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I.  OBECNĚ TEORETICKÁ ČÁST 

 

Úvod 

 Prvotním podnětem výběru tématu diplomové práce byla práce na 

pedagogickou psychologii „Chyba v komunikaci – nejen pedagogické“. Při diskuzích 

nad tímto tématem jsme se s  učiteli dostali až k hodnocení žáků a tím i k otázkám, jaké 

mají vztahy s žáky, co je ovlivňuje, jakým způsobem a podle čeho své žáky hodnotí a 

zda je jejich hodnocení objektivní či je něčím ovlivněno. Odtud byl již jen krůček 

k tématu „Vztah mezi učitelem a žákem z hlediska preferenčních postojů učitele“. 

 Preferenční postoje jsou teoreticky vymezeny v první až čtvrté kapitole 

diplomové práce, kde na ně nahlížíme z různých pohledů. Preferenční postoje se 

promítají do komunikace mezi učitelem a žákem i do hodnocení žáka učitelem. Jedním 

z vyústění subjektivní percepce žáka učitelem může být zaujmutí preferenčních postojů.  

 Preferenční postoje odráží navyklé sklony v přístupu k druhým lidem a k jejich 

hodnocení. Důvodem časté neuvědomělosti preferenčních postojů bývá podléhání 

pocitům sympatie a antipatie, silnému dojmu, haló efektu… Preferenční postoj je 

postoj, ve kterém se učitel výrazněji zaměřuje na určité žáky ve třídě, ať už pozitivně či 

negativně. Tyto postoje bývají často neuvědomované a odrážejí se v nadhodnocování či 

podhodnocování žáků. 

 Vztah mezi učitelem a žákem se aktivně podílí na kvantitě i kvalitě celého 

výchovně - vzdělávacího procesu a zároveň podstatně ovlivňuje jeho výsledky. 

Vzájemné působení učitele a žáka (interakce) ovlivňuje jejich vzájemná výměna 

informací. V průběhu společných setkávání dochází k vzájemnému vnímání, poznávání 

a hodnocení jak žáků, tak i učitelů. V důsledku sociální percepce často dochází 

k chybám v posuzování druhého jedince. Jedním z vyústění subjektivní percepce žáka 

učitelem může být zaujmutí preferenčních postojů, kdy se učitel výrazněji zaměřuje na 

určité žáky ve třídě. Tyto preferenční postoje se následně promítají i do hodnocení žáka 

učitelem. 

 Kvalita vztahů mezi učiteli a žáky hraje významnou roli při utváření žákova 

postoje ke škole, k učení. Kvalita jejich vztahů může dost výrazně usnadnit dosažení 

výchovně - vzdělávacích cílů, nebo naopak může jejich naplnění ztížit. V obecně 
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teoretické části diplomové práce jsem se proto zabývala vzájemným vztahem mezi 

učitelem a žákem – interakcí, sociální percepcí, preferenčními postoji, komunikací, 

hodnocením a historickým vývojem vztahu učitele a žáka. V empirické části jsme se 

zaměřili na vliv preferenčních postojů učitele na prospěch žáka – respektive jsme 

zkoumali vztah mezi atributy žáka, vnímaných učitelem, a prospěchem žáka. 
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1.  Vztah učitele a žáka jako důsledek jejich interakce 

Škola by měla být rozvíjejícím prostředím, měla by být prostředím podnětným 

jak pro učitele, tak i pro žáky. To, jak jsou kvalitní sociální vztahy ve škole, ve třídě, 

ukazuje sociální klima školy, třídy. Faktory, které ovlivňují klima školy i třídy, jsou 

především sami učitelé a žáci. Vztah, který je mezi učiteli a žáky, je rozhodující pro 

kvalitu klimatu, a tím i pro kvalitu společné práce. Právě aktivní spolupráce žáků a 

učitele je často blokována jasně vymezenou hranicí mezi tím, co je dovoleno žákovi a 

co učiteli. Učitelé jsou často nadřazeni žákům, a to tak, že to jsou oni, kdo řídí 

osvojování vědomostí, kdo mají vyšší vzdělání, kdo je starší.  

Preferenční postoje učitelů ovlivňují jejich interakci s žáky. Proto se v této 

kapitole zaměřím na sociální vztahy, sociální percepci, sociální role, chyby ve vnímání 

a preferenční postoje, neboť všechny tyto aspekty vstupují do vztahu mezi nimi. Jejich 

vliv se následně odráží i na postoji žáka ke škole a na hodnocení žáka učitelem. 

1.1  Interakce 

Vzájemný vztah mezi učitelem a žákem a zároveň mezi žákem a učitelem je 

přirozeným důsledkem jejich interakce ve výchovně vzdělávacím procesu. Pedagogický 

slovník říká, že interakce je základním procesem, který umožňuje existenci lidské 

společnosti. Jde o vzájemné působení jedinců, skupin a velkých společenství na sebe 

navzájem, které může mít nejrůznější formy - od pasivního přizpůsobování se 

interagujících subjektů až po záměrné ovlivňování a manipulování jedněch subjektů 

druhými. Interakce je úzce spojena s komunikací. Vzhledem k sociální povaze 

interakce mezi lidmi je interakce chápána sociální psychologií jako sociální styk. 

Přitom je zdůrazněna role sociální percepce a společné činnosti (kooperace). Právě tyto 

složky jsou významné pro objasňování interakce v edukačních prostředích, zvláště pro 

interakci učitel – žák. (Průcha, Walterová, Mareš, 1998)  

Intervenující proměnné vstupující do interakce 

Interakce vzniká jako důsledek kontaktu různých subjektů do ní vstupujících. 

Tyto subjekty jsou ovlivněny celou řadou intervenujících proměnných. Je zde přítomna 

historie každého účastníka interakce, která ovlivňuje jeho zkušenostní bázi, schopnost 

vnímat partnera a druhého člověka. Svou roli hraje i osobnost - osobnostní rysy 
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člověka, který vstupuje do interakce, jeho zaměření, postoje a role, v níž vystupuje 

v interakčním procesu. Svou úlohu hrají i situační podmínky aktuální interakce. 

Interakce znamená neustálou vzájemnou stimulaci. Jedná se o výměnu signálů, které 

aktivizují partnery. Bez této stimulace by došlo k přerušení kontaktu či k jeho ztrátě. 

(Křivohlavý, Mareš, 1995) 

Sociální role a interakce 

Ve škole dochází ke kontaktu učitelů a žáků v určitém sociálním kontextu, který 

je představován systémem reálných vztahů mezi nimi navzájem a zároveň vzhledem 

k vnějšímu světu. Ve škole se setkáváme se vztahy neosobními. Stýkají se zde 

představitelé různých společenských skupin, představitelé různých sociálních rolí a 

někdy i různých profesí. Ti spolu jednají na základě určitého postavení, které ve 

společnosti zaujímají. Můžeme říci, že podstata těchto vztahů nespočívá ve vzájemném 

působení konkrétních lidí, ale spíše v interakci daných sociálních rolí. Sociální rolí 

rozumíme určitý soubor chování, které očekáváme od každého, kdo zaujímá nějaké 

konkrétní postavení. (Křivohlavý, Mareš, 1995) 

Role učitele 

Sociální role je způsob chování, který se vztahuje k určité společenské pozici. 

Od jedince, který se nachází v určité pozici se očekává, že se bude chovat ve více či 

méně ohraničeném rozpětí: od nezbytně vyžadovaného až po zakázané chování. Rolím 

se dítě i dospělý jedinec učí v průběhu života podle vzoru. To znamená, že se role 

utváří především sociální zkušeností. Mnohé z rolí, které člověk realizuje až 

v dospělosti, jsou naučeny již v dětství – identifikací či nápodobou (například role 

matky, manžela, učitele…). 

Společnost klade na roli učitele vysoké nároky: velkou odbornou úroveň, 

profesní dovednosti a vyžaduje určité osobnostní vlastnosti a dovednosti (prosociální 

orientaci, mnohostrannější zaměření, přiměřené sebepojetí, integritu osobnosti, určitý 

stupeň dominance, dynamičnost, dovednost průběžné sebereflexe). Vzhledem k těmto 

nárokům by měla být role učitele spojena s odpovídající sociální prestiží a oceněním. 

Avšak postavení a váženost učitele se v různých společnostech a v různých dobách liší. 

O možnostech realizace sociální role učitele mají své představy i očekávání jak samotní 
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učitelé, tak žáci, stejně tak jako jejich rodiče. Z hlediska učitele je podstatným 

problémem jeho identifikace s rolí.  

Převážná část sociálních interakcí a rolí ve školní třídě je dána naplňováním 

sociálních rolí učitele a žáka v této skupině. Fungování školní třídy je spojeno 

s přiměřenou realizací těchto rolí. Role učitele zahrnuje spoustu dílčích rolí a subrolí. 

Učitel svou roli uskutečňuje ve vztahu k žákům, kolegům, rodičům žáků, společnosti a 

státu. To vše odpovídá složité síti interakcí ve škole, do které je učitel zapojen. 

(Dařílek, Kusák, 2002) 

Sociální role působí při svém naplňování také jako vzor, příklad. Učitel je 

možným vzorem role určené společností - pro společnost fungující. Fontana k tomu 

podotýká:„Dobří učitelé představují dobré příklady a zanechávají dětem takové vzory 

této role, které v nich vytvoří kladný postoj k učitelům a ke vzdělávání jako takovému, 

zatímco nevyhovující učitelé vyvolávají opak. Učitelé si někdy neuvědomují, jak velký 

vliv mají.“ (Fontana, s. 295, 1997) 

Ve vztahu k žákovi je role učitele rolí komplementární, asymetrickou. Přesto se 

může učitel ve svém vzdělávacím působení opřít o vztah se žáky – například 

v souvislosti se vztahem k danému předmětu či profesi, se vztahem k dětem a jejich 

rozvoji. Zároveň se může opřít i o formálně stanovené aspekty role – o moc, o „vyšší“ 

postavení. Učitel může přikázat, tuto moc formálně má z titulu své role. Nebo si 

společně s žáky mohou vytvořit a stanovit pravidla, která budou společně dodržovat. 

Tato pravidla jsou výsledkem společné dohody, vycházejí z cílů vzdělávacího procesu, 

z potřeb žáka a z toho, že učiteli i žáku záleží na spolupráci a příznivém emočním 

klimatu ve třídě a na „dobrých“ vztazích. (Výrost, Slaměník, 1998) 

1.2  Sociální percepce 

Vztah člověka ke světu má nejprve senzorický charakter. První dojmy člověk 

získává prostřednictvím smyslů. Vnímání je první úrovní poznávání. Vnímání je 

proces, kdy získáváme a zpracováváme podněty a informace, které přicházejí jak 

z okolního světa, tak z vnitřního světa daného člověka. Vnímání se skládá z různých 

procesů: recipování podnětů, porovnávání s dosavadní zkušeností, udělení významu, 

filtrování podnětů, kódování informací, volby reagování a uskutečnění reakce. Podle 
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Nakonečného vnímání není jen záležitostí smyslů, ale také kognitivních a motivačních 

procesů, vlivu sociálního prostředí a výcviku.  

Sociální percepce je sociálně podmíněné poznávání lidí a sociálních skupin. 

Neomezuje se jen na samotné vnímání, ale zahrnuje další poznávací procesy. 

Nakonečný uvádí, že se při ní uplatňuje selektivnost, stereotypizace, připisování příčin, 

empatie, identifikace, interpretace a reflexe. (Nakonečný, 1970) 

V pojmu sociální percepce je vyjádřena závislost vnímání na sociální 

zkušenosti. Každý člověk vidí věci jinak, to jak vidíme svět, závisí na našich 

zkušenostech. Objekty a události jsou strukturovány a akcentovány percepčně na 

základě různých faktorů – podle jejich vztahu k uspokojení tělesných potřeb, podle 

stimulace, která se organismu nabízí, podle významu, který jim propůjčuje mezilidská 

komunikace. Vnímání skutečnosti a její interpretace jsou určovány aktuálními motivy a 

zkušeností. Člověk se jim učí v průběhu sociálního vývoje. 

Sociální percepcí je to, jak lidé vnímají svého partnera nebo partnery. Je jí i 

způsob, jakým učitel vnímá žáka, žák učitele, jak vnímá jeden žák druhého, jak učitel 

„vidí“ jiného učitele i jak učitel vnímá třídu jako celek – jako určitou sociální skupinu. 

Sociální percepcí je i to, jak učitel vnímá učitelskou profesi, jak „vidí“ druhé i sám sebe 

(apercepce). Percepce ovlivňuje sociální komunikaci. (Mareš, Křivohlavý, 1995) 

Každý jedinec podléhá vlivu sociální percepce. Jeho vnímání je závislé na 

sociálních faktorech, na očekávání, na sociální zkušenosti. Člověk nevnímá objekty 

jako věci „o sobě“, ale jejich kvalita je pro něj daná jeho potřebami a také tím, jak se 

jeví ostatním. Často vidí svět z větší části očima druhých lidí – nevidíme vždy 

skutečnou objektivní realitu. Sociální percepce způsobuje, že táž osoba, vlastnost nebo 

věc bývá někým vnímána jako něco podstatného, prvořadého – tedy jako figura, kdežto 

jiná osoba danou věc, osobu, vlastnost vnímá jako něco nepodstatného – jako pozadí. 

Sociální percepce je tedy jev subjektivní a velmi problematický. Často má atribuční 

komponentu – vnímané osobě či věci jsou subjektivně přisuzovány určité vlastnosti, 

které daná věc či osoba vůbec nemusí mít. Sociální percepce je tak jakýmsi druhem 

kompromisu mezi tím, co člověk na základě své zkušenosti očekává a tím, co fakticky, 

skutečně v okolním světě nachází. (Nakonečný, 1970) 
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1. 3  Učitel a jeho pojetí žáka 

 Každý člověk při vnímání nevnímá pouze očima, ale celou svou osobností. Při 

vnímání se zaměřujeme na věci tak, jak to odpovídá našim zkušenostem. Člověk má 

tendenci vnímané zjednodušovat tak, aby si potvrdil svoji zkušenost. Pokud tuto teorii 

aplikujeme na vnímání žáka učitelem, pak tyto nedokonalosti a zjednodušující tendence 

mohou mít závažné následky. Vytváření obrazu žáka prochází několika fázemi. 

Nejdříve učitel žáka pozoruje a sbírá si o něm informace, které shromažďuje na 

podkladě zkušeností z podobné situace. O novém žákovi si vytvoří obraz např. podle 

někoho, koho mu nový žák připomíná. Záleží na něm, zda bude k žákovi přistupovat 

podle své představy nebo bude schopen svůj obraz o žákovi, podle aktuální situace-

zkušenosti, korigovat. 

 Učitelova představa o žákovi se promítá do jeho chování vůči němu. Žák si tyto 

učitelovy reakce vyloží na základě svého sebeobrazu a následně svůj sebeobraz buď 

pozmění podle pohledu učitele, a nebo zaujme negativní stanovisko vůči učiteli, což 

potvrdí  učiteli  správnost  jeho  obrazu.  Učitelé  jsou  velice  často pevně přesvědčeni 

o svém obrazu žáka a každé jeho jednání si vysvětlují tak, aby jim potvrdilo jejich 

obraz a žák začne jednat tak, jak je od něj očekáváno, že jednat bude.Tento začarovaný 

kruh by se dal nazvat kruhem „splněných očekávání“, protože žáci mají ve zvyku 

chovat se tak, jak to od nich učitelé očekávají. (Pelikán, 1995) 

Chyba ve vnímání jedince vlivem sociální percepce 

V důsledku sociální percepce dochází často k chybám v posuzování psychiky a 

osobnosti lidí, které jsou způsobeny tím, že si člověk vytváří z objektivně dané 

skutečnosti subjektivní vjemové pole, v němž dochází k individuální strukturaci – 

k určitému uspořádání vnímaných prvků a k určité emotivní akcentaci. Toto uspořádání 

prvků ve vnímání a citový přízvuk vjemu jsou dány sociálním učením – zkušeností, 

kterou člověk nabývá v průběhu sociální interakce. Mezi chyby, na něž by si měl učitel 

dávat pozor při posuzování žáka, patří: 

� Haló efekt  

Haló efektem se označuje působení prvního dojmu, na jehož základě 

posuzuje jeden člověk druhého. Člověk si tak vytváří ukvapená a 
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neodůvodněná zobecnění o povaze toho druhého. Zároveň na základě těchto 

prvních dojmů činí neoprávněné závěry o dalších vlastnostech posuzované 

osoby. První dojem může být náhodný, daný spíše situací než trvalými 

vlastnostmi člověka. Je nutné zaujímat kritický postoj nejen k názorům 

druhých, ale i k vlastním, které si o lidech tvoříme na podkladě dosavadních 

poznatků. Člověk se mění v průběhu času. Proto si musíme dávat pozor při 

posuzování mladistvých a žáků ve stadiích prudkého vývoje v pubertě a 

adolescenci.  

� Chyba prostředí  

Chyba prostředí se týká figury a pozadí. To znamená, že například 

průměrný žák, který bude posuzován ve skupině méně úspěšných žáků, 

bude hodnocen neúměrně vysoko („jednooký mezi slepými králem“), 

zatímco žák stejné úrovně, který by byl posuzován ve skupině výborných 

žáků, by byl hodnocen naopak neúměrně nízko. Záleží na tom, s kým a 

v jaké souvislosti je kdo posuzován, pozorován, záleží na týmu 

spolupracovníků - spolužáků. Je pravda, že máme sklon hodnotit 

nepříznivěji lidi, kteří se stýkají s našimi nepřáteli, a příznivěji ty, kteří se 

stýkají s našimi přáteli. 

� Efekt setrvačnosti - zakotvení  

Efekt zakotvení je příbuzný haló efektu. Jde o takovou chybu 

v hodnocení, která vyplývá z minulých zkušeností s daným člověkem. 

Například student, který byl několikrát vyhodnocen jako výtečný, je tak 

posuzován automaticky i do budoucna, i když jeho výkon klesá. Naproti 

tomu ten, o němž se vytvořil názor, že je lajdák, se zbavuje této „nálepky“ 

velice obtížně, i když se třeba podstatně zlepšil. Každý z nás má s tímto 

efektem své vlastní zkušenosti. 

� Sklon k favorizaci, glorifikaci 

U glorifikace jde o standardní osobní chybu, která vede k vědomému či 

nevědomému nadhodnocování, nebo deprecionizaci - podhodnocování 

druhých lidí - žáků, pracovníků. U vedoucích pracovníků se často projevuje 

tendence podhodnocovat podřízené a nadhodnocovat sama sebe. Jedná se o 
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tzv. Golem efekt. Opakem je Pygmalion efekt (Jazykovědec Higgins ve 

Shawově hře Pygmalion jedná s nevzdělanou květinářkou jako s dámou a 

z necivilizované dívky se stává jiný, mnohem kultivovanější člověk). U žáka 

či studenta, který je neustále podhodnocován učitelem – i když se snaží 

sebevíc, se může objevit naučená bezmocnost. 

� Naučená bezmocnost  

Naučená bezmocnost (Learning helplessness) se objevuje tehdy, když 

má žák ( a nejen žák ) opakovaně nepříznivé zkušenosti s tím, jak zvládání 

zátěže dopadá, když očekává, že jeho způsob reagování na události nemůže 

v žádném případě ovlivnit výsledky. Žák nabývá pocitu, že on sám nemůže 

kontrolovat, řídit běh věcí. Ať se snaží podniknout cokoli, na nepříznivém 

výsledku to stejně nic nezmění.  

� Stereotypizace  

Stereotypizace je subjektivizujícím, negativním jevem v oblasti sociální 

percepce. V hodnocení osob nebo i celých sociálních skupin zjišťujeme 

často tzv. stereotypy. Jsou to formy iracionálně založeného posuzování 

jedinců nebo celých skupin. Vyjadřují zařazování vnímaných jedinců do 

určitých již hotových a tradičních schémat „vidění“ a hodnocení. Sociální 

psychologové rozlišují autostereotypy jako percepční, emotivní a 

představová schémata, která mají příslušníci určitých skupin o sobě samých 

a  heterostereotypy jako percepční, emoční a představová schémata, která 

mají příslušníci určitých skupin o příslušnících jiných skupin. Mezi 

autostereotypy a heterostereotypy téhož druhu jsou ovšem rozdíly - jinak 

vidí Poláci sami sebe a jinak je vidí Češi. 

� Předsudky  

Předsudky jsou názory a postoje jednotlivců i společenských skupin, 

které odrážejí jejich neobjektivní, většinou negativní vztahy k jiným lidem a 

jevům. Jsou součástí kulturních vzorců. Školní vzdělávání a výchova může 

některé z nich vytvářet či utvrzovat, naopak není většinou schopna 

nežádoucí předsudky odstraňovat. (Mareš, Walterová, Průcha, s.196, 1998)  
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Předsudek se může týkat nejen sociální skupiny, ale i jednotlivé osoby. 

Například učitel, který začíná působit ve škole, je informován předchozím 

vyučujícím o schopnostech a charakterových vlastnostech určitého žáka - 

nekriticky je přejímá a podle nich se k žákovi chová. Nevšímá si jiných 

projevů žáka, považuje je za náhodné. Všichni by se měli snažit o objektivní 

poznání a hodnocení žáka podle jeho skutečných projevů, které je možné 

sledovat v průběhu delšího časového úseku, a ne podle předpojatých názorů. 

S konceptem předsudku úzce souvisí diskriminace. Jde o odlišné (často 

negativní) zacházení s osobami, které patří do určité sociální skupiny.  

� Projekce  

Projekce je založena na promítání vlastních psychických procesů a stavů, 

motivů a vlastností do druhého člověka - aneb „Podle sebe soudím tebe.“ 

Očekáváme mlčky, že druhý člověk má právě takové myšlení a schopnosti, 

motivy, vytrvalost a jiné vlastnosti, jako máme my. Některý učitel mylně 

předpokládá, že žák dokáže pochopit totéž co on sám, a to stejným 

postupem uvažování. Mylně předpokládá u žáka stejný zájem a rozvinutou 

motivaci. (Mareš, Křivohlavý, 1995) 

Vnímání druhých lidí výrazně ovlivňuje určité očekávání, které s jejich 

chováním a jednáním spojujeme. Vliv učitelova očekávání na vnímání, posuzování a 

stanovování prognóz je u nás dlouhodobě empiricky zkoumán. Součástí učitelova 

očekávání je i stanovisko, zda se žák může v dané věci změnit - zlepšit. Jestliže učitel 

očekává zlepšení, začíná s daným žákem bezděčně jednat odlišně a svým přístupem 

žáka „dotváří“ v závislosti na svém „pozitivním“ očekávání. Tento mechanismus platí i 

v případech, kdy si učitel vytvoří i zcela neadekvátní „negativní“ očekávání. Jak uvádí 

J. Mareš, „učitelovo očekávání může za určitých okolností nabýt podoby tzv.  

sebesplňující předpovědi, sebenaplňujícího proroctví“ (Mareš, Křivohlavý, 1995) 

Na závěr podkapitoly o sociální percepci bych ráda upozornila, že dané 

mechanismy působí především na žáky, kteří jsou senzitivní vůči jednání autorit, mají 

tendenci přizpůsobovat se sociálnímu tlaku. Důležité je uvědomit si, zda učitel podléhá 

popsaným tendencím krátkodobě, situačně, nebo zda jde o relativně trvalý rys jeho 

percepce a atribuce. Mnohá zkreslení percepce a interpretace událostí je způsobena tím, 

že si lidé neuvědomují, co vše do zpracování dat vstupuje – naučené strategie, vliv 
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předsudků, nevěnování pozornosti zdrojům různých vlivů jakými jsou například 

reklama a manipulace. 

 

1. 4  Preferenční postoje učitelů 

 Jedním z vyústění subjektivní percepce žáka učitelem, může být zaujmutí 

preferenčních postojů. Preferenční postoj je postoj, ve kterém se učitel výrazněji 

zaměřuje na určité žáky ve třídě, ať už pozitivně či negativně. Tyto postoje bývají často 

neuvědomované a odrážejí se v nadhodnocování či podhodnocování. To má pak vliv na 

žákovy výkony, vztahy ve škole, k učitelům a ke vzdělávání celkově. Preferenční 

postoje souvisejí i s učitelovým pojetím úspěšného a dobrého žáka. Jinak se učitel 

zaměřuje na ty žáky, kteří odpovídají jeho koncepci dobrého žáka, a na ty, kteří této 

koncepci neodpovídají.(Pelikán, Helus, 1984) 

 Preferenční postoje odráží navyklé sklony v přístupu k druhým lidem a k jejich 

hodnocení. Důvodem časté neuvědomělosti preferenčních postojů bývá podléhání 

pocitům sympatie a antipatie, silnému dojmu, haló efektu…Učitelé si mnohdy nechtějí 

připustit, že tyto postoje zaujímají. Preferenční postoje jsou pro ně důkazem, že nejsou 

schopni své žáky skutečně poznat. 

 Ve výzkumu (Pelikán, Helus, 1984) bylo zjištěno, že existují dojmy, které 

mohou ovlivnit celkovou percepci žáka, jako je píle, ať již reálná nebo demonstrovaná. 

Žáka, kterého učitelé označili za pilného a adaptabilního vůči požadavkům školy, 

hodnotili celkově jako inteligentního, spolupracujícího, majícího vliv ve třídě a 

oblíbeného. Další z dojmů,, který ovlivňuje percepci žáka může být dětský vzhled, jež 

vyvolává určitou shovívavost u učitelů. Žáci, kteří visí pohledem na učiteli působí 

dojmem zájmu a žáci, nosící brýle,  bývají častěji hodnoceni jako inteligentnější. Roli 

v percepci hraje i třída, v jejímž rámci je žák hodnocen a porovnáván. 

 Preferenční postoje zaujímají i žáci k učitelům. Jednou z vlastností, kterou žáci 

nejvíce sledují, je učitelův smysl pro spravedlnost. I na vnímání učitele žákem působí 

pozadí. Učitel je srovnáván se svými kolegy a jeho percepce je ovlivňována obecným 

míněním třídy 
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1.5  Vztah učitel – žák a jeho vliv na žákův postoj ke škole 

Každá činnost (ať už se jedná o práci, učení nebo hru), která probíhá v sociální 

interakci, je ovlivněna vztahy mezi lidmi. Tyto vztahy se zákonitě v průběhu činnosti 

utvářejí, vyvíjejí. Kohoutek vychází z myšlenky, že prvotní podobou vztahu učitele a 

žáka byl vztah rodičů a dětí, neboť původně předávali své vědomosti a dovednosti 

dětem právě oni. Až později došlo ve společnosti ke specializaci rolí a učitelem se stala 

cizí osoba.  

Vztah mezi učitelem a žákem se aktivně podílí na kvantitě i kvalitě celého 

výchovně vzdělávacího procesu a zároveň podstatně ovlivňuje jeho výsledky. 

Vzájemné působení učitele a žáka se nazývá pedagogickou interakcí. Ve většině 

případů je vztah učitel – žák podle Kohoutka asymetrický , má dialogickou podobu a 

přináší oběma stranám novou psychologickou zkušenost. Žák získává svou zkušenost 

z odrazu svého chování a výkonů v projevech učitele, z jeho verbálních komentářů a 

zároveň z jeho neverbálních projevů (z mimiky, posturologie a gest). Žák reakce učitele 

třídí, vyhodnocuje je, interpretuje je z hlediska příčin a důsledků a nakonec je buď 

přijímá nebo odmítá. Ty samé procesy probíhají i u učitele ve vztahu k žákovi.  

Kvalita vztahu mezi učitelem a žákem hraje významnou roli při utváření postoje 

žáka ke škole, k učení. Negativní vztah k učiteli může žáka dovést až k negativnímu 

postoji k předmětu, který neoblíbený učitel vyučuje. Naopak kladný vztah k učiteli 

pozitivně ovlivňuje i žákův přístup k danému předmětu a k učení. Kvalita vzájemných 

vztahů mezi učitelem a žákem může dost výrazně usnadnit dosažení výchovně 

vzdělávacích cílů, nebo může naopak jejich naplnění ztížit. Vzájemně se utvářející 

vztah mezi učitelem a žákem Kohoutek považuje za jednu z nejdůležitějších podmínek, 

které určují efektivitu pedagogického působení učitele. (Kohoutek, 1996) 

Z předchozího odstavce o pedagogické interakci vyplývá, že komunikace hraje 

důležitou roli ve vztahu učitele a žáka. Způsob komunikace vypovídá o jejich postoji 

k danému předmětu i k sobě navzájem. Proto se na ni zaměříme v následující kapitole.  
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2.  Vliv komunikace na vztah učitele a žáka 

 Preferenční postoje učitelů se mohou promítat do jejich komunikace s žáky a 

proto se na komunikaci obecně i na komunikaci ve škole zaměříme v této kapitole. Pro 

komunikaci ve vyučování platí obecnější charakteristiky sociální komunikace jako 

společného jmenovatele tří stránek sociálního styku (Kalous, Obst, 2002): 

� společné činnosti 

� vzájemného působení 

� interpersonálních vztahů 

Komunikace ve vyučování hraje významnou roli, neboť je prostředkem 

k porozumění mezi učitelem a žákem, ovlivňuje vztah mezi nimi. 

2.1  Vymezení pojmu komunikace  

Slovo komunikace má mnoho různých významů. Původ slova můžeme nalézt 

v latinském „communicare“, což znamená radit se s někým, informovat, oznamovat. 

Gavora pojednává o třech hlavních vymezeních komunikace. Jeho nejjednodušší 

vymezení označuje komunikaci jako dorozumívání. To je odvozeno od slova 

dorozumění, což znamená pochopení se, shodu myšlenek. Z toho vyplývají podmínky 

komunikace: lidé by si měli rozumět, mluvit stejným jazykem, měli by mluvit o jedné 

věci a dosáhnout myšlenkového souladu.  

Komunikaci lze také charakterizovat jako sdělování. Jedná se o informování, 

podávání poznatků, obeznámení se se svými pocity, postoji, názory. V rámci druhého 

vymezení Gavora charakterizuje komunikaci tak, že vyžaduje partnera, druhého 

člověka, který je adresátem informace. V rámci třetího vymezení Gavora chápe 

komunikaci jako výměnu informací mezi lidmi. Jeden komunikující vyšle informaci, 

druhý ji přijme a následně si vzájemně úlohy vymění. Kromě přijetí a vysílání 

informací oba komunikující informace vnitřně zpracovávají – analyzují je a následně 

jim porozumí. Z toho je patrná obousměrnost komunikace. Oba partneři si předávají 

slovo a každý z nich přispívá k informování a dorozumívání. (Gavora, 2005) 

Komunikace je základním prostředkem realizace výchovy a vzdělávání 

prostřednictvím verbálních a nonverbálních projevů učitele a žáků. Komunikace se 
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uskutečňuje jako sled komunikačních činností, situací a aktů mezi učitelem a žáky a 

žáky navzájem. Prostřednictvím komunikace učitel realizuje výchovně vzdělávací cíle, 

přináší do školy vyučovací obsah a realizuje vyučovací metody a formy. Výchovně 

vzdělávací cíl, obsah a metody nevystupují ve vyučování přímo, ale zprostředkovaně 

v podobě verbálních a nonverbálních projevů učitele a žáků (i v podobě textu učebnice 

či jiných učebních pomůcek). (Gavora, 2005) 

2.2  Pedagogická komunikace 

Komunikace ve vyučování je specifickou sociální komunikací, která zahrnuje 

pedagogické cíle. Pedagogickou komunikací se zde rozumí vzájemná výměna 

informací mezi účastníky vzdělávacího procesu. Informace se ale netýkají jen věcné 

stránky sdělovaných obsahů, ale i informování o emocionálních stavech, postojích a 

pravidlech další komunikace. Komunikační pravidla ve škole jsou určována obecnými 

pravidly společenských interakcí (slušného chování), dále jsou částečně formálně 

podmíněna školou (školní řád) a samozřejmě jsou výsledkem interakce učitele a žáka. 

Komunikace mezi učitelem a žákem je do značné míry vymezena rolemi 

komunikujících. Z obou stran hraje významnou roli především objektivní očekávání 

toho, jak se ten druhý bude chovat. Ve vztahu mezi učitelem a žákem nejde od začátku 

o partnerský vztah, ve kterém mají oba jedinci stejná práva a povinnosti, ale učitel má 

v tomto vztahu díky své roli dominantní postavení. Je to on, kdo většinou rozhoduje o 

podmínkách vzájemných kontaktů, je to on, kdo určuje cíle a charakter činnosti žáka, 

které směřují k jejich naplnění. Je to učitel, kdo hodnotí a klasifikuje výkon žáka. 

Předpokládá se, že zná problematiku, jíž učí a zároveň se očekává, že má dostatek 

schopností a dovedností, které mu umožní realizovat jeho pedagogické záměry. (Mareš, 

Křivohlavý, 1995) 

Učitelská profese patří mezi ty, které programově sledují záměr působit na 

druhé lidi (žáky, rodiče, kolegy, veřejnost). Výuka se odehrává v sociální skupině, má 

sociální pozadí. Je známo, že ve škole vedle oficiálního kurikula existuje i tzv. skryté 

kurikulum, které zahrnuje všechny školní zkušenosti žáků, tedy i ty, které souvisejí 

s interakcí a komunikací. Každý učitel musí být schopen komunikovat tak, aby se 

komunikace stala účinným prostředkem navození a podpory učebních činností žáků. 

Dovednost efektivní komunikace se dá učit, rozvíjet, cvičit, zdokonalovat.  
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Pedagogická komunikace užívá různých prostředků sociální komunikace. 

Hovoříme o formě: 

� verbální – komunikace slovem (mluveným, psaným) 

� nonverbální (neverbální) – mimoslovní komunikace 

� komunikaci činem 

2. 3  Verbální komunikace 

Nejčastějším prostředkem mezilidské komunikace je řeč ve své mluvené 

podobě. Na jejím tvoření se podílejí tři mluvní orgány: ústrojí dechové, ústrojí hlasové 

a ústrojí artikulace. Dech a správné dýchání je základním předpokladem pro správné 

mluvení. Kalhous s Obstem zmiňují, že pro učitele je důležité osvojit si tzv. dechovou 

ekonomii. Jde o hospodárné a vědomé řízení dýchání, které usnadňuje mluvčímu jeho 

výkon. Hlas člověku umožňuje, aby dal svým sdělením zvukovou podobu. Každý hlas 

je charakterizován sílou, výškou a barvou. Ty tvoří akustické vlastnosti hlasu. 

(Kalhous, Obst, 2002) 

Akustické a další faktory bývají zahrnuty pod termín paralingvistické 

prostředky řeči. Tuto formální stránku není možné v písemném sdělení postihnout, 

v mluveném projevu se bez ní neobejdeme. Při pedagogické diagnostice, při sledování 

žáka ve třídě a při jeho hodnocení je důležité, aby učitel věnoval pozornost 

následujícím faktorům: 

� Intenzitě hlasového projevu  

Intenzita sleduje, jak hlasitě či naopak jak tiše hovoří ten, kdo právě 

mluví, a jak se intenzita jeho hlasového projevu mění v průběhu slovního 

sdělení. 

� Tónové výšce hlasu  

Tónová výška sleduje, jak vysoko či nízko je položen hlas mluvčího. 

Nejde o to, zda mluví altem, basem, tenorem či sopránem, ale o to, jaká je 

intonace jeho řeči a jak se mění v průběhu slovního sdělení. 
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� Barvě hlasu  

Barva zjišťuje, jak vypadá spektrální složení akustické formy projevu 

mluvčího. Barva hlasu nese informaci o tom, v jakém emocionálním stavu 

se mluvčí nachází.  

� Délce projevu  

Ve školní verbální komunikaci jde především o to, jak dlouho hovoří 

jednotliví žáci a jak dlouho hovoří učitel. Tento poměr je ovlivněn zvolenou 

organizační formou, stanoveným výukovým cílem a podle toho vybranými 

výukovými metodami. 

� Rychlosti projevu  

Učitel sleduje, kolik slov bylo řečeno za minutu, jak se rychlost řeči 

mění během slovního sdělení, co se říkalo pomalu a co rychle. Rychlost 

produkování slov vypovídá do určité míry též o psychickém stavu mluvčího.  

� Přestávkám v projevu  

Přestávky sledují, kdy a jak se dělají v řeči pauzy, jak se frázuje, člení 

mluvená řeč. Frázováním se rozumí členění proudu slov do určitých celků, 

do skupin slov, které k sobě významově patří. Obecné pravidlo pro 

frázování říká, že větu je třeba členit tak, aby slova, která spolu významově 

souvisí, byla vyslovena jedním dechem. Obvykle jde o skupinu 3 až 5 slov. 

Po vyslovení celé skupiny se má mluvčí odmlčet. Získá tak čas, aby si 

připravil formulaci další skupiny slov, a zároveň mají posluchači čas 

pochopit smysl toho, co jim bylo právě sděleno. 

� Akustické náplni přestávek  

V přestávkách typu pauzy může být například úplné ticho. V řeči je však 

možné zaslechnout i nesrozumitelné zvuky. Tento akustický šum je 

příznačný pro formální, neosobní styk, pro situace, kdy je mluvčí pod 

značným společenským tlakem. 
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� Přesnosti projevu  

V hovoru se mohou vyskytnout různé druhy chyb – ve výslovnosti, při 

volbě slov, v syntaxi. Mluvčí se může přeříkávat, zakoktávat, může něco 

vynechat, může část sdělení opakovat, dopustit se logické chyby. Didaktické 

přístupy vyžadují, aby se učitel dopouštěl ve svém projevu co nejméně chyb 

a aby je dokázal u žáků taktně opravovat. Jazykový projev učitele by měl 

být pro žáky vzorem. 

� Způsobům předávání slov  

Způsob předávání slov může probíhat v souladu s komunikačními 

pravidly, mohou však nastat i případy skákání si do řeči. Školní didaktika 

připouští určitou benevolenci, která je závislá především na sociálním 

klimatu ve třídě a na zvolené organizační formě výuky. (Mareš, Křivohlavý, 

1995) 

Obsahová stránka verbální pedagogické komunikace by se měla vyznačovat 

věcnou správností, přesností, srozumitelností a přiměřeností pro skupiny žáků, kterým 

je sdělení určeno, stručností a jazykovou správností. Kalhous s Obstem upozorňují, že 

pro učitele z toho vyplývá nejen si tato fakta uvědomovat, ale svůj projev občas 

záměrně s těmito požadavky konfrontovat. (Kalhous, Obst, 2002) 

Během rozhovoru s žákem, kdy sleduje určitý cíl, by se měl učitel:  

� Vciťovat se do stavu žáka 

Empatie je děj, při kterém se v učiteli jako v zrcadle odrážejí 

emocionální děje odehrávající se v žákovi, s nímž jedná. Sám však těmto 

dějům nepodléhá. 

� Respektovat osobnost žáka 

Úcta k osobnosti žáka patří k základním předpokladům každého 

výchovného působení. Učitel by měl vyjadřovat zájem o další osud žáka. 

� Zaujímat autentický, opravdový postoj 

Jedná se o upřímnost k sobě samému a k ostatním, o snahu být svůj, 

nepředstírat něco tam, kde má jít o skutečnou pomoc. 
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� Být konkrétní 

Všemi fázemi rozhovoru musí podle Mareše a Křivohlavého prostupovat 

konkrétnost a věcnost. (Mareš, Křivohlavý, 1995) 

Na závěr podkapitoly o verbální komunikaci bych ráda zmínila, že verbálním 

sdělením lze docílit požadované přesnosti a jednoznačnosti, jednotlivé výroky a vztahy 

mezi nimi lze přesně definovat. Nedostatkem této komunikace je, že se s její pomocí 

velmi obtížně sdělují emoce, vztahy k druhému člověku (k žáku, ke třídě), k danému 

předmětu. Záležitosti tohoto typu řeší nonverbální komunikace, která je neoddělitelnou 

součástí sociální pedagogické komunikace. 

 

2. 4  Nonverbální komunikace 

Zatímco doménou verbální komunikace ve škole je přenos kognitivních 

informací (poznatků, faktů, názorů), nonverbální komunikace umožňuje přenášet 

postoje a emocionální stavy. Mimikou, gestikulací či tónem hlasu dává učitel najevo 

svoji radost, spokojenost, sympatie nebo naopak nesympatie, hněv a nepřátelství. 

Podobné neverbální signály vysílá i žák směrem k učiteli a ke spolužákům. 

Nonverbální projevy jsou významnou složkou komunikace ve vyučování a významně 

ovlivňují přístup žáka k učiteli, učitele k žákovi a hodnocení žáka. 

I když je část nonverbálního vyjadřování dána biologicky (člověk s ním přichází 

na svět a mimovolně ho používá – týká se to hlavně mimiky), většina nonverbálních 

signálů je naučená. Dítě si je osvojuje v rámci socializace. Učí se celou řadu 

ustálených, konvenčních gest, pohybů a postojů, bez nichž by ho společnost nepřijala. 

Socializace a její provázanost s konkrétní kulturou 

Socializace dítěte je vázána na konkrétní kulturu. Dítě si tak osvojuje 

nonverbální způsoby vyjadřování, které jsou s ní spojeny a které v jiné kultuře platit 

nemusí. Pokud se člověk střetne s příslušníkem jiné kultury, může dojít ke 

komunikačním problémům. Podobné rozdíly, jaké jsou mezi kulturami, mohou 

existovat také mezi generacemi. Rozdíly jsou patrné v odlišných postojích, způsobu 

oblékání, atd. Gavora poukazuje na to, že učitel by měl tyto odlišnosti správně 
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interpretovat, chápat je jako výraz generačního projevu - jako autentické chování určité 

subkultury. 

Rozdíly v chování existují i mezi jednotlivými žáky. Každý žák má svůj osobitý 

neverbální „rukopis“, individuální styl. Nonverbální chování je důležitou součástí 

obrazu žáka. Pokud ho učitel odhalí a porozumí mu, získá účinnou pomoc při působení 

na žáka. (Gavora, 2005) 

Neverbální komunikace (mimoslovní sdělování) má nezastupitelné místo 

v jakékoliv komunikaci. Kalhous s Obstem uvádí, že v mezilidském styku 55 % 

sdělovacích aktů tvoří mimické projevy, 38 % akustické nelingvistické projevy a jen    

7 % slovní sdělení. (Kalhous, Obst, 2002) 

Prostředky mimoslovní komunikace 

Znalost prostředků mimoslovní komunikace může pomoci k lepšímu 

porozumění mezi lidmi tzn. i mezi učiteli a žáky. Důležité je zejména odstranění chyb 

v sociální percepci jak ze strany učitele směrem k žákům, tak i opačně. Při kontaktu 

může dojít k následujícím typům nonverbálního sdělování: 

� Sdělování pohledy  

Řeč očí - pohledů patří mezi nejčastější mimoslovní způsoby 

sdělování v sociální komunikaci. Učitel se dívá na žáky a žáci na svého 

učitele. V těchto pohledech je možné vidět určité sdělení. Ze směru 

zorné osy pozná učitel, na koho se žák dívá. Důležitá je délka pohledu. 

Lidé jsou citliví zejména na pohled z očí do očí, četnost pohledů, 

frekvence mrkacích pohybů. Vysoká frekvence „mrků“ signalizuje 

nervozitu, velikost zornic je spojena s emocemi. Žák, který má 

mimořádně velký průměr zornic, může mít vysokou hladinu emocí. Bylo 

prováděno mnoho výzkumů, při kterých se zjistilo, že nesouhlas učitele 

s žákovým tvrzením podstatně snížil objem žákových pohledů na učitele 

a naopak, žáci, jimž byl daný učitel sympatický se na něj dívali častěji a 

déle než ti, kteří k němu měli méně vřelý vztah. 
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� Sdělování výrazem obličeje 

Sdělování zprostředkované mimikou mívá různou podobu. Může jít 

o kulturou tradovaná gesta, daná nepsanou sociální normou určité země 

(zdvořilostní úsměv), o tzv. instrumentální pohyb – při kýchání, zívání. 

Nejčastěji však jde o sdělování emocí: citů, pocitů, nálad, citových 

prožitků a afektů. Při rozpoznávání psychických stavů druhého člověka 

je mimika nejdůležitějším zdrojem informací ze všech způsobů 

nonverbální komunikace. 

� Sdělování pohyby  

Rozsah pohybů souvisí s intenzitou emocionálního prožívání situace. 

Z výrazu obličeje se dá odečíst, o jaký druh emocí jde, z rozsahu pohybů 

se dá zjištěný údaj doplnit o intenzitu emocionálních prožitků dané 

osoby ve chvíli, kdy ji pozorujeme. 

� Sdělování fyzickými postoji  

Sdělovat informace se dá i konfigurací všech částí těla. Studiem 

tohoto mimoslovního způsobu sdělování se zabývá posturologie. Z řeči 

těla můžeme usoudit na psychický postoj dané osoby – zda je přátelský, 

nepřátelský, souhlasný, nesouhlasný, otevřený nebo zavřený. Přímé a 

pevné držení těla obvykle vyjadřuje odhodlanost, rozhodnost, 

sebeovládání. Naopak skleslé držení těla bývá výrazem stísněnosti, 

deprese, nedostatku energie, ovlivnitelnosti i choroby. 

� Sdělování gesty  

 V nonverbální komunikaci se gesta odlišují od sdělovacích pohybů 

a postojů, neboť nejde o přirozené mimoslovní projevy, ale o projevy 

vázané na určitou kulturu – jako příklad poslouží vyjádření souhlasu a 

nesouhlasu pohybem hlavy. V našich zemích vyjadřuje přikývnutí hlavy 

„ano“, zatímco v Bulharsku a Řecku znamená „ne“. Gesta jsou účinným 

prostředkem v pedagogické komunikaci – místo slovního sdělení typu 

„sedněte si“ se dá použít gesta, které říká totéž. 
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� Sdělování dotykem  

Význam sdělování dotykem spočívá v mimořádné citlivosti kožního 

smyslu – hmatu. Vezměme si např. podání ruky. Dá se jím vyjádřit, zda 

je daný člověk vítán či přišel-li nevhod. Dotykem ruky lze žáka 

povzbudit i ukáznit – může přitom jít jen o velmi jemný pohyb. (Mareš, 

Křivohlavý, 1995)  

Ještě bych ráda tento výčet doplnila o: 

� Sdělování vzájemným přiblížením či oddálením  

V sociální komunikaci dochází k tomu, že se komunikující osoby 

zastaví v určité vzdálenosti od sebe, volí různě vzdálená místa 

k sezení.… Při jakékoliv nonverbální komunikaci se tedy do hry dostává 

prostor i čas. Mluvíme o osobním prostoru, kterým je myšlena zóna či 

pole kolem každého z nás. Tento prostor je dán jednak charakterem 

osobnosti daného jedince, kulturní výchovou, sociálním statusem, 

vykonávanou činností a dalšími činiteli.  

Přirozenou vlastností všech živočichů (včetně člověka) je, že se 

snaží získat, udržet a uhájit určitý osobní prostor - teritorium. To si pak 

vyznačí – obsadí. Jedná se např. o výzdobu daného prostoru obrazy, 

květinami a o rozmístění osobních věcí. Tyto věci mají funkci znaku, 

informují okolí, že je dané místo již obsazeno a může být potencionálně 

i hájeno. Na cizím teritoriu bývá člověk méně agresivní. 

� Proxemika  

Proxemika se zabývá otázkami životního prostoru - studiem odstupu 

mezi lidmi. Je to jedna z nejstarších disciplín nonverbální komunikace. 

Termín pochází z latinského „proxe“ = blízko. Kohoutek rozeznává čtyři 

základní zóny: intimní (od 15 do 45 cm), osobní (od 45 do 125 cm),  

společenskou (od 125 cm do 350 cm) a veřejnou (od 250 cm a více). 

Často mluvíme o prostorových bublinách rozprostřených okolo každého 

člověka. Prostorové cítění je vázané na danou kulturu. Pokud se setkají 

dva jedinci s rozdílnými představami o svých osobních zónách, dochází 
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k proxemickému konfliktu, kterému se říká proxemický tanec. Častým 

řešením je kompromis. Chceme-li tedy optimálně komunikovat 

s druhými lidmi, musíme se naučit rozumět i „řeči těla“. (Kouhoutek, 

1998)  

Neverbální sdělování je významnou a neoddělitelnou součástí sociálního styku 

lidí. V sociální komunikaci se učiteli vyplatí věnovat pozornost jednotlivým způsobům 

mimoslovního sdělování i nonverbálnímu projevu jako celku – jak ve vlastním jednání 

tak v jednání žáků. Neverbální projevy umožňují zkušenému učiteli hlouběji proniknout 

do emocionální sféry žáků, poznat jejich psychické postoje. Umožňují mu proniknout 

do sfér, kam často jiné cesty nevedou a kam se potřebuje dostat, má-li být jeho 

pedagogické komunikování skutečně účinné. Pomohou mu při stanovování cílů a při 

hodnocení. 
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3.  Vztah učitele a žáka z hlediska vývoje didaktického  

myšlení  

Vzhledem k tématu diplomové práce „Vztah mezi učitelem a žákem z hlediska 

preferenčních postojů učitele“ a k empirické části, by bylo zajímavé se podívat, co 

hrálo hlavní roli při hodnocení žáka učitelem, co učitelé preferovali a jaký byl jejich 

vztah v dávné i v nedaleké minulosti. Proto jsem se v této kapitole zaměřila na vztah 

učitele a žáka v průběhu vývoje didaktického myšlení.  

3.1  Vyučování 

Ve struktuře vyučovacího procesu hraje významnou úlohu vztah mezi učitelem 

a žákem. Vyučování je historicky ustálená organizovaná forma cílevědomého a 

systematického vzdělávání i výchovy dětí, mládeže a dospělých. Realizuje se 

především ve školách různých typů a stupňů, v rodině, v různých kurzech a speciálních 

zařízení. Vyučování představuje specifický druh lidské činnosti, která spočívá ve 

vzájemné součinnosti učitele a žáků a směřuje k určitým cílům. Pedagogický slovník 

uvádí, že vyučování je činnost, kterou realizuje učitel jako součást výuky. (Průcha, 

Walterová, Mareš, 1998) Někteří rozlišují vyučování jako činnost učitele a výuku jako 

spolupráci učitele a žáka. Skalková tyto pojmy nerozlišuje a já se k jejímu názoru 

přikláním.  

Ve vývoji praxe i teoretického didaktického myšlení se utvářely různé koncepce 

vyučování, jejichž rozvoj byl vždy podmíněn konkrétními sociálními, ekonomickými a 

kulturními podmínkami v jednotlivých historických etapách. Vyučování je komplexní 

systém, ve kterém se mezi jeho prvky (komponentami) uplatňuje mnoho vztahů a 

souvislostí. Podle Skalkové se působení vzájemných vztahů mezi těmito komponentami 

projevuje v dynamice vyučovacího procesu. Prvky tohoto systému jsou vnitřně spjaty a 

ve svém souhrnu představují určité pojetí – koncepci vyučování. (Skalková, 1999) 
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3. 2  Vztah učitele a  žáka z hlediska dvou rozdílných přístupů 

Vývoj didaktického myšlení provázejí různé teorie, které interpretují vztah 

učitel – žák. Ve své podstatě můžeme říci, že tyto teorie charakterizují dva rozdílné 

přístupy, které často stály proti sobě: 

� K učiteli orientované vyučování 

Na jedné straně stojí teorie, které zdůrazňují především vnější působení 

na žáka. Předpokládají, že dospělé generace předávají kulturní obsahy těm, 

kteří ještě nejsou zralí pro sociální život. To, že si mladá generace tyto 

obsahy osvojí, jí pomůže začlenit se do společnosti a její kultury, orientovat 

se v ní a najít v ní své místo. Do popředí tak vystupuje učivo, obsah a role 

učitele, který je povolán toto učivo předávat žákům. Dítě přichází do školy, 

aby se vše naučilo. Žáci jsou vnímáni jako prázdné nádoby, které je nutné 

naplnit postupným kladením poznatků na sebe. Nepředpokládá se, že by 

žáci mohli mít nějaké zkušenosti, vědomosti a dovednosti – že by mohli 

něco znát. Všichni žáci jsou bráni jako stejní, brání se různosti.  

Pedagog je vnímán jako ten, kdo ví a do školy přichází proto, aby vše 

naučil toho, kdo nic neví. Pedagog je garantem pravdy a obsahu. Skalková 

vyučování, které soustřeďuje jednosměrně svou pozornost na obsah a 

aktivitu připisuje pouze učiteli, zatímco žáka chápe jako pasivního, 

přijímajícího činitele, charakterizuje jako k „učiteli orientované vyučování“, 

nebo-li transmisivní vyučování. (Skalková, 1999) Tyto didaktické pozice 

dosud výrazně ovlivňují běžnou školní praxi, přičemž se většinou jedná o 

didakticky konzervativní praktiky, jejichž kořeny můžeme hledat 

v tradicionalizmu a školní rutině. 

� Na žáka orientované vyučování 

Proti tomuto vyučování, které mělo na mysli především látku a učitele, 

byla od počátku 20. století formulována celá řada opozičních koncepcí, které 

se orientovaly především na žáka – „na žáka orientované vyučování“, nebo-li 

konstruktivní škola. Tyto koncepce vychází ze žáka, z jeho vnitřních zájmů a 

možností. Vychází z toho, že žáci ví, že mají nějaké zkušenosti, vědomosti, 

dovednosti a do školy přicházejí, aby si je prohloubili, obohatili a rozvinuli ve 
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skupině se svými vrstevníky. Pedagog zajišťuje, aby každý žák mohl 

dosáhnout co nejvyšší možné úrovně (kognitivní, sociální) za účasti a přispění 

všech. Staví se na různosti a rozmanitosti a vychází se z blízké zkušenosti. 

Pedagog je garantem metody. (Tonucci, 1991) 

 

3. 3  Vztah učitele a žáka z hlediska historického vývoje 

V průběhu staletí docházelo ke změnám ve vztahu učitel – žák z hlediska toho, 

jak se měnily cíle vyučování, obsah vzdělávání, řízení a organizace vyučování a 

metodická výbava učitele.  

� Dogmatické vyučování 

Vyučování v 9. – 16. století bylo založeno na verbálním osvojování 

dogmatických pravd a proto bylo nazýváno dogmatickým. Jeho základem 

bylo pamětní, mechanické učení. Žák často nerozuměl tomu, co se učí, co 

odříkává. Důraz byl kladen na opakování. Výuka se skládala z etap, pro které 

byl typický jejich sled: pravidlo (pojem, teze) – příklad – napodobování – 

naučení a procvičování naučeného odpovídáním na dotazy učitele. Učitel měl 

ve vztahu k žákům dominantní postavení, byl garantem pravdy, nevysvětloval 

– pouze předkládal k „věření“. Jak uvádí Skalková, základem dogmatického 

vyučování bylo slovo, praktické činnosti či zkušenosti žáků se uplatňovaly 

minimálně a komunikace mezi učitelem a žákem byla jednosměrná – od 

učitele k žákovi. Komunikace opačným směrem byla nežádoucí. Z hlediska 

organizace vyučování se jednalo o vyučování individuální, základním typem 

interakce byl vztah „jeden učitel – jeden žák“. Mezi žáky byli značné věkové 

a vědomostní rozdíly. Spolupráce mezi žáky byla nežádoucí. Účinnost učení 

byla podporována represivními prostředky „hůl a metla“. (Skalková, 1999) 

� Slovně názorné vyučování 

Další vyučovací koncepcí bylo v 17. století slovně názorné vyučování, 

které vzniklo z kritiky dogmatického vyučování a bývá označováno jako 

„tradiční vyučování“. Tato koncepce byla velice dobře teoreticky 

propracovaná a dodnes se ve školní praxi nejčastěji realizuje. Vznik slovně 
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názorného vyučování souvisí se společenskými změnami – přechod od 

feudalismu ke kapitalismu, rozvíjí se výroba, řemesla a obchod, rozkvétají 

města. Prosazují se myšlenky humanismu a renesance, zájem je o člověka 

všestranně kultivovaného, aktivního, tvořivého a samostatně a kriticky 

myslícího. Dochází k celkovému příklonu ke světskému životu. Tyto 

společenské změny vyvolaly potřebu zcela nového pojetí vyučování a školy 

vůbec. Filosofickým základem slovně názorného vyučování je empirická, 

senzualistická filozofie. Ta vychází z názoru, že poznání světa je založeno na 

smyslovém vnímání. Jejím východiskem je teze Johna Locka, že „Nic není 

v rozumu, co dříve nebylo ve smyslech“ (Pelcová, 1998) Locke říká, že náš 

rozum je „Tabula rasa“ – čistá deska. Není v něm žádná myšlenka. Až vlivem 

empirie (zkušenosti) se objevují poznatky jako její výsledek. (Špůr, 1998) 

Vyučování je založeno na poznávání reálných věcí a skutečností 

prostřednictvím vnímání ukázky nebo praktickou zkušeností.  Základní model 

slovně názorného vyučování vypadá následovně: 1. smyslové vnímání – 2. 

rozumové zpracování (porozumění věcem, uložení do paměti) – 3. užívání, 

cvičení. Jeho představitelem byl Jan Amos Komenský. 

� Reformní vyučování 

Reformní vyučování je další koncepcí, která se utvářela na přelomu 19. a 

20. století. Reformní pedagogikou je nazýváno široké pedagogické hnutí, 

které bývá nazýváno novou progresivní pedagogikou. Vzniklo koncem 19. a 

začátkem 20. století jako reakce na herbartismus, který ovlivňoval školní 

praxi od 60. let 19. století.  

herbartismus 

Ideálem herbartismu byl mravný, pracovitý člověk vychovávaný 

v atmosféře strnulosti, tuhé kázni spojené s příkazy a zákazy. Žák byl 

pasivní a byl ovládán učitelem. Základním rysem herbartismu byl 

formalismus, verbalismus, intelektualismus a pamětné osvojování 

poznatků. Podstatou jeho kritiky bylo postavení dítěte ve škole, které 

pouze naslouchá, učí se zpaměti – není respektována jeho individualita. 

(Štverák, 1983)  
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Dochází ke změně postoje k dítěti, které začíná být přijímáno takové, 

jaké je. Učitel má respektovat jeho vlohy, potřeby a zájmy. Učitel nemá 

zasahovat do vývoje dítěte, pouze mu má odstraňovat překážky. Mění se jak 

role učitele, tak cíle vyučování. Učení je zaměřeno na získávání zkušeností, 

nelze oddělovat školu od reálného života mimo ni. Učení je orientované na 

aktivní zapojení žáka – na zapojení jeho vlastních zkušeností a jeho vlastního 

úsilí do procesu poznání. Reformní vyučování je založeno na překonávání 

obtíží, jedná se o princip problémovosti. Chyba se stává běžným projevem 

procesu. Dochází k podpoře tvořivého myšlení, vnitřní motivace a 

alternativního řešení. Hlavními principy jsou individualizace a diferenciace. 

Vyučování je organizováno individuálně, frontálně a skupinově. Vyučovacími 

metodami jsou metody problémové, projektové, diskuse, dramatizace, hry, 

pokusy, vycházky a exkurse. Klasickými reformními školami jsou například 

Waldorfské školy, Montessoriovská škola, Freinetovská škola, Jenská škola a 

Daltonská škola. (Průcha, 1996) 

� Alternativní hnutí 

V průběhu 20. století vznikají různá alternativní hnutí. Těmi rozumíme 

myšlenkové proudy, koncepce a programy, které se od běžné výchovy liší 

v jednom či více rysech (například chápání školy jako místa podpory vývoje, 

ne místa výběru, odmítání jakékoliv formy donucování. Škola má být místem, 

kde se rozvíjí spolupráce, ne soutěživost.) Alternativní školou je každá škola – 

státní, soukromá a církevní, která se odlišuje od hlavního proudu standardních 

škol dané vzdělávací soustavy. Ideovým východiskem je reformní 

pedagogika. Tyto školy vznikají jako výraz nesouhlasu s oficiální 

pedagogikou a školní praxí. Průcha uvádí, že v USA pojmem „alternativní 

škola“ vyjadřují jakékoliv inovace jak ve veřejné, tak soukromé škole. 

(Průcha, 1996) U nás pak bývá alternativní škola chápána jako škola 

soukromá. Příkladem alternativního modelu vyučování je například 

projektové vyučování, o kterém se v poslední době hodně mluví.  

Projektové vyučování řeší teoretické či praktické problémy na základě 

aktivní činnosti žáků. Žák hledá, tvoří, řeší problémy, nachází souvislosti a 

vyvozuje závěry. Projekt je podnik žáka, za který přebírá plnou zodpovědnost. 
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Z jeho práce má prospěch celá skupina, která je do určité míry na jeho práci 

závislá. Děti se hodnotí vzájemně. Hlavními principy projektu jsou 

interdisciplinarita, aktuálnost situace, seberegulace při učení, orientace na 

produkt, skupinová realizace, společenská důležitost. Projekt respektuje 

potřeby a zájmy dětí. Kašová k tomu říká, že škola by měla připomínat tvůrčí 

dílnu. Podle ní je škola místem setkávání a každý z nás by si měl uvědomit, že 

každý, s kým se setkáváme, nás v něčem předčí a tím se od něj můžeme učit. 

(Kašová, 1995) 

� Problémové vyučování 

Ve 20. století vzniklo problémové vyučování, které je procesem a 

zároveň vyučovací metodou. Podstatou problémového vyučování je vytváření 

problémových situací, které samy o sobě žáka aktivizují. Problémová úloha ve 

vyučování je přirozeně spjata s učivem, vychází ze životních situací a 

zkušeností. Obsahuje neznámý prvek, který vyvolává potřebu ji řešit a 

poskytuje smysluplnou orientaci na cíl. Odpovídá žákovým možnostem. 

(Skalková, 1999) 

� Programované vyučování 

Ve 20. letech 20. století vzniklo programované vyučování, které chápe 

vyučování jako regulovaný proces se zpětnými vazbami. Základním 

principem je metoda malých kroků – předchozí kroky musí být splněny, aby 

bylo možné postoupit dále. Žák je veden od jedné operace ke druhé bez 

větších chyb. Je nutné, aby žák věděl, čeho chce dosáhnout. Žák si sám volí 

tempo. Nedostatkem tohoto typu vyučování může být atomizace učiva, ztráta 

souvislostí, omezení interpersonálních vztahů a omezení možnosti souvislého 

mluvního projevu žáka. Ne všem žákům práce s programem vyhovuje. 

(Skalková, 1999) 

� Rozvíjející vyučování 

Na závěr přehledu koncepcí bych ještě ráda zmínila rozvíjející vyučování, 

které je spojováno se jménem L. V. Zankova a které vzniklo v 60. – 70. letech 

20. století. Zankov vychází z Vygotského, který tvrdí, že má-li být vyučování 

účinné, musí jít „před vývojem a táhnout vývoj osobnosti za sebou“. 
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Vygotský přišel s myšlenkou urychlování vývoje – má-li vyučování 

předcházet vývoji a tím ho urychlovat, nesmí se orientovat na již dosaženou 

úroveň rozvoje (zóna aktuálního rozvoje), ale musí klást požadavky 

přesahující jeho možnosti. Musí se orientovat na to, co ještě není plně 

rozvinuto (zóna nejbližšího rozvoje). U tohoto typu vyučování jsou aktivní tři 

základní formy psychické činnosti: analyzující pozorování, abstraktní myšlení 

a praktická činnost a je nutné je u žáka rozvíjet všechny. Toto vyučování 

zdůrazňuje vztah učitele a žáka, jeho motivaci a hodnocení. Důležitý je 

bezprostřední kontakt a atmosféra důvěry. Žák není motivován známkou. 

(Skalková, 1999) 

 Je důležité si vzít ze zkušeností našich předků ponaučení, můžeme se minulostí 

inspirovat, můžeme si z ní vzít to nejlepší a následně těchto myšlenek využít v současné 

době – v naší praxi. 
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4.  Vliv hodnocení na vztah mezi učitelem a žákem 

 V empirické části diplomové práce jsme se rozhodli zkoumat vliv preferenčních 

postojů učitele na prospěch žáka. Preferenční postoje učitele se promítají do hodnocení 

jeho žáků. V této kapitole se zaměřím na: vymezení pojmu „hodnocení“ a „školní 

hodnocení“, na podstatu školního hodnocení, na fáze a funkce hodnocení a na aktuální 

problémy školního hodnocení. 

 Většina lidských aktivit směřuje k dosažení nějakého cíle. Lidská činnost je tedy 

v naprosté většině záměrná, člověk je jí zaujat, protože jejím prostřednictvím sleduje 

dosažení určitého cíle. Lidská činnost má v této souvislosti několik etap, které se 

prolínají a jsou vzájemně podmíněné.  

4. 1  Pedagogická diagnostika 

 V literatuře i v praxi se setkáváme s dvojicí pojmů diagnostika a evaluace. 

Pedagogicko psychologickou diagnostiku a její metody chápeme jako učitelův nástroj 

poznání podmínek, průběhu a výsledků procesu, který má být řízen. Snaží se o poznání 

příčin, které učiteli umožní na základě diagnózy prognózovat další vzdělávání (edukaci) 

v zájmu rozvoje osobnosti každého žáka. 

 Termín evaluace označuje souhrnně teorii, metodologii a praxi veškerého 

hodnocení nejrůznějších vzdělávacích jevů. Je to termín odborný, uplatňovaný ve 

vědeckém a výzkumném okruhu komunikace v obecném významu „hodnocení“. 

V pedagogice znamená zejména zjišťování, porovnávání a vysvětlování dat 

charakterizujících stav, kvalitu a efektivnost vzdělávací soustavy. Opírá se o rozsáhlou 

vědeckou základnu. V naší pedagogické praxi se pojem „evaluace“ zažil mimo jiné ve 

významu hodnocení vzdělávacích výsledků (výkonů) žáků. (Kalhous, Obst, 2002,  

s. 185) 

Pedagogická diagnostika zahrnuje diagnostické činnosti, které analyzují procesy 

učení, zjišťují jeho výsledky s cílem přispět k optimalizaci individuálního učení. 

Diagnostickou činností se rozumí postupy, které dbají vědeckých kritérií a používají 

pozorování nebo dotazování, jejichž výsledky interpretují. To slouží k popisu chování 
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nebo jeho předvídání. Pedagogická diagnostika tedy nestanoví cíle učení, ale zjišťuje, 

jak bylo určitých cílů dosaženo a jaké podmínky učení při tom byly potřebné. 

 Význam pedagogické diagnostiky pro pedagogické uvažování se spatřuje v tom, 

že umožňuje nahradit často intuitivní a nereflektované představy o pokroku v učení 

přesnými a objektivními údaji. Předpokládá se, že proces učení se zkvalitní, neboť 

umožní: korigovat nesprávné výsledky učení, vyrovnávat nedostatky při osvojování 

kurikula, potvrzovat úspěšné kroky v učení, plánovat další kroky v učení, vytvářet 

přiměřenou motivaci tím, že se poukazuje na úspěch v učení a usměrňují se další 

nejbližší kroky a ovlivňovat podmínky prostředí tak, aby podporovaly úspěšné učení.  

Diagnostické teorie obohatily nesporně možnosti hodnocení výsledků učení 

žáků. Neznamená to ovšem, že by vyloučily tradiční a běžně používané metody, jako 

jsou: pozorování, ústní a písemné zkoušení žáků a jejich domácí práce. (Skalková, 

1999, s. 193-194) 

4. 2  Etapy lidské činnosti 

Na počátku jakékoli lidské činnosti stojí vždy nějaká potřeba, přání, představa a 

pak následuje více či méně přesná formulace cíle.  Právě tím se člověk liší od ostatních 

živočichů - každou svou činnost koná s předem danou představou, čeho by chtěl 

dosáhnout. Další etapou lidské činnosti je její zmapování, uvědomění si podmínek, ve 

kterých se bude daná aktivita realizovat. Tyto podmínky ovlivňující průběh lidské 

činnosti a dosažení cíle jsou vnější a vnitřní. Následuje etapa plánovaní činnosti, jak 

nejlépe dosáhnout daného cíle. Jedná se o promyšlené naplánování jednotlivých kroků, 

časový harmonogram či organizaci dílčích aktivit. Důležité místo v této etapě má výběr 

konkrétních prostředků, s jejichž pomocí dojdeme k cíli. Nakonec přichází etapa 

realizace této činnosti a poté vyhodnocení výsledků dané činnosti. (Kolář, 2005) 

4. 3  Co rozumíme hodnocením 

Každý člověk hodnotí téměř permanentně, aniž si to uvědomuje. Hodnocení 

bývá v naprosté většině značně subjektivní, člověk většinou hodnotí podle svého 

zájmu, podle svých zkušeností. A právě toto by si měl učitel uvědomovat. Hodnocení je 

vnímáno jako organická součást každého lidského jednání společně s procesem 

rozhodování. (Kolář, 2005) 
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Podle Slavíka je hodnocení dovednost intelektuálně vysoce náročná. Umožňuje 

člověku na základě subjektivního přístupu rozlišovat v okolním světě jevy důležité od 

nedůležitých a mezi důležitými jevy dobré od špatných. Hodnocení podle Slavíka patří 

neoddělitelně k hodnotám, souvisí s jejich uvědomováním, objevováním, 

vyzdvihováním, potvrzováním nebo zpochybňováním a kritizováním. (Slavík, 1999) 

 Hodnocení je vynášení posudku, ocenění nějakého jevu na základě jeho 

hlubokého poznání ( na základě analýzy tohoto jevu, pochopení jeho funkčnosti 

v určitých situacích) 

4. 4  Vymezení pojmu „školní hodnocení“ 

 V odborné pedagogické literatuře můžeme nalézt různá vysvětlení pojmu školní 

hodnocení:  

Slavík (1999, s.23-24) rozumí školním hodnocením „všechny hodnotící procesy 

a jejich projevy, které bezprostředně ovlivňují školní výuku nebo o ní vypovídají“. 

J. Skalková (1999, s. 161) chápe hodnocení jako „zaujímání a vyjadřování 

kladného nebo záporného stanoviska k různým činnostem a výkonům žáků při 

vyučování, které může mít v praxi nejrůznější formy: od souhlasného nebo 

nesouhlasného pokývnutí hlavou, přísného pohledu, tónu hlasu, kladné či negativní 

poznámky, zájmu o osobnost žáka, pochvaly či napomenutí, odměny či trestu až po 

známku, případně podrobnější analýzu výkonu včetně závěrečného hodnotícího soudu. 

M. Pasch a kol. (2005, s. 104) hovoří o hodnocení jako „systematickém 

procesu, který vede k určení kvalit a výkonů vykazovaných žákem nebo skupinou žáků. 

Je to činnost systematická, tj. činnost připravená, organizovaná a opakovaně prováděná, 

jejíž výsledky jsou podrobovány revizím či opravám“. 

 Hodnocení prostupuje vyučování permanentně, a to v situacích, ve kterých si 

účastníci hodnotící aktivity ani neuvědomují (povzbudivý úsměv, souhlasné pokývnutí 

hlavou, jednoduchá pochvala..), ale i v situacích, které jsou jako proces či akt 

hodnocení záměrně organizované (závěrečné zkoušky, rozsáhlejší písemné práce, 

pravidelné zkoušení u tabule na začátku vyučovací hodiny).  

 Podle J. Pelikána (1997) většina těch, kteří usilují o výchovu kohokoliv, má 

určitou subjektivní představu o tom, koho chtějí vychovat a jak. Hodnocení žáků velmi 
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úzce souvisí se subjektivní představou (koncepcí) úspěšného žáka, kterou si učitel 

vědomě či podvědomě vytváří a s ní i konkrétního žáka srovnává. Toto mínění o žákovi 

se pak promítá do učitelovy pedagogické práce v podobě požadavků, nároků, kritérií 

hodnocení a očekávání určitých výkonů a určitého chování od svých žáků. Patří sem i 

preference určitého typu žáků, cílová představa o tom, jaký by měl být výsledek 

pedagogického působení. Učitel své pojetí úspěšného žáka vyjadřuje ve sféře 

požadavků, které klade na žáky, a výrazně ho promítá do předmětu hodnocení (co učitel 

ve výkonu žáka hodnotí, jaká kritéria hodnocení stanoví a uplatňuje). 

4. 5  Podstata školního hodnocení 

 Podstatou školního hodnocení je zjištění kompetencí – vědomostí, dovedností a 

postojů – žáka a formulace hodnotících soudů na základě porovnání skutečného stavu 

se stavem předpokládaným, formulovaným jako cíle výuky. Chceme-li se vyjádřit k 

úrovni dosažených výsledků výuky, musíme mít co nejjasnější a nejpřesnější představu 

o žádoucím cílovém stavu. Pro učitele to znamená co nejlépe rozumět teorii výukových 

cílů a učebních úloh a využívat této znalosti při řízení výuky. Pokud si učitel nestanoví 

takové cíle výuky, z nichž je možné odvodit žádoucí výsledné kompetence žáků, nebo 

s cíli třídu neseznámí, hodnocení se stane postrachem žáků (nevědí, co bude 

hodnoceno) a zdrojem stresu i pro učitele (nejistota při formulaci závěru hodnocení). 

(Kalhous, Obst, 2002) 

4. 6  Fáze hodnotícího procesu 

 Hodnocení je podle Koláře náročná výchovně vzdělávací aktivita. Odkazuje nás 

přitom na výsledky výzkumů, které se zaměřovaly na zjišťování subjektivně 

pociťované obtížnosti profesních činností u učitelů základních škol. Výsledky 

Bendlova výzkumu (1997) ukazovaly, že učitelé 2. stupně ZŠ považují hodnocení žáků 

za jednu z nejobtížnějších složek své pedagogické činnosti. (Kolář, 2005) K podobným 

závěrům došel i S. Veenman. Podle jeho zjištění označovali začínající učitelé v západní 

Evropě za nejčastější problém právě hodnocení výsledků žáků ve vyučování. (Průcha, 

2002, s. 215) 

 Při prostudování odborné literatury jsem narazila na dvě různá členění 

hodnotícího procesu: členění Kalhous-Obstovo a Kolářovo.  
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Kalhousovo a Obstovo členění  

Kalhous s Obstem člení hodnotící proces na následující etapy: 

1. Rozhodnutí o cíli hodnocení (jaká funkce v něm bude převažovat) a 

v souvislosti s tím o vhodné metodě hodnocení. Jde o učitelův záměr, 

který do konkrétního hodnocení vkládá. 

2. Zjišťování informací o skutečném stavu (o studentovi, o jeho výkonu) 

čili používání metod zjišťování stavu a úrovně znalostí, dovedností, 

osvojených situací. 

3. Formulování hodnotícího závěru (stanovení známky). (Kalhoust, Obst, 

2002, s. 404) 

Kolářovo členění  

Kolář člení hodnotící proces na sedm fází podle jednotlivých aktivit učitele a 

žáka – viz obr. 1 na straně 31. Zaměřil se na podrobnou analýzu všeho, co se může 

v rámci hodnotícího aktu dít. Jednotlivé fáze se mohou v reálné školní situaci v různých 

kombinacích propojovat, splývat, či se překrývat. Některá fáze se může stát 

dominantní. (Kolář, 2005, s. 58) 
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Obr. 1 

 

 

 

 

4. 7  Funkce hodnocení  

 Školní hodnocení je významným předpokladem účinného vyučovacího procesu. 

Hodnocení je významné pro žáky, učitele i rodiče. Hodnocení plní různé funkce:  

� Pro učitele  

Pro učitele je hodnocení zpětnovazební informací o účinnosti zvolených 

metod a postupů i prostředkem k posouzení efektivity jeho pedagogické 
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činnosti. Slouží k hlubšímu poznávání žáků, jejich schopností, možností a 

nedostatků, ke hledání správných přístupů k jednotlivým žákům i k formám 

a metodám vyučování. 

� Pro rodiče  

Pro rodiče žáků je hodnocení významnou informací, která nemá vést 

k postihování žáků za možné nedostatky v jejich školní práci, ale spíš jim 

má ukázat cestu, jak pomoci dětem zvládat případné obtíže a problémy. 

Proto by tyto informace měly být sdělovány individuálně, taktně a 

s pozitivním přístupem. 

� Pro žáky  

Pro žáky je hodnocení hlavní informací o tom, jak zvládli požadavky 

stanovené vzdělávacím programem, v čem jsou jejich přednosti a nedostatky 

a jaké cesty mohou vést k jejich dalšímu rozvoji. Informace o výsledcích 

učení se ovšem netýkají jen učení samého, ale mají vliv na celou osobnost 

žáka. V tomto smyslu lze chápat hodnocení jako výchovný prostředek, 

který zasahuje prožitky, postoje i chování žáků. Je známo, že efekt výsledku 

činnosti se projevuje u člověka v jeho chování a v motivaci jednání. 

Úspěšný výsledek motivuje a stimuluje činnost žáka, neúspěšný výsledek 

může mít někdy účinek zcela opačný. Smyslem a funkcí hodnocení je tedy 

také vyvolat pozitivní motivaci a pozitivní změny v jednání. (Švarcová, 

2005) 

Turek (1987) ještě uvádí funkci rozvíjející, kterou rozumí rozvoj schopnosti 

sebepojetí, sebekontroly a sebehodnocení žáků. (Kalous, Obst, 2002) 

4. 8  Pohled do historie hodnocení 

 V průběhu historického vývoje školy se prosazovaly a uplatňovaly různé formy 

vyjadřování výsledků hodnocení. První zmínky o hodnocení žáků můžeme nalézt již ve 

starověku u Quintiliana. Již z této doby, ale zejména ze středověku a z jezuitských škol 

jsou známy ve školách tzv. lokace, tj. zvláštní místa, určená žákům podle jejich 

učebních výsledků, která sloužila ke klasifikaci a selekci žáků. Učitel vyjadřoval 
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sympatie a uznání nejlepším žákům tím, že jim vyhrazoval přední místa v lavicích. 

Běžné bývaly i tělesné tresty, např. holí nebo metlou. Další z forem hodnocení byly 

signy – symboly, různá znamení, která žáci nosili (špatní žáci nosili potupná znamení – 

např. oslí uši, dobří žáci odznak za snaživost). Ve školách existovaly také tzv. knihy cti 

a černé knihy. (Kolář, 2005) 

 Do 16. století převládalo na školách většinou slovní vyjadřování hodnotících 

zpráv, které dostávali žáci při odchodu ze školy. Od 16. století dochází k poměrně 

rychlému rozvoji škol, výchovy  vzdělávání, vzrůstá počet měšťanských škol a mění se 

funkce hodnocení. Slovní hodnocení je postupně nahrazováno známkami. Kodifikace 

školního hodnocení u nás byla uskutečněna Felbigerovým Školním řádem (1774) a 

Knihou metodní (1775), kdy byly uzákoněny veřejné zkoušky a při odchodu ze školy se 

vydávalo vysvědčení. Klasifikovala se návštěva školy, mravy, prospěch v jednotlivých 

předmětech a celkový prospěch. (Kolář, 2005) 

 Vývoj školního hodnocení se ustálil v roce 1905, kdy Školský a vyučovací řád 

škol obecných a měšťanských upravil klasifikaci žáků a vydávání vysvědčení. 

Klasifikace byla čtvrtletní, prospěch v jednotlivých  Na počátku 20. století se začaly 

objevovat první vážné kritiky školního hodnocení, které bylo vyjadřováno 

prostřednictvím známek. První kritická vlna byla předznamenána význačnou osobností 

L. N. Tolstého, který ve jménu zdárného vývoje a svobodné výchovy dítěte odmítl 

obvyklé zkoušení jako vstupní etapu hodnocení a poručnický poměr učitele k žákovi, 

k němuž zkoušení vede. Ve 20. a 30. letech 20. století se ozývaly kritiky tradičního 

způsobu hodnocení a subjektivity známkování zejména z řad reformních pedagogů (u 

nás to byl např. V. Příhoda). Vyjadřování výsledků pomocí klasifikačních stupňů – 

známek i přes výhrady mnohých pedagogů zůstalo nejfrekventovanější formou 

hodnocení ve škole. (Kolář, 2005, s. 77) 

4. 9..Aktuální problémy školního hodnocení 

 V současné době se metodami hodnocení úspěšnosti žáků nezabývají jen 

pedagogičtí teoretici, ale často o nich diskutují učitelé i rodiče. Hodnotit slovně nebo 

známkou? Stanoviska, jež zaznívají v diskusích, shrnuje Spilková: 

� Tradičnímu hodnocení (známkou) se vytýká, že je zaměřené na srovnávání 

žáků mezi sebou, klade důraz na funkci kontrolní, selektivní, certifikační. Z hlediska 
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předmětu hodnocení jde převážně o posouzení znalostí, vědomostí. Tradiční hodnocení 

konstatuje, nevysvětluje příčiny neúspěchu, nehledá, nenabízí prostředky k řešení 

problémů. Je založeno na vyhledávání chyb, které považuje za patologický jev, a na 

jejich trestání. 

� Slovní hodnocení je naproti tomu považované za kvalitativní, formativní, 

diagnostické, intervenující; s důrazem na funkci informační a diagnostickou (kde a proč 

jsou problémy). Toto hodnocení žáků by mělo být prováděno na základě individuální 

vztahové normy (aktuální výkon žáka je porovnáván s výkonem předešlým, žák je 

srovnáván sám se sebou). To umožňuje posoudit žákův vývoj (postihnout zlepšení, 

zhoršení i kritické body). Slovní hodnocení umožňuje komplexní posouzení celku 

osobnosti (postoje, hodnoty, dovednosti, úroveň myšlení), tvořivost, samostatnost, 

mravní a volní vlastnosti, a to trvale v průběhu učení, dlouhodobě na základě 

pozorování a posuzování. Toto hodnocení intervenuje, hledá příčiny, vysvětluje, dělá 

prognózy, naznačuje řešení a strategie ke zlepšení. Chybu považuje za pozitivní jev 

v procesu učení, vnímá jí jako prostředek k porozumění psychickým procesům žáka 

(jak myslí, kde má největší problémy..).(Kalhous, Obst, 2002) 

Slovní hodnocení na rozdíl od tradičního známkování vyžaduje, aby učitelé své 

žáky dobře znali a byli schopni rozlišit i jemné rozdíly v jejich rozvoji. To obnáší 

osvojit si bohatý pojmový aparát, aby učitelům porozuměli žáci i jejich rodiče.Právě 

z tohoto důvodu můžou na některých školách vznikat nedorozumění a rodiče pak 

požadují návrat k původní klasifikaci, která je pro ně průhlednější. 

K  problematice zda známkovat či slovně hodnotit se v Učitelských novinách 

vyjádřila Alena Boušová. V současné době se podle ní zmenšuje role známky - známka 

poškozuje kladné hodnoty učení a narušuje i kladné hodnoty lidských vztahů ve škole. 

Známky zajišťují pouze vnější motivaci a ta je podle Boušové pro život nevýhodná. 

Známky jsou zdrojem stresových stavů a negativně ovlivňují zvláště slabší žáky. 

Pedagogicky nepřiměřené používání známek má za následek demotivaci a demoralizaci 

žáka. Může se stát formou donucování a nátlaku, zajišťování kázně nebo prostředkem 

trestu. Dalším negativem známek je podle Boušové to, že hodnotí množství 

zvládnutých vědomostí, ale nehodnotí dovednosti, postoje a kompetence. Naopak 

slovní hodnocení vyhovuje podle ní vzdělávacím potřebám jednotlivce a umožňuje, aby 

se základem hodnocení stal pokrok dítěte k sobě samému. Boušová vyzdvihuje 
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zaměřenost slovního hodnocení na vnitřní motivaci žáka, která je příznivá pro jeho 

život. (Učitelské noviny, 12/1999) 

Problematikou slovního hodnocení se zabývá Oldřich Suchoradský v Moderním 

vyučování. Podle něho dává slovní hodnocení učiteli více možností vyjádřit plasticky 

profil školní práce žáka. Učitelé díky němu dokáží na jedné straně vyzvednout žákovy 

klady, na druhé srozumitelně popsat nedostatky.  Podle Suchoradského je tato metoda 

hodnocení lepší než známkování, ale i ona má svá úskalí. Pro učitele je slovní 

hodnocení časově náročné – ne každý pedagog má slohové nadání, aby dokázal 

jednoduše a přitom bez stereotypů popsat obraz každého žáka. Pro některé rodiče je 

navíc takové hodnocení nepřijatelné, nesrozumitelné, protože se nevyslovuje ke školní 

práci dítěte jednoznačně. Suchoradský poukazuje na potřebu hledat takové hodnocení, 

které by bylo konkrétní a přitom šlo hlouběji než nedostatečných pět stupňů 

klasifikační stupnice. (Moderní vyučování, 6/2000) 

Vladimíra Spilková poukazuje v článku v Učitelských novinách na důležitost 

slovního hodnocení. Říká, že slovní hodnocení žáků (podrobnější popis dosažené 

úrovně žáka ve vztahu ke stanoveným vzdělávacím cílům i jeho individuálním 

možnostem) se stalo v podmínkách transformujícího se českého školství významným 

prostředkem k vnitřní proměně vyučování – změna přístupu k žákovi a celkové 

atmosféry při vyučování, změna způsobů práce (metody zaměřené na vlastní 

objevování, tvořivé řešení problémů, projektové vyučování, kooperace žáků při 

vyučování) a vliv na motivaci žákova učení (od vnější motivace – učení se pro známku 

k vnitřní motivaci – učení se ze zájmu, zvídavosti, potřeby poznávat, zkoušet a dělat, 

tedy pro činnost samu). Podle Spilkové slovní hodnocení nutí učitele se důkladněji a 

hlouběji zajímat o žáka a hledat individuální cesty ke vzdělávání a rozvoji každého 

dítěte. Zároveň upozorňuje na nesmírnou náročnost, kterou klade slovní hodnocení na 

učitele, jak z hlediska časového, tak i odborného. (Učitelské noviny, 8/1996) 

František Morkes v souvislosti se slovním hodnocením poukazuje na nebezpečí 

upovídanosti takového hodnocení, které přitom nebude  vypovídající. Uvádí příklad 

otce, kterému syn přinesl ze školy místo známek slovní hodnocení a on se přišel do 

školy optat co je tím myšleno, že neví, jestli má synovi koupit za odměnu kolo, nebo 

odepnout řemen. (Lidové noviny,1/2006) 



 45 

Václav Mertin se jednoznačně přiklání k slovnímu hodnocení. Říká, že dítě směřuje 

svým životem ve všech oblastech k mistrovství, či dokonce k dokonalosti. A proto 

nezbytně potřebuje hodnocení nebo zpětnou informaci o dosažené úrovni. Mnohem 

více však podle něho potřebuje vědět, co má dělat dál, aby jeho cesta ke zvládnutí 

určité dovednosti byla co nejpřímější. Hodnocení, které mu poskytuje dospělý odborník 

– učitel, má zároveň dovést dítě k porozumění sobě samému. Dítě musí podle Mertina 

porozumět a samostatně se naučit hodnotit vlastní výkony, pokroky, obtíže a 

nedostatky. Zároveň k tomuto názoru dodává, že nemáme  rodičům vytýkat, že známky 

jsou pro jejich hodnocení dítěte významné.- jsou pro ně srozumitelnější. (Lidové 

noviny, 31.1.2003) 

Na stranu slovního hodnocení se staví i Mária Gondová. Přiklání se k většímu 

využívání slovního hodnocení ve školní praxi, neboť poskytuje zpětnou vazbu učiteli i 

žákovi. Při slovním hodnocení není žák podle Gondové pasivním objektem – má 

možnost si uvědomit, proč a podle jakých pravidel se hodnotí. (Pedagogická orientace, 

3/2000) 

Na závěr této podkapitoly bych ještě ráda připomněla slova Zdeňka Heluse 

(Pedagogika, 1/1990), který upozorňuje na to, že hodnocení (má-li být maximálně 

účinné) je třeba koncipovat a provádět tak, aby bylo žákem vnitřně přijato (žák ví, že 

mu pomůže dosáhnout stanovených cílů). 

 To, jak učitel vnímá žáka a jeho preferenční postoje (Preferenční postoj je 

postoj, ve kterém se učitel výrazněji zaměřuje na určité žáky ve třídě, ať už pozitivně či 

negativně. Tyto postoje bývají většinou neuvědomované a odrážejí se v nadhodnocování 

či podhodnocování žáka. To má následný vliv na žákovy výkony, vztahy ve škole, 

k učitelům a ke vzdělávání celkově.) ovlivňují hodnocení žáka učitelem. Z toho jsme 

vycházeli v empirické části, kde jsme se zaměřili na některé aspekty ovlivňující 

prospěch žáka. 
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II. EMPIRICKÁ ČÁST 

1.  Formulace výzkumného problému 

 Tématem mé diplomové práce je „Vztah mezi učitelem a žákem z hlediska 

preferenčních postojů učitele“. V její empirické části jsem se rozhodla zkoumat vliv 

preferenčních postojů učitele na prospěch žáka. Vzhledem k poměrné obsáhlosti této 

oblasti jsem se proto ve svém výzkumu zaměřila konkrétně na vztah mezi 

charakteristikami žáka vnímaných učitelem a prospěchem žáka. Pod charakteristikami 

rozumím jeho schopnosti, píli a míru jeho sympatií. 

 

2.  Teoretická charakteristika problému 

 V současné době se učitelé čím dál více dostávají do kontaktu se slovním 

hodnocením. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v § 51 mimo jiné říká: 

 „…Nově se zavádí institut výstupního hodnocení, které se bude vydávat 

současně se standardním vysvědčením, a to vždy v devátém roce povinné školní 

docházky nebo v případě, kdy se žák pátého nebo sedmého ročníku hlásí k přijetí na 

střední školu. Hodnocení obsahuje slovní vyjádření o celkových výsledcích vzdělávání 

žáka v průběhu povinné školní docházky, jeho předpokladech pro další profesní rozvoj, 

o jeho vlastnostech a schopnostech majících vliv na vzdělávání…“(Poláková, s. 66, 

2004) 

 Hodnocení měří hloubku a šíři znalostí a dovedností. Bývá často kritizováno pro 

svou nepřesnost, nespolehlivost a deformaci výuky a osnov. I přesto, že výsledky 

hodnocení nebývají dobrou předpovědí budoucího výkonu, se bez něho učitelé a ani 

společnost nejsou schopni obejít. Správně prováděné hodnocení inspiruje, motivuje a 

dodává zpětnou vazbu. (Petty, 2004) Hodnocení žáků souvisí především se základním 

sociálním vztahem v procesu vyučování, tj. se vztahem mezi učitelem a žákem a mezi 

žáky navzájem. (Skalková, 1999) 

 Slovní hodnocení poskytuje žákovi i jeho rodičům bohatší informace a náměty 

k tomu, na co se zaměřit v další práci, popřípadě jakým způsobem. (Čáp, 1993) 
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Skalková upozorňuje, že se od slovního hodnocení očekává, že umožní překonat 

některé nedostatky klasifikace známkami. Ve vyučovacím procesu slovní hodnocení 

podle Skalkové podpoří: orientaci na pozitivní podporu rozvoje žáků místo tlaku na 

výkon, zdůrazní význam sociální kooperace místo konkurence, poskytne žákům stejné 

šance místo eliminace těch, kteří podávají nižší výkon a povede k individuálnímu 

podporování žáků. (Skalková, 1999) 

 Při posuzování žáků může docházet k chybám v jejich hodnocení, např. 

v důsledku vlivu preferenčních postojů učitelů. Preferenční postoje učitelů se podle 

Dařílka s Kusákem vymezují jako zvýrazněná zaměřenost učitelů na určité žáky ve 

třídě, kteří se tak více než ostatní stávají předmětem zvýšeného učitelova pozitivního 

nebo negativního zájmu. Preferenční postoje bývají často neuvědomělé a učitelé je 

mnohdy sami popírají. Podle Dařílka s Kusákem jsou preferenční postoje učitelů 

ovlivněny osobností učitele i žáka a často se mohou vytvářet nebo být podporovány 

názory ostatních učitelů na určité žáky. Preferenční postoje učitelů souvisí s oblibou a 

neoblibou žáků. (Kusák, Dařílek, 2002) 

 Důležitými charakteristikami, podle kterých učitel posuzuje žáka, jsou žákovy 

schopnosti, jeho píle a míra jeho sympatií. Na ně se zaměříme v našem výzkumu. 

3.  Cíl výzkumu 

 Cílem našeho výzkumu je potvrdit vztah mezi charakteristikami, podle kterých 

učitel hodnotí žáka, a prospěchem žáka. Zároveň se snažíme pomoci učitelům, v jejich 

hodnocení žáků, rozpracováním hodnotících kritérií a zjišťujeme, jakým způsobem 

učitelé píší hodnocení žáků. 

4.  Výzkumné hypotézy 

 H1 Předpokládáme, že prospěch žáka je ovlivněn tím, za jak schopného ho 

učitel považuje – konkrétně čím vyšší míra bodového ohodnocení 

v dotazníku pro učitele v charakteristice „schopný žák je ten, který…“, 

tím lepší prospěch. 

 H2 Předpokládáme, že prospěch žáka je ovlivněn tím, za jak pilného ho 

učitel považuje – konkrétně čím vyšší míra bodového ohodnocení 
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v dotazníku pro učitele v charakteristice „pilný žák je ten, který…“, tím 

lepší prospěch. 

 H3 Předpokládáme, že prospěch žáka je ovlivněn tím, za jak sympatického 

ho učitel považuje – konkrétně čím vyšší míra bodového ohodnocení 

v dotazníku pro učitele v charakteristice „sympatický žák je ten, 

který…“, tím lepší prospěch. 

 Zároveň si klademe otázku, zda to, jak učitel vnímá žáka odpovídá skutečnosti 

(reálným schopnostem žáka). Sestavili jsme proto test obsahující sadu úloh 

z oblasti matematiky, českého jazyka a všeobecných znalostí, který jsme zadali 

žákům vybraných učitelů. Inspirovali jsme se „Řešenými testy nejlepších 

gymnázií ČR“. 

 H4 Míra úspěchu v testu závisí na prospěchu žáka – konkrétně čím vyšší 

míra bodového ohodnocení v testu, tím lepší prospěch. 

5.  Základní soubor a výběr výzkumného vzorku 

 Základním souborem byli žáci osmých a devátých tříd základních škol a jejich 

učitelé z Prahy a Příbrami. Kritériem výběru byla ochota učitelů spolupracovat na 

výzkumu. Do výzkumu bylo nakonec vybráno 92 chlapců a dívek ze čtyř tříd 

základních škol v Praze – Základní škola Červený Vrch v Praze 6 a Základní škola 

Březové Hory. v Příbrami. Výzkumné šetření proběhlo v letním semestru školního roku 

2005 – 2006. 

 Ve vybraných třídách ze ZŠ Červený Vrch byli žáci hodnoceni učiteli 

z následujících předmětů: žáci z osmé třídy byli hodnoceni z matematiky (učitelka IK – 

1hod/týden). Učí je první rok. Žáci z deváté třídy byli hodnoceni z přírodopisu (učitelka 

BJ – 1hod/týden). Zná třídu čtyři roky. 

 V osmé a deváté třídě ZŠ Březové Hory byli žáci hodnoceni z občanské a 

rodinné výchovy (učitelka MC – 1hod/týden). Žáky učí druhý rok. 
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6.  Metody a techniky výzkumného šetření 

 Dotazník pro učitele (viz příloha č. 1)byl vytvořen na základě vlastní 

zkušenosti, na základě vybraných charakteristik z výzkumu o preferenčních postojích 

učitelů k žákům (Pelikán, Helus, 1984) a kapitoly o percepčně postojovém zaměření 

učitele k žákům (Hrabal, Helus, 1986). Dotazník je tvořen třemi základními částmi – 

viz příloha č. 1. 

 Test pro žáky zjišťuje úroveň jejich znalostí a některých logických operací a 

schopnosti žáků zpracovat informace. 

6.1.  Dotazník pro učitele 

 Z vybraných charakteristik jsme se zaměřili na oblast schopností, píle a míry 

sympatií. Uvedené charakteristiky jsou transformovány do položek, které podle našeho 

názoru reprezentují každou uvedenou charakteristiku.  

 V našem výzkumu jsme se zaměřili na vztah mezi charakteristikami žáka 

vnímaných učitelem a prospěchem žáka. Úkolem učitele bylo zatrhnout ty položky, 

které nachází u „hodnoceného“ žáka. Za každou „označenou“ položku byl 1 bod, 

maximum bylo 15 bodů.  

Charakteristika týkající se schopností 

Schopný žák je ten, který:  

- samostatně řeší problémové otázky 

- umí aplikovat učivo, řešit praktické příklady 

- rychle reaguje a dává najevo, že látce rozumí 

- umí zpracovat samostatné práce na dané úrovni 

- reaguje na nové učivo 

- je schopný bezprostředně reagovat na výklad 

- klade otázky 

- odpovídá na otázky položené učitelem 
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- při řešení problémů se chová pohotově a přichází s vlastním řešením 

- je úspěšný v soutěžích 

- formuluje látku vlastními slovy 

- projevuje zájem o předmět a o poznatky navíc 

- vede rozhovor s učitelem i o látce dosud ve škole neprobrané 

- sám vyhledává vlastní materiály k doplnění učiva 

- má dobré výsledky testů a zkoušení u tabule 

Charakteristika týkající se píle 

Pilný žák je ten, který: 

- je v hodině pozorný a soustředěný 

- má vždy domácí úkol 

- má dobré výsledky (i u méně nadaných žáků) 

- má v pořádku školní docházku (nechodí za školu, nemá absence v době 

písemných prací / plánovaného zkoušení) 

- udržuje oční kontakt 

- precizně vypracovává domácí úkoly 

- má pečlivě vedený sešit 

- má dobré výsledky zkoušení 

- plní poctivě všechny povinnosti 

- se pravidelně hlásí 

- pracuje nad rámec toho, co je povinné, dělá dobrovolné úkoly 

- požádá učitele o pomoc, když něčemu nerozumí 

- vykazuje znalosti i u nepodstatné látky, které ostatní nevěnují pozornost 

- je aktivní v hodinách 

- po zjištění chyby se ptá na správné řešení 
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Charakteristika týkající se míry sympatií 

Sympatický žák je ten, který: 

- projevuje zájem o předmět 

- se zapojuje do společných aktivit 

- má vždy domácí úkol 

- je ochoten ke vzájemné pomoci 

- je v hodině pozorný a soustředěný 

- spolupracuje s druhými na zadaném úkolu při vyučování 

- je snaživý 

- umí zprostředkovat komunikaci mezi učitelem a žáky 

- udržuje oční kontakt 

- směje se vtipům učitele 

- vyjadřuje solidaritu s názory učitele 

- pozitivně reaguje na úsilí učitele žáky zaujmout 

- projevuje empatii (soucit) 

- má dětský vzhled 

- je milý a upravený 

6.2.  Test pro žáky 

 Cílem sestaveného testu (viz příloha č. 2) pro žáky bylo poskytnout další pokud 

možno objektivní doklad o žákových schopnostech. Výsledky testu jsme porovnávali 

jak s výsledky učitelova hodnocení v jednotlivých charakteristikách, tak s prospěchem 

žáka. Předpokládali jsme, že výsledky testu budou pokud možno odpovídat reálným 

schopnostem žáka.  

 Test pro žáky obsahoval devět úloh, ve kterých byly ověřeny žákovy znalosti, 

schopnost logického myšlení a míra myšlenkové představivosti. Žáci měli pro 

vypracování testu k dispozici jednu vyučovací hodinu. Test byl ohodnocen následovně: 
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za každou správnou odpověď a správně nalezenou chybu v úloze č. 8 získali žáci jeden 

bod, maximum získaných bodů bylo 48. 

7.  Zpracování výstupů výzkumu a jejich interpretace 

Prostřednictvím dotazníků pro učitele a testu pro žáky jsme získali množství dat 

o žácích i učitelích, které jsme zadali do programu Microsoft Office Excel.(ukázka 

tabulky - viz obr. 2 na str. 50)  

Obr. 2  

„Schopný žák je ten, který“ 

 

 

Získali jsme tabulku základních údajů o žácích z hlediska schopností, píle a 

míry sympatií. Na základě této tabulky byly vytvořeny grafy uvedených charakteristik. 
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Prostřednictvím grafu jsme získali vhled do vztahů jednotlivých charakteristik, 

které vytvořily obraz o dynamice sociálních faktorů s hodnocením a konkrétními 

výsledky z prezentovaného testu. 

Pro obohacení pedagogicko psychologických diagnostických postupů uvádíme 

pro každou třídu oddělené grafy vztahů. Snažíme se tím učitelům poskytnout náhled, 

jak jít do pedagogicko psychologické diagnostiky. 

 U každého grafu kromě vztahu dané charakteristiky s prospěchem uvádíme 

bodové ohodnocení, které žáci získali v testu. Můžeme tak porovnat hodnocení učitele 

dané bodovým ohodnocením v dané charakteristice s reálnou skutečností vyplývající 

z bodového ohodnocení v testu pro žáky.  

 Pro každou třídu jsme vypočítali průměry jednotlivých charakteristik (viz obr. 3 

– tabulka průměrů) a zanesli jsme je do grafu. To nám umožnilo zjistit, kde se žák 

v dané charakteristice nachází v rámci třídy. 

Obr. 3 

 

Třída Píle

BJ 9 8,12

IK 8 3,69

MC 9 6,22

MC 8 6,95

39,27

32,5

33,71

25

26

18

21

3,88

5,89

5,19

8,24

2,96

7,61

7,57

Počet žáků

9,32 37,12

Tabulka průměrů

Schopnosti Míra sympatií Test - žáci (48)
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7. 1.  Hypotéza č. 1 

 V této části diplomové práce uvádíme výsledky o tom, jak vnímá učitel 

schopnosti žáka v rámci patnácti nabízených dílčích charakteristik.  

H1 Předpokládáme, že prospěch žáka je ovlivněn tím, za jak schopného ho učitel 

považuje – konkrétně čím vyšší míra bodového ohodnocení v dotazníku pro 

učitele v charakteristice „schopný žák je ten, který…“, tím lepší prospěch. 

Graf č. 1 

 

 Z grafu č. 1 je patrné, že se v oblasti průměru charakteristiky „9,32“ nachází tři 

žáci na pozicích č. 6, 11 a 18. Čtyři jedničkáři se nachází pod průměrem a jedenáct se 

nachází nad průměrem třídy. Pod průměrem se nachází i čtyři dvojkaři a dva trojkaři. 

Jeden dvojkař se nachází nad průměrem třídy. Pro jedenáct jedničkářů platí: čím vyšší 

bodové ohodnocení v charakteristice, tím lepší prospěch. Naopak podíváme-li se na šest 

dvojkařů a trojkařů zjistíme, že s klesající mírou bodového ohodnocení klesá i 
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prospěch. Závěrem můžeme říci, že pro 17 žáků ze třídy BJ9 platí námi stanovená 

hypotéza. U křivky výsledků testu je patrná mírná klesající tendence směrem ke 

dvojkařům a trojkařům. 

Graf č. 2 

 

 Z grafu č. 2 je zřejmé, že se v oblasti průměru charakteristiky „3,88“ nachází 

jedenáct žáků (dva jedničkáři a devět dvojkařů). Šest jedničkářů se nachází nad 

průměrem třídy. Pod průměrem se nachází osm dvojkařů, jeden je v oblasti 

nadprůměru. Jeden dvojkař se nachází nad průměrem třídy. Pro 14 žáků ze třídy IK8 

platí námi stanovená hypotéza: čím vyšší je míra bodového ohodnocení, tím lepší je 

prospěch.  

 Při porovnání křivky výsledků testu pro žáky s křivkou ohodnocení 

v charakteristice „schopný žák je ten,“ zjistíme, že si jsou podobné. Křivka výsledků 

testu nekoresponduje s měnícím se prospěchem. 
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Graf č. 3 

 

 Podle grafu č. 3 se v oblasti průměru charakteristiky „5,89“ ve třídě MC9 

nachází čtyři žáci (dva jedničkáři a dva dvojkaři). Šest jedničkářů se vyskytuje nad 

průměrem třídy a jeden pod průměrem. Pod průměrem se nachází i jeden dvojkař, čtyři 

trojkaři a jeden čtyřkař. Jeden dvojkař se objevil v oblasti nadprůměru třídy. Pro 12 

žáků z 18 ze třídy MC9 platí námi stanovená hypotéza: čím vyšší je míra bodového 

ohodnocení, tím lepší je prospěch.  

 Podíváme-li se na křivku výsledků testu a na známky zjistíme, že křivka má 

klesající tendenci v souvislosti s horším prospěchem. 
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Graf č. 4 

 

 Z grafu č. 4 je patrné, že se v oblasti průměru dané charakteristiky „5,19“ 

nachází čtyři žáci (tři jedničkáři a jeden dvojkař). Osm jedničkářů se vyskytuje v oblasti 

nadprůměru třídy a osm v oblasti podprůměru - stejně jako jeden dvojkař. Pro 9 žáků 

z 21 platí, čím vyšší je míra bodového ohodnocení, tím lepší je prospěch. Pro většinu 

třídy MC8 se nám nepodařilo prokázat námi stanovenou hypotézu. Pro tuto třídu 

neplatí závislost míry úspěchů v testu na prospěchu. 

 Touto metodou průměrného srovnání bylo zjištěno, že čím je větší míra 

připisovaných schopností, tím lepší je prospěch. Toto zjištění bylo potvrzeno ve třech 

třídách ze čtyř. 
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7. 2.  Hypotéza č. 2 

 V této části diplomové práce uvádíme výsledky o tom, jak vnímá učitel píli žáka 

v rámci patnácti nabízených dílčích charakteristik. Je diskutabilní, zda by měl platit 

vztah mezi pílí a prospěchem, protože prospěch by měl popisovat reálnou skutečnost. 

Píle patří do osobnostní charakteristiky a neměla by se do něj promítat. 

 H2 Předpokládáme, že prospěch žáka je ovlivněn tím, za jak pilného ho 

učitel považuje – konkrétně čím vyšší míra bodového ohodnocení 

v dotazníku pro učitele v charakteristice „pilný žák je ten, který…“, tím 

lepší prospěch. 

Graf č. 5 
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 Z grafu č. 5 můžeme vyčíst, že se v oblasti průměru dané charakteristiky „8,12“ 

ve třídě BJ9 vyskytuje pět žáků (jedničkářů). Devět jedničkářů se nachází v oblasti 

nadprůměru. V oblasti podprůměru se nachází čtyři jedničkáři, pět dvojkařů a dva 

trojkaři. Pro 16 žáků z 25 platí námi stanovená hypotéza čím vyšší míra bodového 

ohodnocení v uvedené charakteristice, tím lepší prospěch.  

Graf č. 6 

 

 Ve třídě IK8 se v oblasti průměru v dané charakteristice „3,69“ pohybuje 10 

žáků (čtyři jedničkáři, šest dvojkařů). V nadprůměru se nachází čtyři jedničkáři a dva 

dvojkaři. V podprůměru se nachází deset dvojkařů. Pro 14 žáků z 26 platí námi 

stanovená hypotéza. 
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Graf č. 7 

 

 Ve třídě MC9 se v oblasti průměru charakteristiky „6,22“ vyskytují dva žáci 

(jedničkář a dvojkař). Šest jedničkářů se pohybuje v nadprůměru třídy. Naopak 

v podprůměru se pohybují dva jedničkáři, tři dvojkaři, čtyři trojkaři a jeden čtyřkař. Pro 

14 žáků této třídy platí námi stanovená hypotéza. 
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Graf č. 8 

 

 Z grafu č. 8 je patrné, že se v oblasti průměru dané charakteristiky „6,95“ třídy 

MC8 pohybují tři žáci (dva jedničkáři a jeden dvojkař). V oblasti nadprůměru se 

vyskytuje devět jedničkářů. Naopak do podprůměru spadá osm jedničkářů a jeden 

dvojkař. Pro 10 žáků z 21 platí: čím vyšší míra bodového ohodnocení v uvedené 

charakteristice, tím lepší prospěch a proto hypotéza H2 nebyla v této třídě potvrzena. 

 Metodou průměrného srovnání bylo zjištěno, že čím je větší míra připisované 

píle, tím lepší je prospěch. Toto zjištění bylo potvrzeno ve třech třídách ze čtyř. 
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7. 3.  Hypotéza č. 3 

 V této části diplomové práce uvádíme výsledky o tom, jak vnímá učitel míru 

sympatií žáka v rámci patnácti nabízených dílčích charakteristik. Stejně jako píle by ani 

sympatie neměly ovlivňovat hodnocení žáka učitelem. 

H3 Předpokládáme, že prospěch žáka je ovlivněn tím, za jak sympatického ho učitel 

považuje – konkrétně čím vyšší míra bodového ohodnocení v dotazníku 

pro učitele v charakteristice „sympatický žák je ten, který…“, tím lepší 

prospěch. 

Graf č. 9 
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 Z grafu č. 9 je patrné, že ve třídě BJ9 se v námi stanovené charakteristice 

v oblasti průměru „8,24“ pohybuje jeden žák (dvojkař). Pod průměrem se pohybuje 

osm jedničkářů, tři dvojkaři a dva trojkaři. V nadprůměru třídy se nachází deset 

jedničkářů a jeden dvojkař. Z uvedeného vyplývá, že pro 15 žáků z 25 platí: čím vyšší 

je míra bodového ohodnocení v dané charakteristice, tím lepší je prospěch. 

Graf č. 10 

 

 Ve třídě IK8 se v oblasti průměru námi stanovené charakteristiky „2,96“ 

pohybuje 14 žáků (tři jedničkáři a jedenáct dvojkařů). Nad průměrem dané třídy se 

vyskytuje pět jedničkářů a tři dvojkaři. Naopak pod průměrem se pohybují čtyři 

dvojkaři. V této třídě se nepotvrdila námi stanovená hypotéza, neboť platí jen pro 9 

žáků z 26. 
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Graf č. 11 

 

 Z grafu č. 11 je patrné, že se ve třídě MC9 v oblasti průměru námi vybrané 

charakteristiky vyskytuje 5 žáků (dva jedničkáři a tři dvojkaři). V nadprůměru třídy se 

nachází šest jedničkářů. Naopak v podprůměru se pohybují: jeden jedničkář, jeden 

dvojkař, čtyři trojkaři a jeden čtyřkař. Pro 12 žáků z 18 tak dochází k potvrzení 

hypotézy, že čím je vyšší míra bodového ohodnocení v dané charakteristice, tím je lepší 

prospěch. 

 Při porovnání křivky výsledků testu pro žáky s křivkou ohodnocení 

v charakteristice „sympatický žák je ten,“ zjistíme, že si jsou podobné. 
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Graf č. 12 

 

 Z grafu č. 12 je patrné, že se v oblasti průměru dané charakteristiky „ 7,57“ třídy 

MC8 pohybuje jeden žák (jedničkář). V nadprůměru se nachází 10 jedničkářů. Naopak 

v podprůměru se pohybuje osm jedničkářů a dva dvojkaři. Pro 12 žáků z 21 platí: čím 

vyšší je míra bodového ohodnocení v námi sledované charakteristice, tím lepší je 

prospěch. 

 Metodou průměrného srovnání bylo zjištěno, že čím je větší míra připisované, 

míry sympatií, tím lepší je prospěch. Toto zjištění bylo potvrzeno ve třech třídách ze 

čtyř. 
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7.4.  Závěr hypotéz 

 Hypotézy se potvrdily na základě průměrného srovnání. Hypotéza H1 byla 

potvrzena ve třech případech ze čtyř –nepodařilo se nám ji prokázat u většiny žáků ve 

třídě MC8. Hypotéza H2 nebyla potvrzena ve třídě MC8. Hypotézu H3 se nám podařilo 

potvrdit ve třech třídách ze čtyř – nepodařilo se nám ji prokázat u většiny žáků ve třídě 

IK8. Na jednoznačné potvrzení hypotéz by byla nutná jiná statistika. 

8.  Závěr 

 Kvalita vztahů mezi učiteli a žáky hraje významnou roli při utváření žákova 

postoje ke škole, k učení. Kvalita jejich vztahů může výrazně usnadnit dosažení 

výchovně - vzdělávacích cílů, nebo naopak může jejich naplnění ztížit.  

V průběhu setkávání učitele a žáka dochází k jejich vzájemnému poznávání a 

hodnocení. Vnímání je proces, kdy získáváme a zpracováváme podněty a informace, 

které přicházejí jak z okolního světa, tak z vnitřního světa daného člověka. V  důsledku 

sociální percepce často dochází k chybám v posuzování psychiky a osobnosti lidí, které 

jsou způsobeny tím, že si člověk vytváří z objektivně dané skutečnosti subjektivní 

vjemové pole, v němž dochází k individuální strukturaci – k určitému uspořádání 

vnímaných prvků a k určité emotivní akcentaci.  

Jedním z vyústění subjektivní percepce žáka učitelem, může být zaujmutí 

preferenčních postojů. Preferenční postoj je postoj, ve kterém se učitel výrazněji 

zaměřuje na určité žáky ve třídě, ať už pozitivně či negativně. Tyto postoje bývají často 

neuvědomované a odrážejí se v nadhodnocování či podhodnocování žáka. To má pak 

vliv na žákovy výkony, vztahy ve škole, k učitelům a ke vzdělávání celkově. 

Preferenční postoje jsem teoreticky vymezila v první až čtvrté kapitole 

diplomové práce, kde je na ně nahlíženo z různých pohledů. Preferenční postoje se 

promítají do komunikace mezi učitelem a žákem i do hodnocení žáka učitelem. Jedním 

z vyústění subjektivní percepce žáka učitelem může být zaujmutí preferenčních postojů 

Ve vztahu učitele a žáka hraje důležitou roli komunikace. Způsob komunikace 

mezi nimi vypovídá o jejich postoji k danému předmětu i k sobě navzájem. 

Komunikace je základním prostředkem realizace výchovy a vzdělávání prostřednictvím 

verbálních a nonverbálních projevů učitele a žáků. Verbálním sdělením lze docílit 
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požadované přesnosti a jednoznačnosti, jednotlivé výroky a vztahy mezi nimi lze 

přesně definovat. Nedostatkem této komunikace je, že se s její pomocí velmi obtížně 

sdělují emoce, vztahy k druhému člověku (k žáku, ke třídě), k danému předmětu. 

Záležitosti tohoto typu řeší nonverbální komunikace, která je neoddělitelnou součástí 

sociální pedagogické komunikace. 

Neverbální sdělování je významnou a neoddělitelnou součástí sociálního styku 

lidí. Neverbální projevy umožňují zkušenému učiteli hlouběji proniknout do 

emocionální sféry žáků, poznat jejich psychické postoje. Umožňují mu proniknout do 

sfér, kam často jiné cesty nevedou a kam se potřebuje dostat, má-li být jeho 

pedagogické komunikování skutečně účinné. Pomohou mu při stanovování cílů a při 

hodnocení. A právě na hodnocení jsem se zaměřila v poslední kapitole obecně 

teoretické části diplomové práce, kdy jsem se snažila vymezit pojem „hodnocení“ a 

„školní hodnocení“, podstatu školního hodnocení, fáze a funkce hodnocení a aktuální 

problémy školního hodnocení. 

 V teoretické části diplomové práce jsem se snažila poukázat na aspekty, které 

vstupují do vztahu mezi učitelem a žákem a které ho ovlivňují. V její empirické části 

jsem se rozhodla zkoumat vliv preferenčních postojů učitele na prospěch žáka. 

Vzhledem k poměrné obsáhlosti této oblasti jsem se proto ve svém výzkumu zaměřila 

na vztah mezi charakteristikami žáka vnímaných učitelem a prospěchem žáka. 

 Z vybraných charakteristik jsme se zaměřili na oblast schopností, píle a míry 

sympatií. Uvedené charakteristiky jsou transformovány do položek, které podle našeho 

názoru reprezentují každou uvedenou charakteristiku.  

 Cílem výzkumu bylo potvrdit vztah mezi těmito charakteristikami, podle 

kterých učitel hodnotí žáka, a prospěchem žáka. Vytvořili jsme dotazník pro učitele a 

test pro žáky, jejichž výsledky jsme zanesli do tabulky a následně do grafů. Pomocí 

nich jsme se pokusili potvrdit námi stanovené hypotézy. 

Prostřednictvím grafu jsme získali vhled do vztahů jednotlivých charakteristik, 

které vytvořily obraz o dynamice sociálních faktorů s hodnocením a konkrétními 

výsledky z prezentovaného testu. 
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Pro obohacení pedagogicko psychologických diagnostických postupů jsme 

vytvořili pro každou třídu oddělené grafy vztahů. Snažili jsme se tím učitelům 

poskytnout náhled, jak jít do pedagogicko psychologické diagnostiky. 

 U každého grafu jsme ještě kromě vztahu dané charakteristiky s prospěchem 

uvedli bodové ohodnocení, které žáci získali v testu. Získali jsme tak možnost porovnat 

hodnocení učitele dané bodovým ohodnocením v dané charakteristice se skutečností 

vyplývající z bodového ohodnocení v testu pro žáky.  

 Pro každou třídu jsme vypočítali průměry jednotlivých charakteristik (viz obr. 3 

na str. 52) a zanesli jsme je do grafu. To nám umožnilo zjistit, kde se žák v dané 

charakteristice nachází v rámci třídy. 

 Metodou průměrného srovnání jsme zjistili, že čím je větší míra připisovaných 

schopností, píle a sympatií, tím je lepší prospěch. Zjistili jsme, že u dvou učitelů ze tří 

hrají roli při hodnocení žáků konkrétní preference. U hypotézy H1 jsme předpokládali, 

že prospěch žáka je ovlivněn tím, za jak schopného ho učitel považuje – konkrétně čím 

vyšší je míra bodového ohodnocení v dotazníku pro učitele v charakteristice „schopný 

žák je ten, který…“, tím lepší je prospěch. 

 Hypotéza H1 byla potvrzena ve třech třídách ze čtyř –nepodařilo se nám ji 

prokázat u většiny žáků ve třídě MC8. V rámci hypotézy H2 jsme předpokládali, že 

prospěch žáka je ovlivněn tím, za jak pilného ho učitel považuje – konkrétně čím vyšší 

je míra bodového ohodnocení v dotazníku pro učitele v charakteristice „pilný žák je 

ten, který…“, tím lepší je prospěch. Hypotéza H2 nebyla potvrzena ve třídě MC8.  

 U hypotézy H3 jsme předpokládali, že je prospěch žáka ovlivněn tím, za jak 

sympatického ho učitel považuje – konkrétně čím vyšší je míra bodového ohodnocení 

v dotazníku pro učitele v charakteristice „sympatický žák je ten, který…“, tím lepší je 

prospěch. Hypotézu H3 se nám podařilo potvrdit ve třech třídách ze čtyř – nepodařilo 

se nám ji prokázat u většiny žáků ve třídě IK8. 

 Potvrzení hypotéz znamená, že se námi sledovaní učitelé nechávají při 

hodnocení žáků ovlivnit tím, za jak schopného, pilného či sympatického daného žáka 

považují. Toto ovlivnění se projevuje v nadhodnocování těch žáků, kteří se jim jeví 

jako schopní, pilní či sympatičtí a naopak podhodnocování těch, kteří jsou v daných  
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charakteristikách slabší. U učitelů se míra ovlivnění hodnocení danými 

charakteristikami liší. 

 Podíváme-li se na tabulku průměrů (str. 52) zjistíme, že při porovnání 

jednotlivých dat dojdeme k následujícím závěrům. Při hodnocení žáků se sledovanými 

charakteristikami nechá nejméně ovlivnit IK, tzn. že IK při hodnocení žáků vychází 

z jejich reálných možností. Nejvyšších hodnot v daných charakteristikách dosáhla ve 

své třídě BJ. U BJ je největší pravděpodobnost nadhodnocování a podhodnocování 

žáků. Nejlepší průměr v testu pro žáky byl ve třídě IK. Nejvyváženější třídou podle 

průměrů z daných charakteristik je třída IK. 

 Při porovnání křivek výsledků testu s prospěchem nám ve dvou třídách vyšla 

mírná závislost lehce klesající křivky výsledků testu na horším prospěchu (BJ9 a MC9). 

Naopak u IK8 a MC8 se nepotvrdila závislost míry úspěchu v testu na prospěchu žáka. 

 Grafy mají rozdílné křivky a právě rozdílnost grafů dokazuje dynamiku vztahů. 

Tyto průběhové křivky nabízí široké možnosti pro pedagogicko psychologickou 

diagnostiku. Jsou jednou z nových možností jak přispět ke zkvalitnění hodnocení. 

Z námi zjištěných údajů nelze vyvozovat obecnější závěry, neboť mnozí učitelé 

hodnotí žáky podle jiných než námi stanovených charakteristik a zároveň výběr učitelů 

byl subjektivně zabarvený jejich ochotou podílet se na výzkumném šetření.  

 Pro stanovování obecnějších závěrů by bylo zapotřebí provést další výzkumné 

šetření s mnohem větším základním souborem za použití jiné statistiky. 
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Příloha č. 1 

Dotazník pro učitele 

Jméno učitele, který hodnotí žáka: 

Jméno žáka:  

A 

Předkládáme Vám 15 charakteristik schopného žáka. Pokuste se tyto 

charakteristiky najít u Vašeho žáka . Za každou charakteristiku, kterou u žáka najdete, 

je 1 bod - maximální počet dosažených bodů tak může být 15  a minimální 0. 

Schopný žák je ten, který: 

- samostatně řeší problémové otázky 

- umí aplikovat učivo, řešit praktické příklady 

- rychle reaguje a dává najevo, že látce rozumí 

- umí zpracovat samostatné práce na dané úrovni 

- reaguje na nové učivo 

- je schopný bezprostředně reagovat na výklad 

- klade otázky 

- odpovídá na otázky položené učitelem 

- při řešení problémů se chová pohotově a přichází s vlastním řešením 

- je úspěšný v soutěžích 

- formuluje látku vlastními slovy 

- projevuje zájem o předmět a o poznatky navíc 

- vede rozhovor s učitelem i o látce dosud ve škole neprobrané 

- sám vyhledává vlastní materiály k doplnění učiva 

- má dobré výsledky testů a zkoušení u tabule 

Schází-li Vám nějaká charakteristika schopného žáka, prosím doplňte ji: 
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B 

Předkládáme Vám 15 charakteristik pilného žáka. Pokuste se tyto charakteristiky 

najít u Vašeho žáka. Za každou charakteristiku, kterou u žáka najdete, je 1 bod - 

maximální počet dosažených bodů tak může být 15  a minimální 0. 

Pilný žák je ten, který: 

- je v hodině pozorný a soustředěný 

- má vždy domácí úkol 

- má dobré výsledky ( i u méně nadaných žáků ) 

- má v pořádku školní docházku (nechodí za školu, nemá absence v době 

písemných prací / plánovaného zkoušení 

- udržuje oční kontakt 

- precizně vypracovává domácí úkoly 

- má pečlivě vedený sešit  

- má dobré výsledky zkoušení 

- plní poctivě všechny povinnosti 

- se pravidelně hlásí 

- pracuje nad rámec toho, co je povinné, dělá dobrovolné úkoly 

- požádá učitele o pomoc, když něčemu nerozumí 

- vykazuje znalosti i u nepodstatné látky, které ostatní nevěnují pozornost. 

- je aktivní v hodinách 

- po zjištění chyby se ptá na správné řešení 

Schází-li Vám nějaká charakteristika pilného žáka, prosím doplňte ji: 
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C 

Předkládáme Vám 15 charakteristik sympatického žáka. Pokuste se tyto 

charakteristiky najít u Vašeho žáka. Za každou charakteristiku, kterou u žáka najdete, je 

1 bod - maximální počet dosažených bodů tak může být 15  a minimální 0. 

Sympatický žák je ten, který: 

- projevuje zájem o předmět 

- se zapojuje do společných aktivit 

- má vždy domácí úkol 

- je ochoten ke vzájemné pomoci 

- je v hodině pozorný a soustředěný 

- spolupracuje s druhými na zadaném úkolu při vyučování 

- je snaživý 

- umí zprostředkovat komunikaci mezi učitelem a žáky 

- udržuje oční kontakt 

- směje se vtipům učitele 

- vyjadřuje solidaritu s názory učitele 

- pozitivně reaguje na úsilí učitele žáky zaujmout 

- projevuje empatii (soucit) 

- má dětský vzhled 

- je milý a upravený 

Schází-li Vám nějaká charakteristika sympatického žáka, prosím doplňte ji: 
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.Příloha č. 2 

Test pro žáky 

Pozorně si přečtěte zadání jednotlivých úloh a vypracujte je. Nebudete-li něčemu 

rozumět, zeptejte se. 

Nejprve doplňte tyto údaje: 

Jméno: 

Třída: 

Věk: 

1. Pavel je rybář a řekl Vaškovi hádanku: Rybáři vylovili z rybníka jeden den 60 ryb. 

Všechny je označili a vpustili zpět do rybníka. Druhý den vylovili 80 ryb, z nichž 

bylo 5 označených. Kolik ryb nejméně bylo původně v rybníku? 

 

 

 

 

2. V knize s hlavolamy si všimli zajímavého příkladu s kostkami. Zakroužkujte 

krychle, které mohou být složeny ze sítě na obrázku vlevo.   
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3. Dělte se zbytkem. 

829 : 29 = 

 

 

4.  V uvedených skrývačkách najděte evropská města. 

a) U habru sele kvičelo…………………………………………… 

b) Jak známo, s kvalitou roste cena………………………………. 

c) Tak už konečně zaber, líný pse………………………………… 

d)  Kuba s Aničkou dosloužili u Trautenberka……………………. 

5. Které  významné osobnosti by o sobě mohly říci následující slova? 

a) Byl jsem českým knížetem; jsem uctíván jako světec a zobrazuje mne 

nejznámější pražský pomník. 

………………………………………………………………………… 

b) Byl jsem slavným vojevůdcem; vojska mnou vedená vítězila mimo jiné 

pomocí použité vozové hradby. 

…………………………………………………………………………. 

c) Byla jsem císařovnou, čtyřicet let jsem vládla i českým zemím; provedla 

jsem řadu reforem, mimo jiné jsem zavedla povinnou školní docházku. 

…………………………………………………………………………. 

d) Byl jsem slavným českým hudebním skladatelem; fanfáry z jedné mé 

opery oznamují při slavnostních příležitostech příchod prezidenta a jedna 

moje skladba se jmenuje stejně jako řeka protékající Prahou. 

…………………………………………………………………………. 

6. V přírodě nacházíme spoustu hub, rostlin a jejich plodů. V následujícím seznamu 

podtrhněte ty, které se běžně jedí nebo ze kterých se běžně připravuje čaj. 

Hřib královský    Bedla vysoká    Plody bezu černého 

Muchomůrka zelená  Plody mandloně obecné  Lípa srdčitá  

Vraní oko čtyřlisté   Přeslička lesní   Tis červený 
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7. Zakroužkujte díla, u nichž je nesprávně uveden autor: 

a) Romeo a Julie                                                   Wiliam Shakespeare 

b) Máj                                                                    F.L.Čelakovský 

c) RUR                                                                  Voskovec a Werich 

d) Kytice                                                                Karel Jaromír Erben 

e) Divá Bára                                                           Karolina Světlá 

f) Osudy dobrého vojáka Švejka                           Jaroslav Hašek 

8. V této kratičké pohádce si pořádně zařádil tiskařský šotek. Dejte do pořádku, co 

natropil. Chyby zakroužkujte. 

Pohádka pro Františku 

Za některích nocí je všechno opačně. Myškám narostou křidélka, vznesou se do 

po větří jako vrabci a celou noc poskakují kolem komýna a cvrlikají. Ptáčci se schovají 

do myších děr a zobou zrní, co tam myšky schovali. Měsíc svítí jako sluníčko, ale není 

to vydět, protože ovečky bjehají po neby a celé ho zakrývají. Šneci opustí svoje 

domečky, sednou si na ně a mávají na sebe tykadli. 

V takové noci vileze všechna voda ze studně, a když si máma včas večer 

neodmněří vodu, musý čekat až do Rána. Jak je studně pot pumpou prázdná, fouká v ní 

výtr a pumpa skřípe ze spaní, protože její zima v prúvanu. 

Ráno se zase všechno vrací do obvyklích pořátků. Ptáčci prospěvují, jako by se 

nic nestalo, a myšky jsou v dírách a dospávají noc. Voda rychle zalézá do pumpi, a aby 

nikdo nepoznal, že byla na víletě, rozprskne se do malích kapiček rosy. Podobné 

kapičky se dělají Františce na nose, kdyš je jí horko. 

A Františka si utře nos a pohádky je konec. 

(I. M. Jirous, Magor dětem) 
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9. Nejprve si pozorně přečtěte následující text.  

O kouzlech Rabina Löwa 

Za panování císaře Rudolfa II. žil v Praze židovský rabín jménem Jehuda Löw 

ben Becalel, o jehož moudrosti se vypravuje řada příběhů. V podloubí jednoho domu na 

Starém Městě měli své krámky vetešník a ………………..*.Jejich krámky oddělovala 

jen tenká stěna z prken, a tak řezník často pozoroval škvírami svého souseda a 

odhadoval, kolik si toho dne vydělal. Jednou měl vetešník na stole neobvykle velkou 

hromadu peněz, znovu a znovu je přepočítával a nakonec s úsměvem shrnul výdělek do 

koženého měšečku.  

Řezník toho dne vydělal málo a tak se ho zmocnila………………* Dlouho do 

noci přemýšlel, jak by se dostal svému sousedovi na kobylku, až vymyslel ďábelský 

plán. Vydal se k soudu, prohlásil, že ho některý soused okradl, a popsal i váček, v němž 

měl své peníze uloženy. Stráž ihned prohledala všechny krámky z podloubí a skutečně 

objevila u vetešníka váček, který tvarem, barvou i tkanicí odpovídal popisu. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………*** 

Zpráva o nejasném sporu se rozletěla Prahou. Jedni stranili vetešníkovi, jiní zase 

řezníkovi, a tak byl nakonec povolán ……………….. *, aby celý případ rozřešil. 

Ten.přišel, vyslechl znovu celý spor a na chvíli se zamyslil. Potom zdvihl hlavu a řekl: 

„Ať služebníci naplní čistý kotlík vodou, zavěsí ho nad oheň a ponoří do něho nalezené 

peníze.“ Podivnému přání nikdo za mák nerozuměl, ale bylo učiněno, jak rabín žádal. 

Přinesli kotlík, nalili do něho vodu, a když voda začala vřít, vysypali do ní z váčku 

peníze. Po malé chvíli dal rabín kotlík sejmout, sklonil se nad ním a dlouho a pečlivě 

pozoroval hladinu. Potom se napřímil, pohlédl zkoumavě na vetešníka a řekl: 

„Propusťte ho, neboť je nevinen. Prodává jen staré hadry, zatímco řezník bere do rukou 

od rána do večera maso, slaninu a sádlo, určitě by mastnota z jeho prstů zanechala stopy 

i na jeho ……………..* , kdyby mu opravdu patřily. Avšak nepatří, neboť na vodě není 

ani nejmenší mastný kroužek.“ 

 Vetešník byl propuštěn, rabín Löw stoupl ve vážnosti ještě víc a zanedlouho se po 

Praze říkalo, že je stejně moudrý jako sám Šalamoun. 

(Podle V. Cibuly) 



 81 

a) V ukázce je záměrně vynecháno několik míst. Do každé mezery označené * doplňte 

jedno slovo tak, aby příběh dával smysl. 

b) Zhruba v polovině ukázky chybí krátký úsek označený ***. Dopište ho vlastními 

slovy tak, aby co nejlépe propojoval obě části příběhu. 

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku. 
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Příloha č. 3 

Graf č. 13 

 

Graf č. 14 
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Graf č. 15 

 

Graf č. 16 
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Anotace diplomové práce 

Vztah mezi učitelem a žákem z hlediska preferenčních postojů 

učitele 

 

Relationship between of a teacher with a student in the point of view of preference 

attitudes towards by teacher 

Diplomová práce je teoreticko empirickou studií, jejíž teoretická část se zabývá 

preferenčními postoji. Preferenční postoje jsou vymezeny v první až čtvrté kapitole, 

kde na ně nahlížíme z různých pohledů. Preferenční postoje se promítají do vztahu 

mezi učitelem a žákem, do jejich komunikace i do hodnocení žáka učitelem. 

V empirické části jsme se zaměřili na vliv preferenčních postojů učitele na prospěch 

žáka – respektive jsme zkoumali vztah mezi charakteristikami žáka vnímaných 

učitelem a prospěchem žáka. 

Keywords: Vztah mezi učitelem a žákem, preferenční postoje, interakce, sociální 

percepce, komunikace, hodnocení. 

 


