě i respondentka č. 3 a respondent č. 6.  

 Další nežádoucí vlastnosti a projevy chování jmenované žáky: zanedbávání 

povinností, neaktivita v hodinách, hlučnost a vyrušování během výuky, lhaní a hloupé 

poznámky k probíranému tématu nebo posmívání se méně chytrým spolužákům.  

Porovnání 

 Samy výpovědi žáků nebyly příliš jednotné a k výraznějším shodám nedošlo ani 

v představách s učiteli. Jediný soulad se projevil v kategorii drzosti a drzého chování, které 

jako nežádoucí uvedlo 33% dotázaných pedagogů a 42% dotázaných žáků. 
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• Vzhled ideálního žáka 

Ze strany učitelů 

 75% z dotázaných pedagogů odpovědělo, že vzhled jejich pojetí ideálního žáka 

nijak neovlivňuje. Respondentka E uvedla, že vzhled žáka ji ovlivňuje a vytváří si podle 

něj o žácích první dojem, přičemž kladně vnímá slušné oblečení vhodné do školního 

prostředí. Respondentka G odpověděla „ano, vzhled někdy o žákovi hodně vypovídá“  

a respondent L pak se vzhledem spojil haló efekt a předsudky, které podle jeho názoru do 

pojetí ideálního žáka bezpochyby patří. 

Ze strany žáků 

 Z rozhovorů s žáky se ukázalo, že o vlivu vzhledu v pojetí ideálního žáka, je 

přesvědčeno 43% dotázaných. Nejčastěji bylo uváděno, že učitelé od žáků očekávají 

neotrhané oblečení, upravenost, čistotu a slušivé oblečení. Podle odpovědí nejsou 

tolerovány brýle a čepice ve třídě a žáci jsou také ve větší míře přesvědčeni, že učitelé 

nestojí o vyzývavé oblečení dívek.  

Porovnání 

 Oproti názorům učitelů je větší část žáků přesvědčena, že vzhled a styl oblékání má 

výraznější vliv na to, co si o nich učitelé myslí a jak k nim poté přistupují. Učitelé však ve 

velké míře vypovídali, že je vzhled žáků nijak neovlivňuje.  

 

• Souvislost se školním hodnocením 

Ze strany učitelů 

 Pouze jedna třetina dotázaných pedagogů uvedla, že vliv pojetí ideálního žáka na 

hodnocení vnímá. Respondentka D odpověděla, že „školně úspěšný žák musí mít vlastnosti, 

které pedagog přisuzuje ve svém vlastním pojetí ideálnímu žákovi.“ Respondent J pak 

vnímá školní hodnocení komplexně a do známky se podle jeho slov promítá žákův aktivní 

přístup ve výuce, snaha i domácí příprava. Vliv představ o ideálním žáku na školní 

hodnocení vnímá i poslední respondent L, který je přesvědčený o tom, že učitelé jsou  

u svých „oblíbenců“ tolerantnější k jejich přestupkům a prohřeškům a snaží se jejich 

negativa „nevidět“.  

Ze strany žáků 

 Ze sedmi respondentů-žáků pouze jeden uvedl, že školní hodnocení není 

ovlivňováno představami učitelů o ideálních žácích. 86% žáků je však přesvědčeno, že 

známkování je ve velké míře ovlivněno tím, co si učitel o daném jedinci myslí a jak ho 
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vnímá. Respondentka č. 1 uvedla, že ano, protože „ti žáci, kteří zlobí, mohou dostat 

poznámku, nebo třeba pětku a potom mají horší průměr.“ Respondentka č. 2 odpověděla 

také ano, ale dodala „nemělo by to tak být, protože i neideální žák může někdy podat dobré 

výkony a má právo dostat dobrou známku.“ I respondentka č. 3 je přesvědčená,  

že představy učitelů o ideálních žácích se projevují v jejich hodnocení „Určitě ano. Těm 

žákům, kteří učitelé berou jako ideální a nejlepší je nadržováno, mohou si zlepšovat  

a opravovat známky častěji a nikdy nedostanou poznámku.“ Podobné stanovisko zastává  

i respondent č. 6, který odpověděl „Ano, tak jak se žák chová a projevuje na začátku svých 

studií, tak se učitelům vryje do paměti a oni mu poté známky zlepšují nebo zhoršují  

a obvykle se to s ním táhne po celou dobu studia na gymnáziu.“ I poslední žák, respondent 

č. 7, říká „Ano, rozhodně se stává, že když učitel narazí na toho svého ideála, tak mu 

rozhodně bude více pomáhat, bude k němu mít kladnější vztah než k ostatním a bude 

tolerantnější k jeho chybám a nedostatkům.“  

Porovnání  

 V této kategorii se objevily nejvíce rozdílné výsledky z celého výzkumu. Jen velmi 

málo z dotázaných učitelů přiznalo vliv svých představ na následné hodnocení žáků. 

Naopak téměř všichni z oslovených žáků mají pocit, že hodnocení učitelů je představami  

o ideálních žácích ovlivňováno ve velké míře. Téměř padesátiprocentní rozdíl bych v této 

kategorii viděla minimálně jako důvod pro učitele k zamyšlení se nad touto skutečností.  
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9 Shrnutí výzkumu 
	   Z výzkumu vyplývá, že každý učitel má své individuální představy o tom, jak by se 

žáci na gymnáziu měli chovat, jaké by měli mít vlastnosti a jaké projevy a způsoby 

chování jsou naopak nežádoucí. Pouze jedna z dotázaných respondentek přímo uvedla, že 

existenci jakéhokoliv pojetí ideálnosti odmítá. Ostatní pedagogové souhlasili se 

skutečností, že mají své konkrétní představy a očekávání, které hledají ve svých reálných 

žácích a tyto představy a očekávání se následně promítají do jejich vztahu s žáky. Některé 

z uvedených odpovědí se shodně opakovaly u více respondentů-učitelů, jiné však byli 

jedinečné pouze pro konkrétního učitele. Podobná situace byla i během rozhovorů s žáky, 

ačkoliv jejich odpovědi se více shodovaly než v případě učitelů. Všichni žáci navíc shodně 

odpověděli, že pojetí ideálního žáka, které se potom promítá do celého výchovně-

vzdělávacího procesu, mají všichni učitelé. Je tedy možné říci, že žáci osmiletých 

gymnázií mají velmi podobnou představu o tom, jak si jejich učitelé představují „ideálního 

žáka“, jaké kvality jsou od něj očekávány a jaké projevy chování a vlastnosti naopak do 

představ učitelů nezapadají. 

 Díky rozhovorům jsem získala určitou komplexnější představu, jak učitelé mohou 

vnímat pojetí ideálního žáka a co všechno tento termín podle jejich názorů zahrnuje. Jako 

nejvíce ceněné vlastnosti ze strany učitelů byla uváděna aktivita, pracovitost, cílevědomost 

žáků a nezanedbávání domácí přípravy. Naopak nežádoucí je vulgární chování, sprostá 

mluva a drzost žáků vůči učitelům. V kategoriích aktivity a domácí přípravy se odpovědi 

žáků shodovaly s odpověďmi učitelů. Totožné byly také odmítavé postoje, jak učitelů, tak 

žáků k slovní drzosti a drzému chování vůči pedagogům.  

 Určité nuance se pak projevily v otázce na vliv vzhledu na pojetí ideálního žáka. 

Přestože učitelé ve velké míře odpověděli, že vzhled žáků je nijak neovlivňuje a během 

výuky ani nevnímají, jak jejich žáci vypadají vzhledově, mnoho respondentů-žáků bylo 

přesvědčeno, že vzhled je důležitý a učitelé se jím nechají hodně ovlivnit. Podle slov 

respondentky č. 2 „učitelé neznámkují vyloženě podle oblečení, ale například během 

zkoušení je vidět, že si vás u tabule měří pohledem, a když se jim na vás něco nelíbí, 

vybírají ty nejtěžší otázky a vůbec vám nepomohou. Těžko ale říct, co se jim vlastně líbí  

a co nelíbí.“  

 Největší rozdíly mezi představami učitelů a představami žáků se objevily 

v poslední oblasti výzkumu, tedy v otázce ovlivňování školního hodnocení pojetím 

ideálního žáka. Pouze malé procento z dotázaných pedagogů přiznalo, že jejich představy 
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o žácích se promítají i do školního hodnocení, větší část respondentů tuto skutečnost 

odmítla. Avšak z rozhovorů se žáky vyplynulo, že téměř všichni z dotázaných jsou o vlivu 

ideálnosti projevujícím se ve školním hodnocení přesvědčeni. Podle slov žáků o tom však 

každý student ve škole ví a musí s tím počítat a podle potřeby se přizpůsobovat.  
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Závěr 
 Cílem práce bylo definovat, co pojem ideální žák obsahuje z pohledů učitelů 

osmiletých gymnázií, zda podle jejich názoru takové pojetí existuje a v případě že ano, 

jakými vlastnostmi by měl či neměl ideální žák disponovat. Z výzkumu vyplývá, že učitelé 

pražských osmiletých gymnázií mají o svých žácích charakteristické představy a určité 

vlastnosti a způsoby chování ze strany žáků očekávají. K typickým vlastnostem, které jsou 

ideálním žákům připisovány, patří především aktivita v hodině, čas věnovaný domácí 

přípravě a cílevědomost žáků. Naopak vulgární a drzé chování a sprostá mluva nejsou ve 

výchovně-vzdělávacím procesu žádané.  

 V rámci předvýzkumu bylo zjištěno, že ačkoliv jsou dívky obvykle 

během adolescentního věku výrazně rychlejší ve svém fyzickém i psychickém vývoji, 

dosahují vyšší sociální inteligence a tím pádem se lépe adaptují na školní podmínky  

a požadavky učitelů, dotázaní respondenti nevnímali rozdíly mezi pojetím ideálního žáka  

a ideální žákyně. V celé práci je proto používáno obecné označení „ideální žák“, ale přesto 

tento pojem zahrnuje jedince jak mužského tak ženského pohlaví.  

 Přestože se u nás vyskytuje velké množství odborné literatury zabývající se 

vztahem mezi činiteli výchovně-vzdělávacího procesu, tedy vztahem mezi žákem  

a učitelem, nelze najít přesnou definici pojetí ideálního žáka, neboť se jedná o zcela 

individuální pojetí, které je naprosto závislé jednotlivě na každém učiteli a jeho vlastním, 

osobitém způsobu vnímání druhých lidí a na zkušenostech.  

 Ačkoliv je v empirické části bakalářské práce používán pojem výzkum, vlivem  

malého výzkumného vzorku se jedná pouze výzkumnou sondu. Šetření provedené v této 

práci se zaměřuje na pojetí ideálního žáka ze strany učitele a zároveň se snaží zmapovat  

a následně porovnat, jaké představy mají učitelé podle žáků pražských osmiletých 

gymnázií. Uskutečněný výzkum má však také své limity, ke kterým patří především malý 

vzorek respondentů. Jedná se proto jen o orientační výzkum, ze kterého nelze vyvodit širší 

a obecně platné závěry. Za další limit považuji zcela individuální charakter pojetí, které 

nelze nijak generalizovat. Učitelé si navíc nemusejí své představy a jejich dopad na žáky 

plně uvědomovat, popřípadě je možné, že je nechtějí přiznávat a výzkum proto může být 

zkreslený, pro zlepšení vlastního obrazu respondentů. Limitem výzkumu je také 

reprezentativnost vzorku, neboť existuje velké množství různých osobností učitelů, 

v rozdílném věku a s rozdílně dlouhou dobou praxí, což jsou všechno faktory, které se do 

pojetí ideálního žáka mohou promítat.  
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 I přes výše uvedené limity je však možné výzkum využít alespoň k orientačnímu 

zmapování problematiky pojetí ideálního žáka ze strany učitelů pražských osmiletých 

gymnázií. Další výzkum v této oblasti by měl být podle mého názoru zaměřen na 

gymnázia v dalších městech, případně by mohlo dojít k porovnání představ učitelů 

působících na osmiletých gymnáziích s představami učitelů z jiných typů škol.  

 Bakalářská práce slouží k upozornění na problematiku představ učitelů o žácích na 

pražských osmiletých gymnáziích a může být podnětem pro další výzkumy prováděné 

v této oblasti. Práce je určená především pro odborníky působící v pedagogické profesi.  
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