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ANOTACE 

Obsahem Portfolia profesního rozvoje Marie Hudečkové je 10 povinných kapitol, které 

mají prostupné jednotící téma zabývající se otázkou Osobnosti učitele a jeho komunikace 

se žáky středních škol. Tato otázka je v dnešní době často diskutována, proto je cílem 

práce sepsat kroky a doporučení vedoucí k lepšímu postavení učitele v současném školství. 

Portfolio mimo jiné přibližuje i osobnostní stránku pisatele, jeho pracovní i osobní zájmy  

a postoje. Teoretické poznatky jsou čerpány z oborů pedagogiky, sociologie a psychologie. 

Praktická část je založena na případové studii a profesiografickému rozboru učitele. 

Případová studie byla uskutečněna formou dotazníkového šetření mezi studenty ve vybrané 

střední škole a mapuje styly, jakými učitelé vedou výuku. 
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ANNOTATION 

The contents of the Portfolio of professional development of Marie Hudečková is ten 

compulsory chapters which have unifying theme dealing with teacher's personality and 

communication with high school students. This question has often been discused nowadays 

that is why the aim of the work is to write up the steps and recommendations improving 

status of teachers in present education sector. The Portfolio among other things describes 

both the personality of the writer and her caeer and personal interests and attitudes. 

Theoretical findings are drawn from the fields of education, sociology and psychology. 

The practical part is based on case study and analysis of profesional development of 

particular teacher. The case study was conducted through a questionnaire survey among 

students at selected secondary school mapping teaching styles. 

Key words: 

Professional development, analysis of profesional development of teacher, authority of 

teacher, communication with students   
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1 Předmluva 

Pro svou bakalářskou práci jsem zvolila variantu Profesního portfolia, neboť jsem 

uvítala možnost sebereflexe a uvědomění si důležitých mezníků ve své profesní dráze. 

Psaní bakalářské práce ve formě rozebrání určitého tématu je zajímavá forma zakončení 

bakalářského studia, ale v poslední době se rozmáhají diskuse o autorství a samostatné 

činnosti nad touto problematikou. Co se Portfolia profesního rozvoje týče, přijde mi,  

že je to dílo jedinečné a každý člověk se s ním vypořádá dle svých možností, ale  

i pohledů na svět, životních postojů a názorů, a je téměř nemožné, abychom našli 

podobná portfolia při porovnávání. Při mém rozhodování, zda volit variantu 

sebereflexe, jsem se potýkala s myšlenkou, jestli mé pohledy na učitelskou praxi  

a kroky, které mě k ní přivedly, budou pro čtenáře a hodnotitele zajímavé a zda budou 

témata, která jsem se rozhodla zařadit, dostatečně pochopena. Dovoluji si však 

konstatovat, že při plnění tohoto úkolu jsem si uvědomila, že v poměrně krátkém 

časovém úseku, který hodnotím (13 let), se událo hodně důležitých momentů, které 

jsem si díky této práci opět připomněla, utřídila myšlenky a nasměrovala kroky tam, 

kam bych se ve své profesi ráda posunula.   

Každý člověk vykonává učitelskou profesi z různých přesvědčení. Setkala jsem  

se s  variantami pohledů na výkon učitelské praxe jak ze strany samotných učitelů, tak 

ze strany veřejnosti. Každého z nás vedlo k tomuto povolání něco jiného. V dnešní době 

se ze společnosti vytrácí důraz na slušné chování a vystupování a to třeba mně osobně je 

téma blízké. Ve školství jsem působila 7 let a dnes nelituji, že jsem se této profesi 

věnovala. V současné době působím v jedné významné státní instituci a musím říct, že 

profese učitele mi dala obrovskou přidanou hodnotu. Člověk se v roli učitele totiž naučí 

neskutečné dávce tolerance a získá výborné komunikační dovednosti, pokud je však pro 

něj tato stránka osobnostního rozvoje důležitá. Já vždy lidem, kteří haní práci pedagogů 

říkám, ať si jdou zkusit na 2 měsíce učit a uvidí, jak náročná profese to je.    

Portfolio je zpracováno niterní formou. Popisuje skutečnosti, kterým přikládám velkou 

váhu. Při volbě jednotícího tématu, kterým je Osobnost učitele a jeho komunikace  

se žáky středních škol, jsem se zaměřila na skutečnost, kterou považuji v učitelské 

profesi za nejdůležitější. Ve svém okruhu kamarádů vedu časté debaty o tom, že lidé, 
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kteří tuto profesi vykonávají z vnitřního přesvědčení, by měli býti ve společnosti 

uznáváni a vyzdvihováni, aby nemuseli čelit ataku okolí, které zastává názor „Kdo 

neumí, učí.“  

Sepsání portfolia pro mne bylo poměrně náročné, ale zároveň velice motivující. Jak už 

jsem výše uvedla, tato forma práce se mi jeví jako rozumný způsob ukončení 

bakalářského stupně vzdělání. V přípravných fázích jsem se potýkala s nedostatkem 

studijních podkladů, vlastně jsem často nevěděla, co hledat, abych si udělala představu 

o tom, jak mám portfolio koncipovat. Po konzultacích se svým vedoucím práce jsem  

si udělala jasnější představu o formě a cíli práce. Od začátku jsem věděla, že tvořím 

ojedinělý soubor popisující můj pohled na pracovní dráhu. Relativně nejsnadnější částí 

se mi při zpracování zdálo sepsání životopisu, i když i tato část má svá specifika a ne 

vždy bylo snadné ukázat čtenáři tímto podkladem svůj profesní rozvoj a postupné 

nabývání vědomostí a dovedností. Při třídění materiálů a studijních opor jsem 

nejobtížněji vytyčovala cíl profesiografického rozboru učitele a případové studie školy. 

Tyto kapitoly jsou dle mého názoru velice „volně“ uchopitelné, ale zároveň nesmírně 

obtížně zpracovatelné, aby vykázaly určitou přidanou hodnotu jak pro samotného 

učitele, tak v případě školského zařízení i pro školu samotnou. Cílila jsem na téma, 

které může mít vypovídající hodnotu i pro školu například při evaluaci, neboť jsem 

chtěla, aby i škola měla „něco“ z mého působení během náslechů a sbírání podkladů pro 

studii.      
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2 Profesní životopis  

Místo pro osobní a kontaktní údaje:  

 

Vzdělání: 

2013 - nyní 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze  

Bakalářský studijní program: Specializace v pedagogice - Učitelství praktického 

vyučování a odborného výcviku 

2005 - 2007 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze  

Program celoživotního vzdělávání: Doplňující pedagogické studium učitelství 

praktického vyučování (zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou práce před 

komisí) 

2002 - 2003 

Jazyková škola hlavního města Prahy 

Pomaturitní studium anglického jazyka (zakončeno státní jazykovou zkouškou) 

1998 - 2002 

Střední průmyslová škola zeměměřická  

Studijní obor: Geodézie a katastr nemovitostí (zakončeno maturitní zkouškou) 

 

Pracovní zkušenosti: 

2012 - nyní 

Nejvyšší kontrolní úřad 

 od května 2013: organizační pracovník Kanceláře prezidenta NKÚ  

vedení veškeré pracovní agendy prezidenta; zajištění chodu kanceláře prezidenta; 

vedení rozpočtové položky; provádění rozborů (analýz) organizačního uspořádání, 
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dělby činností a toku informací včetně návrhů na jejich optimalizaci; zpracování 

písemných zápisů z porad; kompletace a evidence pracovních podkladů prezidenta 

Úřadu; komunikace se státními institucemi; organizace a přípravy společenských 

setkání na nejvyšší státní úrovni atd.  

 říjen 2012 - duben 2013: asistentka ředitelky odboru interního auditu 

2009 - 2012 

OSVČ  

 public relations pro jazykovou školu Sentia s. r. o.  

 výuka anglického jazyka ve společnostech soukromého i státního sektoru (Hochtief, 

Mafra, Festo, Vivus, Mafra, Premont, České radiokomunikace, Archiv 

bezpečnostních složek, ČP Invest)  

 vedení kurzů ručních prací pro děti a mládež 

2006 - 2009  

ZŠ Psáry, Praha východ 

 třídní učitel + výuka ČJ, AJ, VV, TV na 1. stupni 

 WEB master – tvorba a aktualizace webových stránek školy 

 vedení a výkon agendy spisové služby školy (aplikace Bakalář) 

 vedení organizační agendy ředitelky školy 

 vedení a výuka vzdělávacích kurzů anglického jazyka pro dospělé  

(úroveň dle ERR A1 – B1) 

2003 - 2006  

ZŠ Dědina, Praha 6  

 výuka anglického jazyka na 1. a 2. stupni ZŠ 

 třídnictví 2 roky 

8-9/2003  

Katastrální úřad v Mělníku 

 aktualizace změn a zpřesňování geometrického a polohového určení pozemků 

v katastrálních mapách  
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2003 - 2007  

Masarykův kulturní dům v Mělníku  

 vedení a výuka vzdělávacích kurzů anglického jazyka pro děti, mládež a dospělé 

(úroveň dle ERR A1 – B1) 

 vedení kurzů ručních prací pro děti a mládež 

 

Zájmy:  

Sport (cyklistika, lyžování, běh, jóga), vaření, ruční práce (šití, drátkování, malování na 

sklo, keramika), četba osobnostní literatury a zdravého životního stylu    

 

Cizí jazyky:  

Anglický jazyk 

 Státní jazyková zkouška úrovně B2 – r. 2005 

 TELC (The European language certificate) úrovně B1 – r. 2003 

 

ICT:   

ECDL Certificate (Moduly 2, 3, 6, 7) – r. 2015  

 

Odborné kurzy a semináře absolvované v době studia: 

 Grafická úprava písemností - nové znění normy 01 6910 

 Kybernetická bezpečnost 

 Nový občanský zákoník 

 Písemná a elektronická komunikace 

 Právní úprava v oblasti ochrany utajovaných informací 

 Protokol a etiketa 

 Spisovná čeština 

http://sappro.nku.cz/sap(bD1jcyZjPTEwMCZkPW1pbiZwPTMyMDMwJnY9Ny4wMjE2Jmk9MQ==)/bc/bsp/sap/hcm_learning/leso.htm?plvar=01&otype=E&objid=42004067&CORE=%2fsap%28bD1jcyZjPTEwMCZkPW1pbiZwPTMyMDMwJnY9Ny4wMjE2Jmk9MQ%3d%3d%29%2fbc%2fbsp%2fsap%2fzhcm_learning%2ftraining.htm
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 Zákoník práce 

 

Různé: 

 od r. 2013 bezpečnostní prověrka na stupeň „Důvěrné“ 

 od r. 2015 člen pracovní skupiny Young EUROSAI (European Suprame Audit 

Institutions), listopad 2015 účast na kongresu v Izraeli    
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3 Esej - Osobnost učitele a jeho komunikace se žáky středních škol 

Úvod 

V posledních letech se – především v odborné literatuře – hojně prezentuje, že by vztahy 

mezi učiteli a žáky měly být více partnerské. Na druhé straně se ozývají hlasy o rozkladu 

žákovské kázně a morálky. Hovoří se o tom, že učitelé dnes dokážou jen obtížně žáky 

přimět, aby se podřídili školním normám, autorita učitelů i školy jako instituce je 

destruována, což se odráží také ve zhoršených vzdělávacích výsledcích žáků. Žáci se 

neučí, protože je k tomu nikdo nenutí. 1 

Při zamýšlení se nad touto situací se nabízí otázka, zda učitelé opravdu ztratili svoji 

autoritu nebo zda už tak trochu nerezignovali na danou situaci a ani se nesnaží 

přizpůsobit svou komunikaci k většímu porozumění dnešní středoškolské mládeži? 

Nutno podotknout, že učitelova autorita úzce souvisí s kázní a morálkou, jakou si  

ve třídě nastolí a s účinností jeho přístupů k nežádoucímu chování žáků. Těžko 

můžeme za autoritu považovat učitele, v jehož hodinách žáci neustále vykřikují, baví se 

nebo jeho výklad naprosto ignorují.  

V eseji se zaměřím na problematiku týkající se pedagogické komunikace  

se středoškolskou mládeží a osobnost učitele. Není cílem rozebírat současný stav 

rodinného prostředí, ze kterého žáci pochází a spolupráci rodičů se školou, ač je to 

kapitola velice podstatná. Záměrem práce je pomoci dnešním učitelům najít cestu 

k žákovi.  

 

Učitel jako osobnost 

Jsou to učitelé, kteří tráví s žáky nemalé množství času a kteří mají možnost na ně 

kladně působit a ukázat jim, že i v dnešní době, kdy se může zdát, že se vytrácejí lidské 

hodnoty, je možné, alespoň svým postojem k žákům samotným, vytvořit základ pro 

uvědomění si, že vstřícným přístupem lze dosáhnout kvalitnějšího života jak v rovině 

školní, tak i soukromé.   

                                                           
1 Časopis KOMENSKÝ 01/2012, Když žáci učitelům „zobou z ruky“, autor článku Klára Šeďová  
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Odborná veřejnost zastává názor, že učitel jakéhokoliv stupně školy má mít za cíl 

vypěstovat v žácích vztah k práci, hodnotám, postojům atd. a to se mu podaří jen 

v případě kvalitního vzoru. Cangelosi2 k této problematice uvádí „Tisícům učitelů se 

daří překonávat zdánlivě nemožné podmínky a získat si žáky pro spolupráci tváří v tvář 

nepříznivým postojům žáků a nevyhovujícím podmínkám ve škole. Tito učitelé vedou 

hladce fungující třídy, kde je spolupracující chování žáků spíše pravidlem než 

výjimkou.“ Plyne tedy z toho, že při práci s žáky si musíme uvědomovat, že jedním 

z kroků pro získání si autority je to, jak je učitel sám žáky vnímán po osobnostní 

stránce.  

Jsou skutečně dnešní učitelé na učilištích a středních školách Osobnostmi? Přikláním se 

k tvrzení, že osobnostní složka učitele je důležitá a i já sama jsem se před třemi lety 

dostala do fáze, že jsem sama sobě položila otázku, zda jsem pro své studenty studnicí 

informací a skutečnou osobností, kterou by pedagog zcela jistě býti měl. Zda disponuji 

širokým všeobecným a odborným rozhledem, které jsou klíčové pro komunikaci se 

žáky, zda dokáži dostatečně pochopit žákovu duši. Po uvědomění si této otázky jsem se 

ocitla v určité životní fázi, kdy jsem se rozhodla na sobě samé pracovat a školství na čas 

opustit a zaměřit se na získávání vědomostí v oblasti osobnostního rozvoje. Domnívám 

se totiž, že učitel by měl býti všestranně rozvinutou osobou. Tento postoj zaujímá  

i profesor Zdeněk Helus, kdy tvrdí: „To, že učitel sám je rozvinutou osobností, to, že 

své osobnostní kvality svými postoji, svým jednáním a vůbec tím, kým je, ztělesňuje, je 

dítěti nejúčinnějším podnětem, aby se jako osobnost rozvíjelo.“3  

V souvislosti s osobnostním rozvojem je v  současné době často diskutována otázka 

získávání vysokoškolského vzdělání. Určitá honba za tituly však zcela jistě nedá učiteli 

záruku, že je to cesta ke vzdělanosti. Jůva (2001) tvrdí, že úspěšnost výchovně-

vzdělávacího procesu závisí na pedagogově hodnotové orientaci a kvalitním vzdělání. 

Kvalitním vzděláním však nemá na mysli pouze teoretické a praktické odborné 

vzdělání, ale i hluboké vzdělání všeobecné s širokým filozofickým, politickým, 

vědeckým a kulturním rozhledem a vzdělání pedagogické. Troufám si říci, že ne všichni 

vyučující, kteří formálně splní kvalifikační předpoklady pro výkon své profese, si tuto 

                                                           
2 Cangelosi, J.S., 2006, str. 13 
3 HELUS, Z., 2009, str. 265 
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skutečnost uvědomují. Jůva (2001) vyzdvihuje i některé rysy pedagogovy osobnosti, 

které kladně ovlivňují výchovně-vzdělávací proces. Jsou jimi tvořivost, zásadový 

morální postoj, pedagogický optimismus, takt a klid, pedagogické zaujetí, hluboký 

přístup k žákům a přísná spravedlnost. Z hlediska dovedností a návyků pak uvádí 

komunikativní, organizátorské a rétorické dovednosti učitele. Dovoluji se přiklánět 

k této argumentaci a souhlasím, neboť tato teze se mi potvrdila i v pedagogickém 

výzkumu vedeném na ŠPŠ zeměměřické (viz kapitola Profesiografický rozbor učitele), 

kdy výzkumem vyplynulo, že žáci mají kladnější vztah k vyučujícím, kteří jsou 

specialisty na práci s lidmi v procesu vzájemného působení a formování jednoho 

člověka druhým člověkem. Žáci vycítí, pokud učitel práci vykonává rád a baví ho. 

V této souvislosti zastávám názor, že ve školství by měli zůstávat jen lidé z přesvědčení, 

že svou práci dělat chtějí, a ne proto, že už nechtějí narušovat své každodenní rituály. 

Při výkonu jedné ze svých pedagogických praxí jsem vyslechla názor vyučující, která 

mi řekla: „To se máte, že jste našla jiné zaměstnání. Já bych také chtěla něco jiného, ale 

měňte zaměstnání ve 45 letech.“ Trochu mě zamrazilo, neboť já osobně si neumím 

představit, že bych vykonávala do důchodu povolání, které mě vnitřně nenaplňuje.  

Pro mne je toto důkaz, že učitelova osobnost je pro žáky hlavním indikátorem toho, jak 

na něj budou pohlížet a respektovat ho. 

 

Forma pedagogické komunikace 

Zájem žáků o výuku, ale i o dění kolem sebe lze vzbudit značnou dávkou taktu, kterou 

by pedagog měl po osobnostní stránce disponovat a to se mu podaří kvalitní 

pedagogickou komunikací.  

Dle mého názoru je tedy dobré, aby se učitelé snažili připravovat hodiny zajímavé, 

podněcovat aktivitu žáků, brát je jako cenné partnery a jejich názory využívat.  Tohoto 

cíle lze dosáhnout několika vhodnými prostředky, kdy by se měl učitel snažit používat 

bohatý popisný jazyk a vhodně volit slova. Lze konstatovat, že žáci zajisté věnují větší 

pozornost, pokud učitel k danému tématu má co říct.  



 

15 

 

Cangalosi4 píše: „Moudrým používáním slov při podávání informací a vyhýbáním se 

prázdnému mluvení zanecháte v žácích dojem, že o něco přijdou, když nebudou 

poslouchat, co jim říkáme. Naštěstí se žáci pohotově naučí „vypnout“, když mluví 

učitelé, kteří stále něco navrhují, ale nikdy to neprovedou.“  

Když učitel komunikuje, přenáší totiž určitou informaci. Ale způsob, jakým 

komunikuje, ukazuje, jak chce na žáka působit. Učitelův řečový projev může být 

chladný, věcný, nebo naopak milý, vstřícný. Každý z těchto způsobů ovlivňuje žáka, 

zanechává v něm různé pocity. Je přirozené, že se žák cítí lépe, vystupuje-li učitel 

přátelsky a mile, než když je strohý a chladný. Pedagogickým průzkumem, který je 

součástí této práce, tento fakt taktéž vyplynul. Žáci daleko lépe hodnotí vstřícného 

vyučujícího, který je akceptuje.  

Akceptací se rozumí stav, kdy jde o úplné uznání žáků, jejich respektování jako 

osobnosti. Je to korektní, taktní a nepodezřívavý vztah. Je základem pro vytvoření 

důvěry žáka k učiteli. Peter Gavora uvádí5 ve své knize Učitel a žáci v komunikaci 

následující příklady projevů akceptace: 

- učitel neskáče žákovi do řeči, nechá ho domluvit 

- učitel pozitivně oceňuje žáka, povzbuzuje také nedokonalé pokusy (Půjde to, 

neboj se!, Vždyť jsi to minule věděla, pokračuj!) 

- učitel akceptuje nápady žáka, které jsou hodnotné 

- učitel je zdvořilý k žákovi  

- učitel vyjadřuje svoji náklonnost k žákovi 

- učitel vyjadřuje sympatie vůči všem žákům, nedává najevo lhostejnost nebo 

antipatie 

- jestliže učitel kritizuje, má dávat přednost akceptujícímu odmítnutí  

- učitel dodržuje pravidla, na kterých se s žáky dohodli. 

Samozřejmostí kvalitní pedagogické komunikace by mělo být aktivní naslouchání 

žákům. „Adolescenti odmítají jiné názory a životní formy, často velmi energicky. 

V některých případech však adolescenti již nevystupují otevřeně a bojovně proti starší 

                                                           
4 Cangelosi, J.S., 2006, str. 96 
5 Peter Gavora, 2003, str. 96 
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generaci, ale prostě ji ignorují.“6 Z tohoto konstatování by si měli učitelé stanovit svůj 

vnitřní cíl a to ten, nedostat se do stavu, kdy budou jejich vlastní žáci ignorovat je 

samotné, ale usilovat o zvrácení této skutečnosti.  

V této souvislosti je důležité zmínit, že učitelé by měli pracovat jako tým. Forma 

spolupráce by měla být nezbytná, protože jinak na určité projevy chování žáků nahlíží 

pedagog muž, žena, začínající, zkušený atd. Styly vedení ve škole by měly být proto 

obdobné. Dění ve škole vyžaduje týmovou spolupráci, ale především potřebu učitele 

pracovat na sobě samotném a pravidelně podstupovat sebereflexi, neboť „Po sebereflexi 

vlastního chování může učitel dojít k závěru, že základní příčinou obtíží je on sám. Tím, 

že například vnímal urážku tam, kde nebyla zamýšlena, že měl sklon zbytečně hledat na 

žácích chyby, že byl nespravedlivý, že se projevoval povzneseně a důležitě, že byl 

nedůsledný apod. Takovým chováním pak může učitel ve třídě vyvolat odpor či zmatek, 

popřípadě veselí, což může žáky podnítit k dalšímu nepřijatelnému chování, na něž opět 

učitel nepřiměřeně reaguje. Tím vzniká začarovaný kruh. V tomto případě je prvním 

krokem k nápravě změna vlastního chování učitele“7.  

 

Závěr 

Na základě prostudování odborné literatury vedoucí k rozboru důležitých bodů, které je 

dobré využívat při výkonu učitelské profese, abychom předešli konfliktnímu jednání  

se školskou mládeží, plyne, že vyučující by se měli zaměřit na sebereflexi a snažit  

se kromě odborné profesní stránky rozvíjet především své komunikační dovednosti. 

Důležitým faktorem v pedagogické praxi je objevení a pochopení vlastního chování 

učitele a jeho přístupu k žákům.  

Z těchto poznatků docházíme k závěru, že nedílnou součástí kvalitní pedagogické 

komunikace je celoživotní vzdělávání v osobnostní rovině.   

  

                                                           
6 J. Čáp, J. Mareš, 2001, str. 236 
7 Fontana, 1997, str. 337-338 
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5 Konspekt knihy 

Název titulu: Učitel a problémový žák  

Autoři: Marie-Thérèse Auger, Christiane Boucharlat 

Rok vydání: 2005  

Místo: Praha 

Nakladatelství: Portál s. r.o. 

Počet stran: 128 

ISBN: 80-7178-907-0 

Klíčová slova: učitel a žák, problémové děti, pedagogická komunikace, pedagogické 

dovednosti, klima školy, vzdělávání učitelů, příručky 

Zdůvodnění výběru uvedeného titulu: 

Knihu jsem poprvé četla v roce 2006, kdy jsem hledala podpůrný prostředek k tomu, 

abych se pokusila pracovat s žáky 2. stupně ZŠ, které jsem v té době vyučovala a kteří 

vykazovali značné známky nekázně. Cítila jsem, že potřebuji změnit svůj přístup k nim 

a chtěla jsem, abych nesklouzla do tradičního modelu, který by byl žákům ještě více 

k smíchu (poukazování na nedostatky, umravňování, vyčítání atp.). Troufám si říct,  

že tato publikace mě profesně hodně ovlivnila a tenkrát, jako začínajícímu učiteli, 

pomohla, abych danou situaci přijmula jako výzvu a pracovala na svém rozvoji. 

Vybavuji si, že bylo mým vytyčeným cílem s žáky, kteří byli ostatními hodnoceni 

velice záporně, najít společnou cestu a získat si u nich respekt. Kniha mi přinesla 

poznatky, které dnes zcela běžně komponuji do svých komunikačních vzorců, ale tehdy 

mi doporučení z knihy přišla zcela „objevná“.  
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Struktura knihy: 

PRVNÍ ČÁST: Učitel a problémový žák 

1. Kdo je „problémový“ žák a „problémová“ třída 

2. Jaké jsou důvody „problémového“ chování žáků 

3. Proč jsou některé třídy „problémové“ 

4. Vztah učitele k „problémovým“ žákům 

DRUHÁ ČÁST: Jak úspěšně pracovat s „problémovými“ žáky a třídami 

5. Úspěšné strategie v práci s „problémovými“ žáky 

6. Jak lépe vycházet s „problémovými“ žáky 

7. Další vzdělávání jako prostředek osobního růstu učitele 

ZÁVĚR 

 

Vlastní použité ikony:  

vlastní zkušenost  

poznatek, který se mi líbí  

 

I. Část 

Jaké jsou důvody „problémového“ chování žáků 

a) Ekonomický a sociální kontext 

- Str. 15 „Mnoho rodičů dává přednost citovým vztahům na úkor výchovného 

působení na své dítě. Vyhýbají se zákazům a příkazům, mají na své děti malé nároky 

a snaží se vyhnout jakýmkoli konfliktům. To, že se na děti nekladou mimo školu žádné 

nároky, spolu s možným pocitem dětí, že si mohou všechno dovolit, vede k tomu,  

že mladí lidé ve škole nerespektují stanovená pravidla a odmítají přistoupit  

na požadavky učitelů.“ + nestabilita rodinných vztahů 

- Str. 16 „Žijeme ve společnosti, která mládí přeceňuje a idealizuje tělo mladého 

člověka. Mnoho dospělých má tendenci identifikovat se s dospívajícími a chovat se 
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podobně jako oni i ve chvíli, kdy by mladí lidé potřebovali najít dospělý vzor, jehož 

autorita by jim pomohla budovat vlastní identitu“.  

b) Těžké období dospívání  

- Tělo se stává hlavním prostředkem sebevyjádření v rovině oblečení, účesů  

a líčení. Mladý člověk má pocit vnitřního vyprázdnění, a proto cítí potřebu na sebe 

upozorňovat a zviditelnit se. Schovává se za svou image, která mu slouží jako 

provizorní obranný krunýř. → Učitel by měl žáka respektovat a nezesměšňovat, 

neupozorňovat na image → žáci jsou hodně zranitelní 

- Snění a představivost – ve třídě se žák jeví, jako že je maximálně soustředěný  

na výklad, ale ve skutečnosti je úplně jinde → snění je důležité ꞊ napomáhá 

k odreagování 

- Potřeba být milován → „Mladý člověk chce být ujištěn o trvalé lásce svých rodičů, 

ačkoli si zároveň přeje od nich udržovat odstup.“ → Povídat si s žáky o jejich 

pocitech. Mladý člověk to často řeší tak, že volí agresivní vzorce chování, kterými se 

staví do opozice. 

 

Vztah žáků k učiteli: 

a) Identifikace → učitel je pro žáka vzorem 

b) Projekce 

-  Žák se připodobňuje k osobě druhé např. agresivní a nevysvětlená reakce vůči 

učiteli představuje opakující se konfliktní chování, které student prožívá s rodičem 

→ učitel by měl znát rodinné zázemí žáka 

-   Žák může u svého učitele předpokládat takové pocity a přání, kterých se sám rád 

zbavil → tzv. projekční plátno, do něj si mladý člověk často promítá vlastní 

problémy a konflikty 

Učila jsem se vždy se zvýšenou mírou submisivity, abych si učitele naklonila. 

Vždy jsem si myslela, že se na mě učitelka zlobí nebo si myslí, že jsem neschopná ꞊ mé 

nízké sebevědomí   
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c) Negativní sebeobraz – učitelé, kteří mají „vždycky pravdu“ nejeví o žáky zájem  

a shazují je, pohrdají jimi a ponižují je → žák touží po tom, aby o něj učitel jevil 

zájem  

a) b)  c) 

 

Když toto žák nedostává, uchýlí se k útěku (např. mluvení ve třídě v průběhu hodiny, 

nezapojování se do dění ve třídě, mlčení, záškoláctví) a útoku (např. když má žák pocit, 

že jím učitel pohrdá, učitel vystupuje autoritativním způsobem) 

 

Vztah učitele k „problémovým“ žákům 

Způsob, jakým učitel na žáka pohlíží, je determinující a může mít přímý vliv nejen  

na žákovo chování, ale i na jeho výkon 

- nebezpečí „nálepkování“ např. učitel si nevytvoří na žáka vlastní názor, ale nechá 

se ovlivnit hodnocením učitele jiného, který má se žákem problémy  

- identifikace a projekce – pokud má učitel ze svých školních let zkušenost 

s neúspěchem, bude díky identifikaci lépe rozumět těm, kteří mají ve škole 

problémy. 

Jako dítě jsem nerada četla nahlas před třídou → jako učitelka jsem se dokázala 

vcítit do toho, co žák v této situaci prožívá → nevystavovala jsem žáky těmto 

situacím 

Nestrpím nedochvilnost, nezodpovědnost, neumravněnost → vliv z vlastní 

rodiny, kdy jsem už jako malé dítě byla vystavena velké zodpovědnosti  

(péče o domácnost, sestru, poslušnost vůči matce) 

 

II. Část 

Úspěšné strategie v práci s „problémovými“ žáky 

a) Přístup učitele k „problémovým“ žákům  

- Přijetí (jak vejde učitel do třídy – nesmí na něm být znát strach) 



 

24 

 

- Tělesný postoj (úsměv, pohled, stání) 

- Respekt vůči žákům (slušnost k žákům, vnímavost) 

- Potřeba být k dispozici (naslouchat, vědět, co se ve třídě děje) 

- Uvolnění (humor, posezení se všemi) 

- Osobní vztah (nebát se žákům říct, když učitele něco trápí) 

- Zachování klidu → nenechat se „vytočit“ 

b) Řád a pravidla 

- Stanovit pravidla na začátku školního roku a dodržovat je. Tito žáci nemají řád zažitý 

z domova, proto ho potřebují a vyžadují. → učitel musí být důsledný + stejná 

pravidla pro všechny 

- Str. 63 „Problémoví žáci potřebují takové učitele, kteří jejich agresivnímu chování 

nepřikládají přílišný význam, kteří se necítí být tímto chováním ohroženi a dokážou 

k takovým žákům přistupovat pozitivně a s důvěrou“ 

- Nejistí žáci se před ostatními brání odmítavými postoji (často prožívají pocity ztráty 

vlastní hodnoty) → přistupovat k žákům pozitivně, podpořit jejich rozvoj, ale 

nečekat vděk a zázračné výsledky 

c) Naslouchání a rozhovor 

- Fáze rozhovoru:  

1. Učitel žákovi položí otevřenou otázku 

2. Učitel naslouchá tomu, co žák odpovídá 

3. Učitel shrne, co žák sdělil 

4. Učitel poukáže na své hledisko (např. „Vadí mi tvoje chování, protože musím bez 

ustání přerušovat svůj výklad.“) 

- Používání chápajícího přístupu k vedení rozhovoru → přístup souvisí 

s rogerovskou empatií = hlubší a autentičtější porozumění druhému. Při tomto 

přístupu se používá tzv. reformulace (jinými slovy a přesněji se zopakuje to, co bylo 

řečeno) 

1. Primární obsah sdělení: slova, promluva 

2. Sekundární obsah sdělení: co vycítíme z podtextu 

3. Mimoslovní chování: co prozradí tón hlasu, mimika → umožňuje učiteli aktivně 

naslouchat žákovi, zbavit se napětí → Důležité: Sám učitel musí být vyrovnaný! 

U
čitel m

u
sí b

ýt em
p

atický 



 

25 

 

Řešení konfliktních situací 

Str. 93 „Jestliže učitel chce, aby si žák osvojil jeho „logiku“, a chce ho podnítit  

ke změně chování, musí nejprve proniknout do jeho logiky chování. To oběma umožní, 

aby dokázali vnímat odlišný názor partnera. Platí totiž, že když nám nikdo nechce 

naslouchat a rozumět nám, uzavíráme se do svého referenčního rámce.“ 

Např. „Musíš si přečíst doma tu knihu.“ → Učitel má „své důvody“ k tomu, aby  

po žákovi vyžadoval to, co považuje za nutné. Žák má ovšem také „své důvody“ pro to, 

jak se chová. Postoj, který zaujímá je v souladu s výchovou, které se mu dostává.  

 

Další vzdělávání jako prostředek osobního růstu učitele 

Str. 107 „Osobnost učitele má na žáky větší vliv než to, co učitel umí nebo jaké metody 

používá“ C. Rogers 

- Vzdělávání zaměřené na rozvoj osobnosti učitele, aby učitelé: 

1. Lépe porozuměli projevům chování 

2. Uvědomili si, jaké mají o žácích představy a jak na ně reagují 

3. Zlepšili vzájemnou komunikaci a dávali žákům možnost individuálně a kolektivně 

se vyjadřovat 

 

Ukázky cvičení z vybraných školení: 
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6 Profesiografický rozbor učitele 

Cílem profesiografického rozboru je dát vyučujícímu zpětnou vazbu o jeho stylu 

komunikace se žáky, neboť, jak už vyplynulo z předchozích kapitol, sebereflexe  

a vlastní poznání jsou pro učitele nejdůležitějšími faktory ovlivňující jejich 

pedagogickou dráhu.  

 

Základní údaje o vyučujícím 

Výběr vyučujícího byl zvolen zcela záměrně na škole, která mi je blízká. Škola, na které 

působí, a které je, věnována celá kapitola č. 7, je jedinou školou v republice s takto 

specifickým oborem. Přišlo mi zajímavé zaměřit svůj pohled na člověka, který  

se rozhodl změnit svou profesi a vstoupit do tak náročného prostředí, kterým beze sporu 

práce se středoškolskou mládeží je. Pan učitel po ukončení vysokoškolského studia 

působil několik let v odborné praxi v soukromém sektoru jedné renomované 

společnosti. I přes dobré finanční ohodnocení a uznání ve svém oboru se rozhodl 

pracovní pozici vyměnit za zaměstnání, které je sice méně honorované, ale velice 

důležité, neboť má možnost své pracovní zkušenosti předávat mladší generaci.  

Název školy Střední průmyslová škola zeměměřická 

Jméno a příjmení Jan Říha 

Dosažené vzdělání Vysokoškolské 

Akademické tituly Ing. Bc. 

Obor vzdělání 

Název specializace 

Geodézie a kartografie 

Zaměření pedagogické 

působnosti  

Učitel odborných předmětů 

Vyučované předměty Geodézie, geodetické výpočty, praxe, grafické programy 



 

27 

 

Počet let pedagogického 

působení  

5 

Předchozí nepedagogické 

působení 

Geodet na stavbách u firmy Metrostav a.s. 

 

Rozhovor s vyučujícím 

Rozhovor byl veden ústně kladenými otázkami, odpovědi zaznamenány a po přepisu 

autorizovány. Současně dal vyučující souhlas s jejich publikací pro účely této práce, 

avšak s omezením dalšího rozšiřování.  

 

Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl vstoupit do školství? 

Moje bláhová představa byla: více volného času (na rozdíl od předešlé práce, kde jsem 

volný čas prakticky neznal), možnost seberealizace, výchova dospívajících lidí, 

ovlivnění jejich myšlení a třeba i a cestování o prázdninách. 

Co se Vám líbí na práci učitele, co je pro Vás hnacím prvkem působit v dnešní době 

ve školství? 

Možnost práce v mladém kolektivu, kreativita, možnost rozvoje myšlení žáků, ovlivnění 

jejich životních postojů. 

Co Vám na práci učitele nevyhovuje, v čem shledáváte určité obtíže?  

Práce učitele je vyčerpávající na komunikaci (být stále připraven odpovídat, neustále 

mluvit a přednášet), náročnost příprav na hodinu, v současnosti nízká prestiž osoby 

učitele u veřejnosti, rodičů i žáků. 

V čem vidíte nedostatky současného školského systému?   

Nedostatky školského systému: nejednotnost cílů vzdělávání, bezbřehý chaos 

v nadřízených organizacích, naprosto nedomyšlené reformy. Skoro mám až pocit, že  

o děti úředníkům vůbec nejde … 
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Také mi přijde, že žáci mají najednou moc práv a v podstatě na ně nikdo nemůže, jde 

tím dolu jejich morálka a hodně toho zneužívají (úplně to přetváří jejich hodnoty). 

Naproti tomu učitel nemůže téměř nic a každý svůj krok by měl pro jistotu konzultovat 

s právním poradcem, aby si někde „nenaběhl“. 

Jaký je Váš pohled na motivaci mladých lidí jít do školství? 

Není příliš vysoká: práce hodně, ohodnocení malé, prestiž žádná, psychická zátěž 

vysoká. Ono totiž dělat učitele neznamená učit 21h týdně a mít volno (do toho spadají 

ještě přípravy, opravování, maturity, třídnictví, organizace školy, odborné praxe, 

sportovní kurzy, školní akce …). 

Jaké vlastnosti by měl mít pedagog, aby ve školství vydržel?  

Trpělivost, tvořivost, zdravé sebevědomí, důslednost, předvídavost, zodpovědnost, 

tolerance, cílevědomost, smysl pro humor, upřímnost a čestnost. Také by neměl mít 

příliš velké karierní ambice a mít vyvinutou schopnost empatie. 

Co Vy sám berete jako své klady a řekl byste, že díky nim se Vám daří kvalitně působit 

na žáky? 

Myslím si, že mezi mé klady patří trpělivost, tvořivost, empatie, smysl pro humor, čest  

a upřímnost. Zatím se mi to jeví jako docela dobrá cesta, jak působit na žáky. 

Jak byste popsal svůj vyučovací styl?  

Kombinuji hodně vyučovacích stylů (frontální, názorně-demonstrační, praktické, 

dovednostní, diskuze, heuristické metody, partnerské, skupinové a kooperativní metody, 

samostatná práce žáků atd.), aby výuka byla zajímavá. 

Co si myslíte o současném trendu alternativních stylů vedení výuk? 

Ohledně alternativních stylů si myslím, že to má určitě smysl, protože i učitelství se 

musí vyvíjet a jít dále s dobou. Musí se to ale dělat s rozumem a mít dobrý koncept. 

Nemělo by to být jen prvoplánové a bezúčelné (jako rozdat všem tablety a nevědět,  

co s tím dál). 

Čeho byste rád ve výuce dosáhl, či čeho jste se snažil vždy dosáhnout? 
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Ve výuce se snažím hlavně provázat teorii s praxí, aby látka byla zajímavá  

a korespondovala s vývojem v oboru. 

K čemu Vy sám vedete žáky po osobnostní stránce?  

Snažím se vést žáky k morálce a čestnosti, zájmu o hlubší poznání věcí kolem nás, aby 

z nich nevyrostla generace bez zájmu, generace sociálních příživníků, neschopných  

a z lenosti hloupých lidí. 

Co si myslíte, že je v dnešní době důležité v komunikační rovině? 

V komunikační rovině je vždy dobré umět přiznat chybu, mluvit upřímně, a ne příliš 

přemoudřele, nepřetvařovat se a zbytečně „nemachrovat“. 

V čem si myslíte, že tkví současné neshody mezi vyučujícími a žáky? 

Hlavně v nepochopení se, v morálce a soudnosti dnešních generací. Učitel postupem 

času ztrácí schopnost (možná i chuť) vcítit se do žáka a pochopit jeho chování  

a problémy. Žák tuto schopnost zatím pochopitelně nemá a ani se o ni často nesnaží, 

takže si neumí promítnout své chování z pohledu učitele, proto se chová tak, jak se 

chová (občas arogantně, drze, sobecky nebo třeba agresivně). Tím vznikají bariéry  

a nepochopení mezi učitelem a žákem. 

Jak byste sám sebe ohodnotil jako pedagoga? 

Považuji se za schopného, leč v některých případech méně důsledného učitele, který má 

však pracovní „zapálení“ a snaží se žákům dát i informace, jak to v praxi doopravdy 

funguje – ne jen teorii z knih. 

Jak rozvíjíte svou osobnostní stránku pedagoga? 

Několikrát do roka se účastním různých seminářů a školení, samozřejmostí  

je doplňování si znalostí z dostupných zdrojů (literatura, internet). 

  



 

30 

 

Jakým způsobem se práce prolíná ve Vaší osobní rovině? Je pro Vás učitelská profese 

povoláním nebo životní cestou? 

Spíše asi životní cesta. Dělat tuto práci pro peníze nemá smysl, je spousta jiných 

odvětví, kde bych si vydělal více peněz a měl méně komplikací. Tuto kapitolu jsem si 

zkusil, ale učitelství mě vnitřně naplňuje. Učitelská profese je však náročná, hodně věcí 

člověk musí řešit po práci, a aby to mělo smysl, tak se žákům věnuje i ve svém volném 

čase. Občas je to dost náročné (ne každý to pak dokáže snášet, o partnerech a rodině ani 

nemluvím). 

Jakým způsobem připravujete materiály do výuky, kde čerpáte aktuální informace, 

jak si připravujete vyučovací lekce, používáte ICT? 

Dělám si výpisky, tisknu si materiály z internetu a sestavuji z toho prezentace anebo 

čerpám ze zkušeností a z praxe, případně z knih, ale toho je málo, neboť vyučuji velice 

specifický obor. ICT samozřejmě používám a využívají je i žáci (prezentace, videa, 

internet, MS Office nástroje, kreslící vektorové programy, speciální geodetické 

programy). 

Jak probíhá Vaše spolupráce s ostatními vyučujícími? Konzultujete s nimi 

problematiku řešení problémových situací atp.? 

S ostatními učiteli si vyměňujeme úlohy nebo třeba přípravy (materiály) a konzultujeme 

spolu obsah vyučovacích hodin v jednotlivých předmětech. V tomto směru nemáme  

na škole problém. 

Problematické situace s ostatními vyučujícími konzultuji, neboť mě zajímá jejich 

pohled na věc a závažnější problémy konzultuji i s výchovným poradcem. 

S jakými projevy nekázně a problémy se setkáváte ve své výuce? Co se v současnosti 

nejvíce ve škole řeší? 

Nesoustředěnost, nepozornost, roztěkanost, lajdáctví, lhostejnost, sobeckost, neustálé 

nutkání hrát si s mobilním telefonem nebo tabletem. 
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Jak Vy sám řešíte problémy se svými žáky, jaké prostředky komunikace používáte, 

spolupracuje s rodiči atd.? 

Většinou se snažím problém vyřešit domluvou v hodině, pokud to neúčinkuje a žákovi 

je to lhostejné, tak nastupuje aparát kázeňských opatření, popřípadě domluva s rodiči  

(ti občas poslouchají, občas hájí své ratolesti a občas je to nezajímá). Nutno podotknout, 

že ani z těchto opatření si někteří žáci příliš nedělají.  

Snažíme se problémy dětí pochopit a věnovat se jim (případně jim domlouvat odbornou 

pomoc), ale někdy to opravdu nejde a je to vyloženě ztráta času. 

 

Vlastní hodnocení vyučujícího 

Pan učitel na mě působí velice kladným dojmem, přistupuje ke všem situacím  

s rozvahou. Navštívila jsem několik jeho vyučovacích lekcí, kde jsem se soustředila  

na komunikační prvky a jeho přístup k žákům, a vždy jsem odcházela s pěkným 

pocitem, neboť mě velice zaujala jeho neskutečná empatie. Z pozorování je patrné, že 

žáci k panu učitelovi přistupují velice kladně. Kdykoli někdo něco potřeboval vysvětlit 

nebo zopakovat, pan učitel byl nápomocný a co se mi obzvlášť líbilo, vždy se snažil 

propojit danou problematiku s reálnou situací, aby si žáci uvědomili, jaká je to situace 

z praxe. Jeho výuka probíhá přirozeně a na vzájemné komunikaci s žáky bylo vidět, že 

takto vypadají hodiny pravidelně i bez hospitující osoby ve třídě. Pan učitel působí ve 

školství 5 let a z rozhovoru s ředitelkou a zástupkyní školy vyplynulo, že je ve škole 

oblíbený pro svůj otevřený přístup. K zadaným úkolům přistupuje zodpovědně  

a ochotně naslouchá radám starších a zkušenějších pedagogů.   
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Dotazník interakčního stylu učitele8  

Tento dotazník zjišťuje interakční styl vyučujícího. Je zpracován na základě sebereflexe 

daného učitele a hodnocení žáků. Učitel nebo žáci v něm vyjadřují svůj názor na činnost 

a chování tak, jak ho vidí a vnímají. Způsob vyplňování je založen na zakroužkování 

hodnot 0 (nikdy) - 4 (vždy). Podle toho, jak danou oblast vyučující nebo žáci ze svého 

pohledu hodnotí, může zakroužkovat 1, 2, nebo 3. Interakční styl se skládá z osmi 

charakteristik interakce učitele, které nazýváme dimenze (Obrázek 1). Každá dimenze 

popisuje vlastnosti učitele, které jsou pro jeho styl charakteristické. Chování učitele 

popisované sousedními sektory je bližší, příbuznější než chování popisované 

vzdálenějšími sektory. Zdánlivě nelogicky vypadá vztah sousední dvojice „vede 

k zodpovědnosti“ a „nejistý“. Uvědomme si však, že společným jmenovatelem je určitá 

učitelova tolerance. Učitel se „drží stranou“, otevírá prostor pro žákovskou činnost  

a pak se už rýsuje základ společných sektorů. Nejmenší vztahy mají k sobě protilehlé 

sektory, které spolu korelují negativně. Učitel, který ví o všem, co se ve třídě děje 

(sektor organizátor), pravděpodobně nemůže být zároveň váhavý (sektor nejistý). 

Sektory, které leží vůči sobě kolmo, v pravém úhlu, mají nulovou korelaci.  

 

Obrázek 1 

                                                           
8 Autory tohoto modelu jsou  Wubbel, Créton a Hoomayers (1987) z Univerzity v Utrechtu v Holandsku.   

Zdroj: Peter Gavora, Učitel a žáci v komunikace, Brno 2005, str. 45 – 51, 147-149 
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Názvy sektorů na obr. 1 naznačují, co si pod nimi má čtenář představit, ale přesto je 

lépe charakterizovat obsah jednotlivých proměnných detailněji (Tabulka 1).  

Označení dimenze Bližší charakteristika proměnné 

Organizátor Upozorňuje, co se bude dít; vede, organizuje, přikazuje, 

zadává úkoly, určuje postup, stanovuje podobu situací ve 

vyučovací hodině, vysvětluje, usměrňuje pozornost. 

Pomáhající Pomáhá, projevuje zájem, připojuje se k probíhajícímu 

dění, chová se přátelsky nebo ohleduplně, taktně, dokáže 

žertovat. 

Chápající Se zájmem naslouchá, projevuje empatii, dává najevo 

důvěru a pochopení, přijímá omluvu, hledá způsoby, jak 

upravovat spory, je trpělivý, je otevřený. 

Vede k zodpovědnosti Dává prostor pro samostatnou práci; čeká, až se třída 

odreaguje, dává volnost, svobodu spolu s odpovědností, 

respektuje návrhy žáků. 

Nejistý Drží se stranou, nezasahuje do dění; omlouvá se, že 

vyčkává, jak věci dopadnou; připouští, že chyba může 

být v něm samotném. 

Nespokojený Čeká na ticho, zvažuje důvody pro a proti, vyžaduje klid, 

dává najevo nespokojenost; tváří se mrzutě, zamračeně; 

stále se vyptává, kritizuje. 

Kárající Bývá rozzlobený, dovede si žáky „podat“, bývá 

podrážděný, vzteklý; rád zakazuje, upozorňuje na chyby, 

kárá, trestá. 

Přísný Drží žáky zkrátka, kontroluje je, přísně je přezkušuje; 

vynutí si ve třídě ticho, udržuje v hodinách klid; je 

přísný, trvá na dodržování pravidel a předpisů. 

Tabulka 1 
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Vzorový dotazník pro sebereflexi, který je uveden níže je možné požít i pro získání 

informací od žáků. V tom případě je potřeba přeformulovat položky např. Vyučující 

vyučuje svůj předmět s nadšením.   

 Dle svého úsudku konstatuji, že… 

 

nikdy                                                

vždy 

 

1 vyučuji svůj předmět s nadšením 0 1 2 3 4 

2 když se mnou žáci v něčem nesouhlasí, můžeme  

o tom diskutovat  

0 1 2 3 4 

3 vyžaduji po žácích bezpodmínečnou poslušnost 0 1 2 3 4 

4 jsem trpělivá/ý 0 1 2 3 4 

5 maskuji, když něco nevím 0 1 2 3 4 

6 jsem ohleduplná/ý 0 1 2 3 4 

7 vím o všem, co se ve třídě děje 0 1 2 3 4 

8 když chtějí žáci něco říct, naslouchám jim 0 1 2 3 4 

9 žáci mohou ovlivnit mé rozhodnutí 0 1 2 3 4 

10 jsem netrpělivá/ý 0 1 2 3 4 

11 když žáci ve třídě vyvádějí, jsem zmatená/ý 0 1 2 3 4 

12 věřím žákům 0 1 2 3 4 

13 nechám se lehce žáky rozčílit 0 1 2 3 4 

14 jsem tolerantní 0 1 2 3 4 

15 mám pichlavé poznámky 0 1 2 3 4 

16 žáci se u mě hodně naučí 0 1 2 3 4 

17 dokážu pochopit chyby žáků a jejich nedostatky 0 1 2 3 4 

18 vypadám, jako bych pořád nevěděl/a mám dělat 0 1 2 3 4 

19 pohrdám žáky 0 1 2 3 4 

20 žáci vidí, že jsem nejistá/ý 0 1 2 3 4 

21 dávám žákům možnost rozhodovat o věcech 

týkajících se třídy 

0 1 2 3 4 

22 vyhrožuji, že žáky potrestám 0 1 2 3 4 

23 jsem přísná/ý 0 1 2 3 4 

24 pomůžu žákům, když si nedokáží s něčím poradit 0 1 2 3 4 

25 žáci se mohou spolupodílet na mých rozhodnutích 0 1 2 3 4 

26 myslím si, že žáci podvádí 0 1 2 3 4 

27 myslím si, že toho žáci málo ví 0 1 2 3 4 

28 když se rozzlobím, přestanu se ovládat 0 1 2 3 4 

29 žáci se na mě můžou spolehnout 0 1 2 3 4 

30 mé požadavky jsou velmi vysoké 0 1 2 3 4 

31 jsem přátelská/ý 0 1 2 3 4 

32 opisování trestám přísně 0 1 2 3 4 

33 žáci mi důvěřují 0 1 2 3 4 

34 učivo vysvětluji jasně 0 1 2 3 4 

35 jsem velkorysá/ý 0 1 2 3 4 

36 mám smysl pro humor 0 1 2 3 4 

37 vypadám nespokojeně 0 1 2 3 4 
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38 jsem náročná/ý 0 1 2 3 4 

39 jsem plachá/ý 0 1 2 3 4 

40 když mají žáci jiný názor, můžou ho říct 0 1 2 3 4 

41 mívám špatnou náladu 0 1 2 3 4 

42 působím důvěryhodně 0 1 2 3 4 

43 snažím se žáky pochopit 0 1 2 3 4 

44 bývám naštvaná/ý 0 1 2 3 4 

45 jsem váhavá/ý 0 1 2 3 4 

46 dokáži žáky vyslechnout 0 1 2 3 4 

47 je snadné mě vyvést z míry 0 1 2 3 4 

48 jdu přímo k věci 0 1 2 3 4 

49 přijímám omluvu, když uvede žák rozumné důvody 0 1 2 3 4 

50 vypadám nešťastně 0 1 2 3 4 

51 snadno se naštvu 0 1 2 3 4 

52 chovám se povýšeně 0 1 2 3 4 

53 změním svůj názor, když uvedou žáci argumenty 0 1 2 3 4 

54 cokoli žáci udělají, je podle mě špatně 0 1 2 3 4 

55 jsem podezřívavá/ý 0 1 2 3 4 

56 žáci se bojí přijít do mé hodiny, když nemají 

domácí úkoly 

0 1 2 3 4 

57 vytvářím ve třídě příjemnou atmosféru 0 1 2 3 4 

58 udržím pozornost žáků 0 1 2 3 4 

59 jsem shovívavá/ý 0 1 2 3 4 

60 známkuji tvrdě 0 1 2 3 4 

61 když žáci něco nepochopí hned, vysvětlím to ještě 

jednou 

0 1 2 3 4 

62 jsem rozmrzelá/ý 0 1 2 3 4 

63 žáci jsou ze mě vystrašení 0 1 2 3 4 

64 dodržuji své sliby 0 1 2 3 4 
 

Dle následujícího přehledu je možné zjistit, kam položky dotazníku zapadají 

v jednotlivých dimenzích.   

Dimenze interakčního stylu Položky dotazníku 

Organizátor 1, 7, 16, 34, 42, 48, 58, 64 

Napomáhající 6, 24, 29, 31, 33, 36, 57, 61 

Chápající 2, 4, 8, 12, 14, 17, 43, 46 

Vede k zodpovědnosti 9, 21, 25, 35, 40, 49, 53, 59 

Nejistý 5, 11, 18, 20, 39, 45, 47 

Nespokojený 22, 26, 27, 37, 50, 54, 55, 62 

Kárající 10, 13, 15, 19, 28, 41, 44, 51, 52 

Přísný 3, 23, 30, 32, 38, 56, 60, 63 

Vyhodnocení interakčního stylu Ing. Jana Říhy 
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Výsledkem dotazníku je soubor charakteristických vlastností učitele z pohledu sebe 

samého (Obrázek 2) na straně jedné a žáků, které vyučuje, na straně druhé (Obrázek 3). 

A) Sebereflexe učitele 

 

Obrázek 2 

 

Dimenze interakčního stylu Výsledek hodnot 
Organizátor 2,62 

Napomáhající 2,88 

Chápající 3,13 

Vede k zodpovědnosti 2,38 

Nejistý 1,14 

Nespokojený 1,25 

Kárající 0,89 

Přísný 1,88 

 

Pan učitel je dle svého hodnocení chápající, žákům pomáhající a velkou měrou vede 

žáky k zodpovědnosti. Ve svých hodinách se projevuje přátelsky, se zájmem žákům 

naslouchá, je trpělivý a projevuje silnou dávku empatie. V jeho interakčním stylu se 

odráží i jeho technické myšlení a založení. Je dobrý organizátor, dokáže si ve třídě 

stanovit pořádek.  

B) Pohled žáků - učitel byl hodnocen celkem 24 žáky (obrázek 3) 
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Obrázek 3 

Dimenze interakčního stylu Výsledek hodnot 
Organizátor 3,11 

Napomáhající 3,26 

Chápající 3,18 

Vede k zodpovědnosti 2,97 

Nejistý 0,59 

Nespokojený 0,86 

Kárající 0,67 

Přísný 1,75 

 

Hodnocením žáků vyplynul zajímavý fakt a to takový, že žáci pana učitele hodnotí 

daleko lépe, než se pan učitel vidí sám. Je vidět, že žákům vyhovuje učitelův styl výuky 

a komunikace. Dle dotazníkového šetření bylo zjištěno, že žáci mají k panu učitelovi 

velkou důvěru, cenní si jeho klidného přístupu a vůbec ho nevnímají jako nejistého 

člověka. Vyhovuje jim organizace a nastolené postupy a pravidla, které přijímají 

kladně. V jeho přítomnosti se cítí jistě, neboť je k nim pan učitel přátelský, dokáže 

žertovat, se zájmem naslouchá a hledá způsoby, jak urovnat spory. Žákům dává prostor 

pro samostatnou práci, ale zároveň ví, co a jak vést.  

Ačkoliv pan učitel v hodinách udržuje klid, žáci ho nevnímají jako člověka přísného, 

neboť interakce probíhá na partnerské úrovni.  
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7 Případová studie SPŠ zeměměřické v Praze 9 

Složka komunikativní je velice důležitou kompetencí každého učitele, neboť ovlivňuje 

utváření osobnosti žáka. Autorita učitele ve třídě je závislá na tom, jak učitel dokáže 

respektovat individuální zvláštnosti žáků. Převažujícím rysem dospívajícího je 

vytváření vlastní identity, která se utváří především na základě vlastního rozhodování  

a respektování názoru druhými. V tomto případě je důležitým faktorem chování učitele, 

jeho hodnocení, které významně ovlivňuje sebehodnocení a sebedůvěru žáků.  

Cílem případové studie školy je zmapovat, jaké styly vedení učitelů se na dané škole 

vyskytují. Studie je postavena na dotazníkovém šetření mezi žáky. Realizace probíhala 

formou hospitací, rozhovory s vedením školy, se žáky a se samotnými vyučujícími. 

 

Charakteristika školy 

Střední průmyslová škola zeměměřická 

IČ 61386278 

Adresa: Pod Táborem 300, 190 78 Praha 9 

Ředitel: Ing. Jana Mansfeldová 

Zřizovatel: Hlavní město Praha 

„Střední průmyslová škola zeměměřická je jediná samostatná škola tohoto studijního 

zaměření v celé České republice. Škola má výhodnou polohu pro výuku a velmi dobrou 

dopravní dostupnost. Budova školy je umístěna uprostřed zeleně v Praze 9.  

Ke sportovnímu vyžití žáků slouží školní hřiště na pozemku školy.“9 

Každá třída má svou kmenovou učebnu, přičemž odborné předměty se vyučují také ve  

3 počítačových a 3 specializovaných odborných učebnách. Cizí jazyk se vyučuje ve  

2 multimediálně vybavených jazykových učebnách. Pro výuku tělesné výchovy má 

škola k dispozici vlastní tělocvičnu a moderně vybavenou posilovnu. 

                                                           
9 Školní vzdělávací program. Praha: Střední průmyslová škola zeměměřická, 2012. s. 12 
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Mimopražští žáci jsou pravidelně ubytováváni v domovech mládeže. Stravování žáků je 

zajištěno ve školní jídelně této školy. 

Ve škole jsou vyučovány odborné předměty, do kterých se řadí: Geodézie, Geodetické 

výpočty, Kartografické rýsování, Praxe, Katastr nemovitostí, Kartografie, 

Fotogrammetrie, Geografické informační systémy. 

Historie SPŠ zeměměřické se začala psát 1. září 1951. Tehdy byla otevřena jako 

samostatná zeměměřická škola. Jak lze z kroniky školy vyčíst, její otevření bylo 

dodatečně schváleno vládním usnesením ze dne 15. 7. 1952. Zřízení školy bylo poté 

potvrzeno a škole oznámeno výnosem ministerstva školství ze dne 17. 7. 1952. 

Zajímavostí je, že dvě zeměměřické třídy byly zřízeny již od školního roku 1950/51 při 

průmyslové škole stavební, Zborovská 45 a studenti pak od září 1951 pokračovali ve 

druhém ročníku v nové zeměměřické škole.10 

Dne 1. září 1951 zahájila tato škola svou výuku na Smíchově v ulici Na Bělidle 34 

v malých prostorách budovy po zrušené škole oděvní. Od následujícího školního roku 

1952/53 se pak přestěhovala do prostornější budovy na Starém Městě v Praze 1  

na adresu Malá Štupartská 8, kde sídlila až do konce školního roku 1963/64.  

Od 1. září 1964 se opět adresa změnila – škola se přemístila na Prahu 9 do Hrdlořez,  

do ulice Pod Táborem 300, kde sídlí doposud. 

V průběhu historie školy se měnila nejen adresa školy, ale také její název. Původní 

název školy byl „Vyšší průmyslová škola zeměměřická“, poté „Vyšší škola 

zeměměřická v Praze“ a od roku 1955 až do současnosti je oficiálním názvem „Střední 

průmyslová škola zeměměřická“. Od 1. 1. 2001 se stal zřizovatelem školy Magistrát 

hlavního města Prahy, který vytváří dobré podmínky pro další rozvoj školy. Od března 

roku 2003 byla budova školy vyňata městské části Praha 9, přičemž zřizovatel převedl 

právo hospodaření přímo na školu. Tímto právním aktem dostalo vedení školy 

dostatečný nástroj a volnost pro rozšiřování a zkvalitňování odborné výuky. 

Učitelský sbor byl od počátku trvání školy složen z významných osobností oboru 

zeměměřictví. Postupem času se z některých absolventů zeměměřické průmyslovky 

stávali učitelé odborných předmětů a tento trend se drží ve škole dodnes. Za celou 

                                                           
10 Historie školy. Dostupné na WWW: http://spszem.cz/o-skole/historie-skoly. Cit. 2015-09-01 

http://spszem.cz/o-skole/historie-skoly
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historii se v této škole vystřídali pouze čtyři ředitelé, což mimo jiné svědčí o kvalitě 

pedagogického sboru. „Prvním ředitelem školy byl jmenován pracovník ministerstva 

školství Ing. František Procházka (od 1. 9. 1951 do 31. 8. 1974), po něm převzal funkci 

Ing. Jan Dvořák (od 1. 9. 1974 do 31. 7. 1986), dále zde působil od 1. 8. 1986  

do 31. 8. 2015 Ing. Jaroslav Růžek a současně vede školu Ing. Jana Mansfeldová. 11 

Škola úzce spolupracuje s městskou částí Praha 9, zejména v oblasti společenských  

a sportovních akcí v rámci obvodu Prahy 9. 

Škola udržuje mezinárodní odbornou spolupráci s obdobně zaměřenými školami v Itálii, 

Německu, Maďarsku a Slovensku. 

 

Uplatnění absolventů v praxi 

Absolventy Střední průmyslové školy zeměměřické zaměstnávají především geodetické 

a stavební společnosti, projekční kanceláře, vojenská pracoviště jako své civilní 

zaměstnance, České dráhy a další firmy a instituce, kde se staví nebo se vytvářejí mapy 

a plány. Absolventi najdou uplatnění rovněž na katastrálních, pozemkových či obecních 

úřadech, popř. přímo na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním. Ceněna je zde 

zejména jejich odbornost a schopnost samostatně měřit v terénu nebo pracovat  

na počítačích při zpracování dat a tvorbě map. Lze také říci, že značná část absolventů 

se zabývá činnostmi pro katastr nemovitostí (např. zaměření a tvorba geometrických 

plánů). 

Zeměměřič je schopen se uplatnit při budování bodových polí, tvorbě státního 

mapového díla, tematických a účelových map, mapových podkladů pro stavební 

projekty, při pracích pro katastr nemovitostí nebo v investiční výstavbě. Zeměměřič 

provádí také měření v podzemních prostorách nebo pro dokumentaci historických 

budov, vyhodnocuje pozemní, letecké či družicové snímky, zabývá se sběrem, 

zpracováním a zobrazením dat o zemském povrchu v novém oboru zeměměřických 

činností – v geografických informačních systémech, apod. 

                                                           
11 Historie školy. Dostupné na WWW: http://spszem.cz/o-skole/historie-skoly. Cit. 2015-09-01 

http://spszem.cz/o-skole/historie-skoly
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Studenti s dobrým prospěchem mohou po maturitě pokračovat ve studiu na různých 

vysokých školách v České republice, kdy většinou volí Stavební fakultu Českého 

vysokého učení technického v Praze (ČVUT) – obor Geodézie a kartografie, Vysoké 

učení technické v Brně (VUT) – obor Geodézie a kartografie, Přírodovědeckou fakultu 

Univerzity Karlovy v Praze (UK) – obor Geografie a kartografie, Českou zemědělskou 

univerzitu v Praze (ČZU) nebo Západočeskou univerzitu v Plzni (ZČU).12 

Po maturitní zkoušce je absolvent oprávněn k výkonu zeměměřických činností. 

Způsobilým k soukromému podnikání ve vázané živnosti se však stává až po splnění 

zákonem13 stanovené praxe v oboru. 

 

Reflexe studia na škole 

Na výše uvedené škole jsem maturovala v roce 2002 ve studijním programu Geodézie 

a katastr nemovitostí. Předchozí zkušenost mě motivovala k tomu, abych si pro svou 

případovou studii vybrala školu, která mi je blízká a především pro to, abych se 

pokusila porovnat a reflektovat komunikaci mezi nynějšími učiteli a žáky.  

Ve stručnosti bych čtenáři ráda představila své dojmy z času stráveného na této škole. 

V době mého studia navštěvovalo školu daleko více studentů, bylo běžné, že v jednom 

ročníku byly otevírány 3-4 třídy. Je potřeba motivovat mladé lidi, aby si vybrali tuto 

školu pro středoškolské vzdělání, neboť i přes velkou snahu vedení školy o zviditelnění 

tohoto oboru (projektové dny pro veřejnost, soutěže, televizní reklamy atp.), je rok  

od roku čím dál méně zájemců o studium, což by mohlo mít v budoucnu fatální 

následky. 

V době mých studií byla výuka založená na fungování frontálního vyučování  

a na převážně aktivní roli učitele. S porovnáním dnešní výuky byli žáci tehdy spíše 

pasivní, nebyl kladen takový důraz na psychologickou stránku žáka. Pamatuji se, že se 

ve třídě vyskytovalo několik žáků s diagnostikovanými specifickými poruchami učení, 

ale učební látku museli zvládat v plném rozsahu, nebylo moc přihlíženo k jejich 

                                                           
12 Interní materiály Střední průmyslové školy zeměměřické v Praze 9 
13 č. 200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením 
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diagnóze. Z dnešního pohledu mohu konstatovat, že více empatie se žákům dostávalo 

od pedagogů všeobecně vzdělávacích předmětů. Vyučující technických předmětů byli 

zaměřeni spíše na vyžadování výkonu a osobnostní stránku žáka trochu opomíjeli. 

Pokud tedy čtenář přijme můj velmi zjednodušující, byť v jádru snad výstižný popis, 

získává základní představu, jak tehdejší styl výuky fungoval. Není náhodou, že ruku  

v ruce s tím mě napadá otázka, zdali je lepší držet se starých cest výchovy, kde má 

učitel roli autority staršího, který mladšímu předává svůj svět, nebo zdali se máme 

obracet spíše k tzv. „moderním“ metodám, v nichž je do popředí stavěn vlastní svět 

žáků, kteří už dnes přeci mají být dost ctižádostiví na to, aby si svět sami konstruovali  

a za přihlížení učitele v něm po svém hospodařili a učitelé je mají vést  

a respektovat jejich individualitu. S odstupem času se mi vlastně potvrdilo, že není tak 

důležité, co se člověk rozhodne v 15 letech začít studovat, protože jen málo kdo z nás ví 

v tak útlém věku, co bude chtít v budoucnu dělat, ale hlavní je, aby poznal vyučující, 

kteří na něj kladně působí a ovlivní tak jeho cestu života. Já za sebe mohu konstatovat, 

že ač vyučující na mé tehdejší škole byli přísnější a převážně autoritativní, jsem ráda, že 

jsem tímto vzdělávacím systémem prošla. Mé osobní vzpomínky na osobnosti pedagoga 

se dnešním pohledem totiž neodvíjí od toho, co učili, ale od kvality vyučujícího  

a vzájemných sympatií s ním. Jádrem vzpomínek na studijní léta by měl být vztah mezi 

učitelem a žákem.    

 

Rozhovory se žáky  

V průběhu mého šetření na škole jsem strávila podstatnou část i rozhovory se žáky. 

Milým překvapením pro ně bylo, že já sama jsem bývalý student a se školou 

spolupracuji i nadále v oblasti pedagogiky. Žáci byli velice vstřícní, milí a nápomocní. 

Hlavními tématy našich rozhovorů, které probíhaly o přestávkách, byly: 

a) Motivace výběru studijního programu. 

Z rozhovorů vyplynulo, že velkým motivačním prvkem ke studiu na dané škole byla 

situace v rodině, kdy jeden z rodičů nebo příbuzný vykonává tuto profesi a žákům přišlo 

vlastně tak nějak „normální“, že se na tuto školu přihlásili. Dále bylo uváděno, že tento 

specifický obor před tím vůbec neznali a proto se rozhodli na střední školu jít, neboť 
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předpokládali, že nebude „přetlak“ studentů u přijímacích zkoušek. Několik studentů mi 

uvedlo, že je k volbě oboru motivovaly technicky orientované povinně volitelné 

předměty na základní škole a kladný vztah k ICT technice, proto se rozhodli studovat 

střední školu, která nabízí možnost využívání ICT techniky. Nejvíce se mi líbila 

formulace studentky 1. ročníku, která uvedla „Táta je IT specialista a já mu chci 

dokázat, že i já budu dělat s počítačem něco jiného, než jen surfovat na Facebooku“.  

b) Přístup učitelů k žákům. 

Tato otázka byla žáky uchopena aktivně a pro mě mělo toto téma dobrou vypovídající 

hodnotu. Celkově by se však dalo konstatovat, že žáci své vyučující nehodnotí úplně 

kladně. Z rozhovorů musím konstatovat, že žáci nezávisle na svých výpovědích 

poukazovali na to, že někteří vyučující dávají často a citelně znát svůj postoj  

k „neoblíbeným“ žákům. Někteří poukazují na to, že učitelé často řeší ne úplně závažné 

prohřešky a po žácích vyžadují nápravu. Citlivější na hodnocení jsou žáci prvního 

ročníku. Vztah mezi žáky a vyučujícími se vyvíjí, v posledním ročníku se žáci touto 

otázkou prakticky nezabývají.  

 

Interakční styl učitelů SPŠ zeměměřické 14 

Šetření proběhlo v období prosince 2015 (o činnosti a pedagogické praxi jsou ve škole 

vedeny záznamy v třídních knihách). Termín šetření byl takto zvolen po dohodě  

s vedením záměrně, aby nekolidoval se začátkem školního roku, maturitními praxemi  

a závěrečnými zkouškami. Průzkumu se z 98 žáků školy zúčastnilo 87 žáků. Upřímně 

mohu konstatovat, že mě jejich zájem o zapojení se do šetření překvapil. Rovněž mě 

překvapilo i to, že žáci s dotazníkem aktivně pracovali. To dokazují  

i poznámky na samotných testech např. poznámka u otázky č. 56 „Bojíme se přijít do 

učitelovy hodiny, když nemáme domácí úkoly“, poznámka jednoho žáka zní „Nevím,  

co odpovědět, úkoly mám vždy řádně připravené“. V tomto případě jsem odpověď 

upravila stupnicí nikdy, tedy 0. Další aktivní komentář byl od žáka na otázku č. 7  

„Ví učitel o všem, co se ve třídě děje?“, odpověď žáka byla hodnocena dokonce 

stupněm 5 (ze 4 možných) s poznámkou „Já vidím až za roh“.  

                                                           
14 Podrobný rozbor Interakčního stylu učitele je popsán v kapitole „Profesiografický rozbor učitele“. 
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Na zpracování byl žákům poskytnut časový limit 15 minut, ve všech případech byl 

dodržen. Při samotném hodnocení dotazníku nebylo zjištěno, že by žáci odpovídali 

hromadně či nápadně podobně. Znamená to, že výsledky testů odpovídají jejich 

postojům. Statisticky byly hodnoty výsledků zpracovány průměrnými hodnotami. 

Nebyly využity jiné statistické veličiny např. odchylky, směrodatné odchylky, atp. 

Hodnoty pro účely tohoto šetření jsou dostatečné. Jak se tedy vyučující jeví žákům?  

Hodnocení jsem provedla v jednotlivých dimenzích ve členění škola celkem 

s okomentováním případných rozdílů mezi jednotlivými ročníky, případně rozdíly mezi 

vyučujícími muži a ženami. Celkem bylo hodnoceno dotazníky 5 mužů a 9 žen (všichni, 

kteří na škole působí). Průřezově jsou zastoupeny jak učitelé odborných předmětů, tak  

i učitelé všeobecně vzdělávacích. Při rozboru odpovědí v jednotlivých dotaznících se 

často liší odpovědi žáků rozdílně mezi hodnocením učitele všeobecně vzdělávacího 

předmětů a čistě odborných – technických. Tyto odlišnosti jsou zajímavé, nejsou však 

předmětem této studie. Zasloužily by si však pozornost případně samostatný rozbor. 

Celkově se však ukazuje, že v metodice výuky jsou si jistější učitelé s úplným 

pedagogickým vzděláním. Není to však zásadním pravidlem.  
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Rozbor jednotlivých dimenzí interakčního stylu učitelů (obrázek 4) 

 

 

Obrázek 4 

 

Dimenze interakčního stylu Výsledek hodnot 
1 Organizátor 2,76 

2 Napomáhající 2,66 

3 Chápající 2,63 

4 Vede k zodpovědnosti 2,14 

5 Nejistý 0,79 

6 Nespokojený 1,20 

7 Kárající 1,29 

8 Přísný 1,86 

 

Dimenze č. 1 „Organizátor“ 

Průměrná hodnota 2,76 charakterizuje vyučující jako dobré Organizátory. Hodnoty se 

od tohoto průměru výrazně neliší v jednotlivých hodnocených podskupinách. Nejnižší 

je u vyučujících mužů ve 2. ročníku hodnotou 2,50. Nejvyšší u vyučujících mužů ve  

3. ročníku hodnotou 3,00. Tyto rozdíly jsou dány strukturou hodnocených vyučujících, 

nejsou však podstatné.  
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Dimenze č. 2 „Napomáhající“ 

Průměrná hodnota této dimenze vyšla 2,66 a ukazuje, že vyučující jsou přiměřeně 

vstřícní a žáci to oceňují. Ne však všichni. Ukazuje se, že nižší ročníky chápou 

napomáhání jinak, nežli ročníky vyšší. První ročník hodnotí vyučující hodnotou 2,26, 

zatímco 4. ročník hodnotou 3,25. V prvním ani ve čtvrtém ročníku není rozdílu mezi 

„napomáhajícími“ vyučujícími muži a ženami. Vysvětlením může být, že se postupně 

vyvíjí vztah mezi vyučujícím a žákem. Rovněž pak se i vyvíjí to, co žák považuje za 

napomáhání. Žáci vyšších ročníků více oceňují konstruktivní přístup vyučujících 

s důrazem na přípravu na budoucí uplatnění. 

 

Dimenze č. 3 „Chápající“ 

Průměrná hodnota dimenze je 2,63, čili vyučující jsou převážně chápající, což souvisí 

s dimenzí č. 2 „Napomáhající“. Rovněž lze zaznamenat obdobný trend v tom, že žáci 

vyšších ročníků považují vyučující za více chápající jejich problémy, než žáci ročníků 

nižších. Žákům 1. ročníku se zdá, že vyučující je chápou hodnotou 2,09, zatímco žáci  

3. ročníku hodnotou 2,91 a žáci 3. ročníku hodnotou 2,98. Vyšší chápání pociťují žáci 

od vyučujících mužů, nežli od žen. Rozdíl je téměř jeden hodnotový bod.  

 

Dimenze č. 4 „Vede k zodpovědnosti“ 

Celková hodnota průměru vyšla 2,14. Tato dimenze je charakterizována “ Dává prostor 

pro samostatnou práci; čeká, až se třída odreaguje, dává volnost, svobodu spolu 

s odpovědností, respektuje návrhy žáků“ (viz kap. Dotazník interakčního stylu učitele). 

Ukazuje se, že strukturou otázek dotazníku souvisejících s touto charakteristikou je pro 

žáky obtížněji uchopitelná. V této skupině otázek se také ukazují nejvyšší rozdíly 

v hodnocení jednotlivých otázek i učitelů. Znamená to, že rozptyl hodnot odpovědí je 

nejvyšší. 

 

 

Dimenze č. 5 „Nejistý“ 
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Průměrná hodnota dimenze je 0,79. V jednotlivých sledovaných kategoriích se pohybují 

hodnoty 0,65 - 0,90. Znamená to, že žáci nepovažují vyučující za zásadně nejisté. 

Odpovědi souvisí s dimenzí č. 1 (Organizátor), kdy hodnotou 2,76 je zřetelné,  

že vyučující podle této dimenze jako dobrý „Organizátor“ ani „Nejistý“ být nemůže. 

Místní výzkum potvrzuje všeobecné pravidlo a trendy jiných výzkumů15.  

 

Dimenze č. 6 „Nespokojený“ 

Průměrná hodnota celku je 1,20, což je výsledek velmi dobrý. Rozptyl se pohybuje  

od hodnoty 0,78 do 1,43. Vyšší hodnoty se objevují u nižších ročníků a u vyučujících 

žen. Ukazuje se, že vyučující ženy si udržují od žáků větší odstup, více vyžadují 

soustředěnost a pozornost od žáků, patrně více podléhají náladám, či spíše rozdílné 

nálady jsou na nich více patrné.  

 

Dimenze č. 7 „Kárající“ 

Celková hodnota průměru hodnoty 1,29 ukazuje na to, že vyučující nejsou přehnaně 

podráždění, kárající či dokonce vzteklí. Vyšší hodnoty hodnocení vykazují opět žáci  

u vyučujících žen, než mužů a nižší ročníky, než ročníky vyšší. Extrémní hodnotu 

vykazují žáci 3. ročníku, kdy průměr za ročník 1,25 koresponduje s celkovým 

průměrem školy 1,29, avšak ženy jsou hodnoceny hodnotou 1,51 jako daleko více 

„Kárající“ oproti mužům s hodnotou 0,70, což je násobek hodnoty. 

 

Dimenze č. 8 „Přísný“ 

Celková hodnota 1,86 ukazuje, že žákům se zdají být vyučující přiměřeně přísní. 

Nejpřísnější se zdají být žákům 2. ročníku hodnotou 2,17 a nejméně přísní žákům  

4. ročníku hodnotou 1,44. Přísnější v hodnocení připadají 1. a 2. ročníku muži, kdy 

v případě 1. ročníku je to hodnota 2, 06, u 2. ročníku dokonce hodnota 2, 41.  

Markantní rozdíl vzniká v porovnání s hodnotou ukazatele vyučujících žen, kde 

průměrná hodnota u 2. ročníku činní pouze 1,71, tedy výrazně nižší.  
                                                           
15 Obdobné šetření bylo prováděno na 11 gymnáziích na Slovensku (Gavora, Mareš, den Brok, 2003). 
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Vlastní zhodnocení praktické části studie 

Ačkoliv pro získání podkladů pro praktickou část byli aktivní převážně žáci, já sama 

jsem se účastnila výuky, abych si udělala svůj názor na průběh vyučování a komunikace 

jednotlivých vyučujících se žáky. Výsledky šetření, dle mého názoru a porovnání, 

vypovídají reálnému stavu. Na vybrané škole působí vyučující, kteří jsou převážně 

„Organizátory“, což hodně ovlivňuje i fakt, že jde o školu technického zaměření. 

V porovnání s mou osobní zkušeností mohu konstatovat, že vyučující, kteří na škole 

působí stále, vedou výuku obdobně jako za mých studijních let.     
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8 Příprava na výukovou lekci 

Pro tuto část práce jsem zvolila výukovou lekci, která byla prováděna v rámci jedné 

z pedagogických praxí, které jsem během studia absolvovala. V tomto případě se 

jednalo o Střední odbornou školu pedagogickou v Praze 6. Výuka byla realizována pod 

vedením Mgr. Moniky Hartmanové v předmětu výpočetní technika. O průběhu výuky 

jsou vedeny záznamy v třídní knize a výstupy pedagogické praxe jsou součástí této 

kapitoly. 

  

Výukový předmět: Výpočetní technika 

Věková úroveň: Středoškolská mládež – 1. ročník  

Časový úsek lekce: 45 minut 

Téma hodiny: Formátování textu 

Výukový cíl: Zopakování úprav textu v aplikaci Word  

Klíčové dovednosti:  

Kompetence k řešení problémů 

 

Žák promyslí a naplánuje způsob řešení problémů 

a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností. 

Žák volí vhodné způsoby řešení na základě 

osvojených vědomostí a dovedností. 

Kompetence k učení Žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané 

výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje 

z nich závěry pro využití v budoucnosti. 

Kompetence pracovní Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje 

a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 

povinnosti a závazky. 

Kompetence komunikativní Žák obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje. 

Výukový cíl: 
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Žák bude na konci vyučovací hodiny schopen vyhodnotit, které úkony úpravy textového 

editoru má z dřívějších výuk osvojené a které si naopak po dnešní výuce potřebuje 

znovu procvičit.  

Motivace: 

Křížovka na tabuli → cílem motivace je vyluštit téma výukové lekce  

(žáci hádají chybějící písmena) 

W O R D 

 

Organizační formy: 

Individuální práce – každý žák sedí u počítače v učebně 

Výuková metoda: 

Soutěž → cílem soutěže je, aby dle zadaných úkolů žáci v časovém limitu upravili text 

word dokumentu 

Materiál: 

Elektronický dokument + Pracovní list 
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Průběh lekce: 

Pozdrav a přivítání se se žáky        1 min 

Organizační záležitosti na začátku hodiny       2 min 

Prezence žáků 

Zápis do třídní knihy 

Motivace           3 min 

Sdělení cíle vyučovací hodiny        2 min  

Zadání + přehrání souboru (možnost i v předstihu žákům zaslat soubor na mail)  7 min 

Vlastní průběh lekce: 

Každý žák dostane word verzi dokumentu + kartičku s úkoly → dle zadání plní 

v elektronické verzi dokumentu požadované úkoly       15 min 

______________________________________________________________________ 

Rozbor úkonů, které žáci dělali  

→ brainstorming – žáci popisují, které operace vykonávali  

(např. změna velikosti písma, tabulátor, změna řádkování atp. ) 

→ cílem je, aby si žáci uvědomili název operace a v případě nesplnění úkolu, aby 

zjistili, která operace je pro daný úkol užitečná     10min 

Zakončení hodiny → evaluace → vyslechnutí názoru žáků na aktivity dnešní hodiny 

(klady, zápory, přínos, nuda, pocity, užitečnost)     4 min 

Poděkování za výuku a sdělení základních informací o výuce další.   1 min 
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Elektronický dokument 

 

 

Tento dokument bude žákům nahrán do PC a s ním pracují, aby splnili úkoly ze 

zadání pracovního listu. 
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Pracovní list 

1. Napište nad hlavní text kontrolní větu „Dnes je krásný den“. 

2. Upravte na posuvníku Lupa měřítko na 130%. 

3. Nad větu „Dnes je krásný den“ vložte 2 nové řádky. 

4. V adrese smažte slovo Tel a na jeho místo vložte symbol telefonu z písma 

Wingdings. 

5. V 1. větě „Vytvářené obrázky, grafy a diagramy jsou také sladěny s aktuálním 

vzhledem dokumentu“ zajistěte, aby písmeno s nebylo na konci řádky. 

6. Z celého těla textu udělejte 4 odstavce libovolně rozdělené. 

7. Nad druhý odstavec vložte nadpis Popis schůzky. 

8. Nadpis druhého odstavce upravte na velikost písma 16, oranžové barvy, tučné, 

písmo Arial Narrow. 

9. Do třetího odstavce za konec 6. věty vložte výraz 15 m2 a celý výraz vyžluťte. 

10. Zjistěte, kolikrát se v celém textu objevuje slovo galerie (s malým i velkým 

písmenem) a výslednou číslovku napište na konec posledního odstavce. 

Výslednou číslovku upravte na velikost písma 20, Calibri a přidělte zelenou 

barvu. 

11.  Před oslovení v adrese vložte tabulátor. 

12. Srovnejte ostatní položky v adrese na stejnou úroveň jako je oslovení. 

13. V adrese upravte řádkování a to tak, aby mezera za každým řádkem byla 0. 

14. 3. odstavec zarovnejte na střed a řádkování nastavte na 1,5. 

15. Mezi 3. a 4. odstavec vložte tabulku s následujícími údaji: 

Jméno Adresa Datum schůzky 

Petr   

Karel   

Ludvík   

Roman   

 

16. Do zápatí dokumentu vlož své jméno. 



 

55 

 

 

Hodnocení vyučující 
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9 Závěrečná úvaha o vlastním studiu 

Ke studiu na vysokou školu jsem se rozhodla přihlásit ze dvou důvodů. Prvotním 

impulzem pro podání přihlášky bylo zcela jistě mé vědomí a možná i svědomí, neboť 

jsem kdysi vysokou školu nedostudovala a potřebuji splnit tento kvalifikační 

požadavek, abych se mohla pedagogické dráze v budoucnu opět věnovat. Učitelská 

profese se mi zdá býti pěkným povoláním a asi je potřeba k ní přistupovat tak, že je to 

určitá životní cesta a poslání. Druhým impulzem pro mne byl fakt, že státní instituce, ve 

které nyní působím, mi dala velký rozhled v oblasti specifických procesů veřejného 

sektoru a uvědomění si, že kvalitní komunikace a vybraný způsob chování je klíčem 

k tomu, aby byl člověk kladně hodnocen.   

Během svého studia jsem si uvědomila své nedostatky ve vědomostech a to, jak už jsem 

shrnula v kapitolách portfolia, že každý člověk by měl na sobě neustále rozvíjet svou 

osobnostní stránku. Velice si cením všech vyučujících, které jsem měla tu čest  

a možnost potkávat na fakultě. Ke všem z nich vzhlížím jako k lidem, kteří vnitřně 

dávají důraz na kvalitu a zásady a zastávají názor, že, pokud někdo chce dosáhnout 

určitého stupně vzdělání, prostě se musí danou problematiku naučit a porozumět jí  

a nesleví ze zásad. I já toužím po tom, aby jednou mí žáci ocenili mé osobnostní  

a vědomostní kvality, i proto jsem se rozhodla řádně studovat na uznávané státní vysoké 

škole a neplnit jen formálně kvalifikační požadavky pro výkon učitelské profese  

a spokojit se s nekvalitní výukou jen proto, že je to snadnější cesta k dosažení diplomu. 

V poslední dekádě se ze společnosti bohužel vytrácí vzdělanost, ale zároveň rapidně 

narůstá počet „vysokoškolsky“ vzdělaných lidí. Často jsem se během studia střetávala 

s názory mých současných kolegů, kteří proto, aby splnili kvalifikační předpoklady 

zaměstnavatele, zvolili cestu ke vzdělání v soukromém sektoru a nechápali mé 

odmítavé postoje začít také studovat, protože nemusí přeci skládat ani přijímací 

zkoušky. Je smutné, že mnoho lidí studuje vlastně tak trochu proto, že si přijdou bez 

akademického titulu „méněcenní“. Nedávno mi jedna kolegyně řekla: „Já studovala na 

soukromé škole, platila jsem si draze studium, dosáhla jsem bakalářského stupně 

vzdělání a v České republice se prý titulem bakalář neoslovuje, takže mi říkají jen 

příjmením a nikdo tak nepozná, že jsem vysokoškoláky vzdělaná“. Toto je asi 

dostatečný důkaz toho, jak je v dnešní době honba za tituly populární. V této souvislosti 
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bych ráda konstatovala, že především lidé ve školství by měli svým žákům předávat 

určitý náhled na tuto problematiku a vyzdvihovat společenské postavení jakéhokoliv 

povolání a sami býti určitým vzorem v oblasti určité „propagace“ kvality vzdělání. 

V průběhu studijních let jsem se střetávala s názory ostatních studentů mého studijního 

oboru, kterým přišlo často nepochopitelné, proč by se měli učit tu či onu nastolenou 

problematiku, když vyučují svůj odborný předmět a nepotřebují znát další informace, 

které s jejich oborem nemají moc společného.  Musím konstatovat, že pro své názory 

jsem se stávala „vyvrhelem“ studijní skupiny, protože je pro mne prostě nepochopitelné, 

jak mohou vyučovat mladší generaci lidé, kteří sami mají nedostatky ve všeobecném 

rozhledu, českém jazyce, kultivovanosti projevu a vystupování. Zastávám názor, že lidé, 

kteří řeknou, že žádné dějiny pedagogiky nikdy potřebovat nebudou, prostě ve školství 

nejsou na pravém místě. Člověk, který se s vyučujícím pustí do debaty, která má 

podobu výstupu na tržišti, není pro mne člověkem, který by mi měl jednou vyučovat mé 

děti. Myslím si, že předměty našeho studijního oboru byly zajímavé, poskytly 

všeobecný rozhled a je na každém z nás, jak bude se získanými informacemi 

v budoucnu pracovat. Mně osobně dal například předmět s názvem „Kvalita života  

a zdraví ve stáří“ nový úhel pohledu na život mých rodičů a prarodičů, objasnil některé 

mezigenerační otázky a přiměl mě k větší empatii. Mohu konstatovat, že mi byly blízké 

předměty řešící osobnostní otázku. V pracovním prostředí zcela jistě využiji vědomosti 

z ICT předmětů, v soukromém životě předměty týkající se otázky zdraví a zdravého 

životního stylu a výchovy. V rodinném prostředí jistě najdou uplatnění i informace 

z předmětů řešících typy patologií, neboť ač se to může někomu zdát jako věc, která se 

v jeho rodině přeci stát nemůže, je dobré toto povědomí mít a být tak schopen včas 

předejít problémovým situacím.  

Ráda bych zmínila, že ač to možná ze životopisu nemusí být tak patrné, dovoluji si  

o sobě tvrdit, že duší se cítím býti učitelem a i nadále se má pracovní dráha tímto 

směrem ubírá. Z tohoto důvodu jsem zvolila pro magisterskou studijní větev studijní 

obor Studia občanského sektoru na Fakultě humanitních studií UK. Po dosažení 

vysokoškolského vzdělání bych ráda propojila svou téměř 10 letou praxi ve školství  

s praxí získanou v oblasti státní správy. Jako pedagog jsem si prošla všemi stupni 

vzdělání a získala jsem více pohledů na formování osobnostní stránky člověka. Láká mě 
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oblast práce s dospělými, neboť k těmto studentům učitel přistupuje jako k odborníkům 

ve svém oboru, ale zároveň jsou to lidé, kteří často vyhledávají školení a vzdělání 

v rovině osobnostního rozvoje. Líbí se mi pracovat s dospělými „studenty“, protože si 

uvědomují, že vzdělávání nekončí dosažením akademického titulu, ale je to proces 

celoživotní.  

Závěrem této práce cítím potřebu poděkovat v prvé řadě svému manželovi, který mi 

mockrát pomohl a dodal odvahu, abych vydržela, neboť jsem často zvažovala, zda jsem 

vhodný člověk pro studium a zda mám na to, abych zvládla skloubit pracovní, osobní  

a studijní život a všechny povinnosti z toho plynoucí. Dále pak patří velké poděkování 

přímému nadřízenému a nejbližším kolegům a kolegyním, kteří mi během studií 

vycházeli maximálně vstříc a s pochopením a tolerancí přešli mé některé pracovní 

nezdary, neboť viděli, že jsem často pracovně i studijně velmi vyčerpaná. Děkuji tímto  

i mým vyučujícím, kterých si, jak už jsem výše zmínila, velice vážím a kteří také často 

brali ohled na to, že studenti dálkového studia „jen“ nestudují, ale kloubí více životních 

rolí. 

 

  

  



 

60 

 

10  Soupis použité literatury a pramenů 

AUGER, M-T., BOUCHARLAT, CH. Učitel a problémový žák: strategie pro řešení 

problémů. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 128 s. ISBN 80-7178-907-0. 

BENDL, S. Kázeňské problémy ve škole. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha, Triton, 2011.  

264 s. ISBN 978-80-7387-436-0 

BENDL, S. Strašidlo nekázně aneb Hledání východiska ze školských labyrintů. 1. vyd. 

Praha: TH, 1998, 230 s. ISBN 80-86065-13-8. 

CANGELOSI, J. S.: Strategie řízení třídy. 1. vyd. Praha, Portál, 1994. 289 s. ISBN 978-

80-7367-650-6 

ČÁP J., MAREŠ J. Psychologie pro učitele. 1. vyd. Praha: Portál, 2001, 655 s. ISBN 

80-7178-463-X 

Časopis KOMENSKÝ 01/2012 

FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. 1. vyd. Praha: Portál, 1997, 384 s. ISBN 

80-7178-063-4. 

GAVORA, P. Učitel a žáci v komunikaci. 1. vyd. Brno: Paido, 2005, 165 s.  

ISBN 80-7315-104-9 

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele  

i rodiče. Vyd. 2. Praha, Portál, 2009, 288 s. ISBN 978-80-7367-628-5 

HRABAL, V., PAVELKOVÁ I. Jaký jsem učitel. 1. vyd. Praha, Portál, 2010. 240s. 

ISBN 978-80-7367-755-8 

JŮVA, Vladimír. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno, 

Paido, 2001, 118 s. ISBN 80-85931-95-8 

MAREŠ J., JEŽEK S. Klima školní třídy. Evropský sociální fond ČR. NUOV. 

http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/15_klima_skolni_tridy.pdf  

MAZÁČOVÁ, N. Pedagogická praxe. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 

fakulta, Praha 2014, 74 s. ISBN 978-80-7290-673-4 

http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/15_klima_skolni_tridy.pdf


 

61 

 

NEUMAN, J. Řešíme problémy a přijímáme výzvy. Praha, Projekt Odysea, 2007. ISBN 

978-80-87145-31-9 

Opatření děkana č. 22/2014 (čj. 10222/2014), kterým se stanovují obsahové, formální  

a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací 

 

 


