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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřena na vnímání učitelského povolání očima žáků základní 

školy, konkrétně žáků šestých a devátých tříd. Teoretická část se věnuje charakteristice 

učitelské profese. Nejprve je zde nastíněna historie tohoto povolání především na našem 

území, protože jak se měnila společnost, měnily se požadavky a postavení učitele. Dále je 

pak první část práce věnována charakteristice učitelského povolání a to hlavně vlastnostem 

a kompetencím důležitých pro učitele v současné době. Nakonec se teoretická část zabývá 

postavením učitele v dnešní společnosti. Praktická část je dotazníkové šetření u žáků na 

vybraných školách. Dotazník byl vytvořen na základě teoretické části bakalářské práce, 

přičemž celá druhá část se zabývá vyhodnocením výsledků získaných tímto dotazníkem. 

Díky následné analýze jednotlivých otázek došlo ke srovnání názoru žáků vybraných škol, 

s názorem odborníků a veřejnosti. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

postavení, problémy, profese učitele, typologie učitele, vlastnosti, vzdělání 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on the perception of the teaching profession by students of 

primary school, namely students of the sixth and ninth class. The theoretical part is focused 

on the charachteristitcs of the teaching profession. It is the history of this profession which 

is outlined first, because as the society changed, the demands and position of the teacher 

changed too. Afterwards this part is inquiring into the characteristics of the teaching 

profession, especially to the teacher’s characteristics and his competences which are placed 

on him nowadays. Finally, the theoretical part follow up the position of a teacher in today’s 

society. The practical part is a questionnaire survey of students in selected primary schools. 

The questionnaire was created on the basics of the theoretical part of the bachelor thesis 

and the practical part is focused on the assesment of the results obtained in this 

questionnaire. Owning to the follow-up analysis of each question, the students‘ opinion 

from selected schools was compared with the opinion of experts and the public. 

KEYWORDS 

position, problems, profession of a teacher, teacher typology, qualities, education
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Úvod  

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel 

inspiruje.“  

 Charles Farrar Browne. 

 

V dnešní době čelí profese učitele neustálé kritice, ať už ze strany odborníků či široké 

veřejnosti. Způsobuje to fakt, že se s touto profesí všichni v životě již setkali anebo stále 

setkávají. Díky tomu si každý z nás dokáže vytvořit názor na to, jak by měl učitel vypadat, co 

všechno by měl umět, jaké by měl používat metody pro svou výuku a tak dále. Jelikož učitel 

představuje po rodičích druhou nejdůležitější osobu ovlivňující život dítěte, dostává se této 

profesi postupně větší a větší pozornosti. 

Existuje nepřeberné množství teorií, výzkumů a knih, které se učitelem a jeho osobností 

zabývají. Avšak většinou se jedná o názor odborníků, ať už v oblasti pedagogiky či jiných 

věd. Málokdy se setkáváme s názorem těch, kteří jsou v každodenní interakci s učiteli – 

samotnými žáky. Jak by podle nich měl vypadat ideální učitel? A je jejich názor totožný 

s názory odborníků? Právě toto téma představuje cíl bakalářské práce. 

Bakalářská práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. Teoretická část se skládá ze tří 

tematických oblastí, jež jsou členěny do jednotlivých kapitol. První oblast se věnuje podobě 

učitele napříč dějinami na našem území. Spolu s měnící se společností se měnilo nejen 

školství, jeho forma a obsahy vzdělávání, ale i požadavky na učitele a jejich vzdělanost, 

potažmo i jejich společenské postavení, včetně finančního hodnocení. Druhá oblast přibližuje 

profesi učitele. Nejprve se zaměřuje na pojem profese učitele, jelikož se dodnes vedou spory, 

zda-li je učitelství opravdu profesí. Další kapitoly této oblasti jsou věnované osobnosti učitele, 

jeho charakteristickým vlastnostem, činnostem a kompetencím. V poslední oblasti je 

zkoumán učitel ve vztahu ke společnosti. Jsou nastíněny problémy týkající se učitelství a také 

prestiž tohoto povolání v současné době. 

Druhá, praktická část, bakalářské práce se zaobírá vnímáním učitelské profese žáky 

základních škol. Právě oni jsou s učiteli nejvíce v kontaktu a setkávají se se širokou škálou 

představitelů této profese. Obzvláště při přechodu na druhý stupeň, který představuje 

výzkumný soubor v této práci, kde je jeden učitel na všechny předměty nahrazen více učiteli. 
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1 Historický vývoj učitelské profese na našem území 

Kdo je to vlastně učitel? V běžném životě se jedná o osobu, která vyučuje ve škole.
1
 Pokud se 

na význam tohoto pojmu podíváme z odborného hlediska, nalezneme několik definic. 

Například pedagogický slovník uvádí učitele jako jednoho ze základních činitelů 

vzdělávacího procesu, profesionálně kvalifikovaného pedagogického pracovníka, 

spoluodpovědného za přípravu, řízení, organizaci a výsledky tohoto procesu.
2
 Ať už si ale 

vybereme kteroukoliv z nich, s jistotou lze říci, že učitel představuje stěžejní bod ve výchově 

a vzdělávání. Ale s různými historickými událostmi se měnila nejen jeho podoba, ale i forma 

vzdělávání a postavení ve společnosti. V následujících kapitolách se na tyto změny podíváme 

u učitelů elementárního vzdělávání. 

1.1 Podoby učitele napříč dějinami 

„Organizací“, která zajišťovala výchovu v pravěku, byla rodina. Praktické zkušenosti se zde 

předávaly z generace na generaci, většinou tak, že děti napodobovaly činnosti dospělých. Tím 

získávaly určité znalosti a zvyky do života. O učitelích jako takových nenalezneme moc 

informací, většinou se jednalo vedle rodičů o šamany či vůdce kmenů.
3
 Učení, ve smyslu 

vyučovat někoho něčemu, přichází až v období starověku. Avšak výchova nebyla jednotná, 

naopak se zaměřovala na dané potřeby států a podle nich se tedy určovalo, kdo bude děti 

vzdělávat. Společné vzdělávání těchto osob neexistovalo, jednalo se většinou o mistry ve 

svých oborech a výchova spočívala v jejich soukromé iniciativě. Jelikož se otroků vzdělávání 

netýkalo, pro děti z chudých rodin představovali učitele nadále rodiče. V roli učitelů se 

začínají objevovat domácí učitelé (Řecko), válečníci (Sparta) a vzdělanci tehdejší doby – 

filosofové. V Athénáh se jednalo o didaskaloi
4
, v Řecku pak o známější sofisty.  

Na našem území se o vzdělávání mluví až v období středověku, kdy je vzdělávání spojováno s 

příchodem Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Tím, že překládali liturgické 

knihy do staroslověnštiny, připravili půdu pro vznik křesťanství a díky svému písmu hlaholice 

položili základy vzdělanosti ve slovanském jazyce.
5
 Od té doby nad výchovou a vzděláváním 

získává výhradní právo církev, která se v období středověku velmi rychle rozvíjí a získává 

                                                 
1
 PRŮCHA, Jan. Učitel: současné poznatky o profesi. Praha: Portál, 2002. Pedagogická praxe. s. 7 

2
 PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: 

Portál, 2001. s. 261 
3
 MUSIL, Roman. Pedagogika pro střední pedagogické školy. Praha: Informatorium, 2014. s. 240 

4
 Didasko = učit  

5
 DIVINOVÁ, Michaela. Postavení učitelů ve společnosti: aktuální problémy. Brno, 2006. Diplomová práce. 

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Veřejná ekonomika. 2006. 
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moc i v jiných oblastech života. Obsah vzdělávání tedy byl podřízen náboženství, a tak učiteli 

mohli být pouze duchovní (katecheti, magistri secundi či hradní duchovní pro šlechtu).
6
 

Jednalo se sice o vzdělance, ale stále to byli lidé s nulovou přípravou pro výkon této profese. 

Další přelom ve středověkém vzdělávání nastává se zakládáním univerzit ve 12. a 13. století. 

Církev sice stále měla hlavní slovo v otázce výchovy, ale s postupným rozvojem měst se 

začíná objevovat touha po vyšším vzdělání. Proto města zakládají učiliště, ze kterých 

postupně vznikají univerzity. U nás se o to snažil již Václav II., ale povedlo se to až Karlu 

IV., který v roce 1348 založil univerzitu o čtyřech fakultách (artistická, právnická, lékařská a 

teologická). Učiteli zde byli většinou klerikové
7
, kteří byli označování professores.

8
 Díky 

studiu na artistické fakultě vzniká nový druh učitele – bakalář – takže se poprvé 

v elementárním vzdělávání v roli vyučujícího objevuje někdo, kdo prochází určitou 

„průpravou“. Nicméně tito učitelé mohli vykonávat funkci pouze na městských 

(partikulárních) školách, zřizovaných a spravovaných univerzitou.  

V období renesance se k městským školám na našem území přidávají od 16. století školy 

českobratrské.
9
 Jednota bratrská zprvu odmítala vyšší vzdělání, takže učiteli se v jejich 

školách stávali rodiče, kmotři či hospodáři, tedy členové církve. Protože se jednalo o uzavřené 

společenství s vlastním kněžstvím, vytvořili si své vlastní výchovné principy. Nejznámějším 

představitelem této církve je i náš největší pedagog Jan Amos Komenský. 

Často nazývaný jako „Učitel národů“, Komenský vycházel z myšlenkového odkazu Jednoty 

bratrské. Díky svému dílu Velká didaktika je považován za zakladatele pedagogiky jako vědy. 

Byl například první, jenž zmínil nutnost učebnic pro učitele, něco jako metodické příručky. 

Komenský se totiž zabýval nejenom vzděláváním a výchovou dětí, ale i úlohou učitele – 

přišel s celou řadou obecně platných požadavků na morální vlastnosti učitelů, což je patrné 

z některých jeho výroků
10

: 

„Učitelské povolání je nejčestnější pod sluncem, proto by měl být učitel žákům dobrým 

příkladem.“ 

„Žáku náleží práce, učiteli její řízení.“ 

                                                 
6
 MUSIL, Roman. Pedagogika pro střední pedagogické školy. Praha: Informatorium, 2014. s. 245 – 248. 

7
 Klerik = obecné označení pro člena církve. 

8
 Professores = vyznavači nebo prohlašovatelé. 

9
 HORÁK, Josef a KRATOCHVÍL, Milan. Nástin dějin pedagogiky. Vyd. 2. upr. Liberec: Technická univerzita, 

1996. s. 35 
10

 MUSIL, Roman. Pedagogika pro střední pedagogické školy. Praha: Informatorium, 2014. s. 259 – 260. 
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„Učitel má mít kladný poměr k žákům.“ 

V neposlední řadě se v tomto období setkáváme se vzděláváním jezuitského řádu. Ten se u 

nás objevuje od roku 1556
11

 a také zakládá své vlastní školy. Své budoucí učitele vzdělávali 

v oblasti rétoriky a filosofie po dobu osmi let, za což získávali statut mladého profesora. Ten 

mohl vyučovat 4 – 6 let v nižších třídách. Až poté mohli studovat teologii (na jezuitských 

akademiích), kde se po jejich absolvováních ze studentů stávají profesoři ve vyšších třídách. 

V samotných jezuitských školách učili řádoví kněží či nižší klerikové, případně studenti ve 

vyšších třídách, ve dvou funkcích. Buď jako scholastici (dozorci) nebo dekurioni (pomocníci 

při výuce a péči o děti).  

1.2 Učitel na našem území v 18. a 19. století 

Nový filosofický směr, známí jako osvícenství, který navazuje na renesanci a humanismus a 

znamenal další zásadní změny ve všech oblastech lidského života. I přes nově vznikající 

manufaktury, zůstávalo Rakousko, jehož součástí byly i české země, stále zaostalé 

v hospodářské, ale i politické a kulturní sféře. Aby se z něj stal moderní a vlivný stát, bylo 

třeba zlepšit i vzdělanost národa, proto se školství dostává do popředí zájmu státu. Díky tomu 

se vůbec poprvé setkáváme s organizovaným vzděláváním učitelů primárních škol v rámci 

tereziánských reforem.
12

 

1.2.1 Doba reforem Marie Terezie  

Marie Terezie zastávala názor, že škola a školství jsou politicum
13

, tedy věc státu a nikoli 

církve. Takže když v roce 1773 dochází ke zrušení jezuitského řádu, školy, které pod něj 

spadaly, byly zestátněny a tak se mohlo školství vymanit z rukou katolické církve. Na pozvání 

panovnice přichází z pruské Záhaně v roce 1774 Johann Ignác Felbiger, reformátor tamějších 

škol, aby pomohl zlepšit právě školství rakouské. V tomto roce je schválen jeho návrh 

s názvem Všeobecný školní řád pro německé normální, hlavní a triviální školy ve všech 

císařských dědičných zemích, podle něhož bylo organizováno rakouské potažmo české 

základní školství.  

V prvé řadě se jednalo o zavedení všeobecné vzdělávací povinnosti (pro děti ve věku od 6 do 

12 let) a vznikly nové typy základních škol: triviální (venkovské) školy, které poskytovaly 

                                                 
11

DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). s. 178. 
12

 KANTOROVÁ, Jana. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky II. Olomouc: HANEX, 2010. s. 92 
13

 KASPER, Tomáš a Dana KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. Pedagogika (Grada). s. 80 – 

89. 
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základní gramotnost (čtení, psaní, počítání a náboženství) a školy hlavní a normální (městské), 

kde byla výuka rozšířena o základy reálií, jako například dějepisu, zeměpisu, latiny a další.14 A 

samozřejmě tento dokument řešil také otázku vzdělávání učitelů. 

Učitelé potřebovali získat odbornou způsobilost pro vyučování na nově zavedených školách. Toho 

docílili v tzv. preparandách, přípravných kurzech, které byly zřizovány při normálních a 

některých hlavních školách. Doba trvání těchto kurzů závisela na typu škol, na které měl poté 

učitel působit. Pro školy triviální se jednalo o tři měsíce, šest měsíců pro školy hlavní. Kurzů se 

mohli účastnit jedinci, kteří dosáhli 17 let a absolvovali hlavní školu, anebo alespoň zvládali učivo 

hlavní školy. Budoucí pedagogové se vzdělávali podle Knihy metodní od Felbigera, učitelské 

příručky pro učitele z roku 1775.15 Náplní bylo seznámení s novými školami, jejich vyučovacích 

předmětech, metody a postupy výuky, včetně hospitování na školách účastníky kurzu či přípravy 

vlastní hodiny. Z těchto preparand pak vycházeli pouze pomocníci učitele. Aby se z nich stali 

samostatní pedagogové, museli složit zkoušku učitelské způsobilosti, která byla podmíněna roční 

praxí ve školách. 

I když budoucí učitelé procházeli těmito kurzy, povolání pedagoga většinou nevykonávali 

samostatně, jak je tomu dnes. Podstatně lépe na tom byl městský učitel z hlavní či normální školy. 

Ti dostávali pevný plat v hotovosti, který mohl být doprovázen příplatkem za nájemné či rovnou i 

bytem. Avšak pro venkovské učitele na triviálních školách, kterých na našem území převládalo, 

představovalo učitelství pouze jakýsi „vedlejší pracovní poměr“, určitý přivýdělek k jejich 

stávající práci. K tomu všemu ještě provozovali i řadu služebních činností (většinou pro obce a 

její obyvatele), které s učitelství souvisely buď minimálně či nikoliv. Výplatu pro učitele 

představovaly peníze z těchto vedlejších činností, za samotné vzdělávání dětí učitel vybíral peníze 

od rodičů, kteří na zaplacení často neměli, a tak učitele vypláceli v naturáliích. Obec pak učiteli 

přispívala tím, že mu pronajala pozemek, na kterém mohl hospodařit.16 Z toho lze usoudit, že i 

když se na vzdělávání učitelů kladly větší nároky, stále se mu nedostávalo dostatečného respektu 

a uznání od veřejnosti, jeho sociální postavení bylo stále špatné.  

1.2.2 Doba národního obrození 

Učební plán preparand se postupně začal rozšiřovat o další kategorie, jako například 

přírodověda, zeměpis aj. Po jejich vzoru se v roce 1841 zakládají jednoleté kurzy při hlavních 

školách a v roce 1848 vzniká první česká hlavní škola s jednoroční učitelskou přípravkou 

                                                 
14

 HORÁK, Josef a KRATOCHVÍL, Milan. Nástin dějin pedagogiky. Vyd. 2. upr. Liberec: Technická 

univerzita, 1996. s.63 - 64 
15

 První česko-německé vydání pochází z roku 1777 
16

 DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). s. 198. 
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v Praze. Vznikají učitelské ústavy, kde se tato přípravka prodlužuje na dva roky.
17

 Společnost 

si čím dál tím více uvědomovala, že pro zlepšení úrovně škol a vzdělanosti národa, je třeba 

zvýšit úroveň vzdělání učitelů. 

Na přelomu 18. a 19. století je na území českých zemí úředním jazykem němčina, která byla také 

brána jako vyučovací jazyk na školách, nehledě na mateřský jazyk dětí či učitelů. Na městských 

školách se nejednalo o problém, avšak na venkovských školách se jednalo o výjimku, protože se 

na venkově nadále mluvilo česky. Ačkoliv většina učitelů vyšla z germanizující tereziánské 

školy, uvědomovali si významnost českého jazyka ve školství, díky čemuž jsou označováni 

jako „vlastenečtí učitelé“.
18

 Jejich myšlenky byly v souladu s národními buditeli, se kterými 

byli ve styku.  Proto usilovali například o zrovnoprávnění českého jazyka s německým ve 

veškerém školství či o školskou reformu zajišťující lepší sociální zabezpečení učitelstva. 

Jejich nejvýznamnějšími představiteli byli Jan Jakub Ryba a Jan Nepomuk Filcík. 

1.3 Přelom 19. a 20. století 

V letech 1848 – 1849 dochází k revoluci, která však vedla pouze ke vzniku bachovského 

absolutismu v rakouské monarchii. V rámci nového vedení státu je v roce 1855 vydán 

konkordát, který změnil vztahy mezi církví a státem tak, že veškeré školství je znovu 

podřízeno katolické církvi – obsah, forma i dohled nad vyučováním. To trvalo až do roku 

1868, kdy byl konkordát zrušen a rok na to (1869) byl vydán nový školský zákon
19

, který 

reorganizoval nejen školství, ale i přípravu učitelů.  

Pro nové typy škol (obecné a měšťanské), byly vytvořeny čtyřleté učitelské ústavy, které měly 

připravovat zájemce na výkon této profese (navazovaly na tradici učitelských preparand). 

Studium bylo naplněno disciplínami jako náboženství, pedagogika, vyučovací jazyk, zeměpis, 

dějepis, matematika a další. Výuka navazovala na učivo měšťanských škol, ověřováno 

přijímací zkouškou a zakončeno zkouškou dospělosti. To ale stačilo pouze na pozici mladšího 

učitele. Aby se stal absolvent legitimním učitelem, potřeboval vysvědčení učitelské 

způsobilosti, které bylo podmíněno dvouletou praxí na škole.
20

 Co se týče dalšího vzdělávání 

učitelů, mělo být realizováno samostudiem či konferencemi a kurzy. Novinkou také byl důraz 

                                                 
17

 KANTOROVÁ, Jana. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky II. Olomouc: HANEX, 2010. s. 93. 
18

 HORÁK, Josef a KRATOCHVÍL, Milan. Nástin dějin pedagogiky. Vyd. 2. upr. Liberec: Technická 

univerzita, 1996 s. 67. 
19

 Tzv. Hasnerův zákon, deklarující svobodu vědy a vyučování, prohlašoval všechny hlavní jazyky za 

rovnoprávné. 
20

 KANTOROVÁ, Jana. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky II. Olomouc: HANEX, 2010. s 95 – 96. 
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na praktický výcvik učitelů. Proto se k učitelským ústavům často připojovaly cvičné a vzorné 

školy obecné, které sloužily právě pro převedení získané teorie z výuky rovnou do praxe.  

Finanční hodnocení učitelů na konci 19. století se rozhodně zlepšilo. Díky Hasnerově zákonu 

spadalo finanční hodnocení učitelů mezi pravomoci zemského zákonodárství a ti tedy nebyli 

odměňováni dle velikosti obce, nýbrž dle tříd, do kterých byli rozděleni. Další výhodou 

povolání bylo například oproštění od placení pokut, poplatků za svícení či přiznání státní 

penze.
21

 Stále se však na učitelskou profesi nahlíželo spíše jako na řemeslo, než na skutečné 

povolání. 

Samotní učitelé se postupně začali dožadovat vysokoškolského vzdělání, neboť po 

absolvování vzdělání na učitelských ústavech se necítili dostatečně způsobilí pro vykonávání 

učitelské profese. Jejich ideu sdílel i Gustav Adolf Lindner, profesor na gymnáziu ve Štýrsku, 

který se v roce 1882 stává prvním profesorem pedagogiky a filozofie na obnovené české 

univerzitě v Praze.
22

 Uvědomoval si důležitost vysokoškolského vzdělání pro učitele, a proto 

se zasadil o založení pedagogických seminářů pro učitele na filozofické fakultě v Praze.  

Na konci 19. století až do vzniku Československé republiky veškeré snahy o změny ve 

vzdělávání učitelů, zůstaly pouze formou návrhů. Jedinou změnou představovala novela 

školského zákona v roce 1883 po nátlaku církve, která se snažila v této oblasti zesílit svůj 

vliv. Tato skutečnost však nezabránila dalšímu rozvoji školství na našem území. 

Začíná přibývat učitelských ústavů, ve kterých je vyučovacím jazykem čeština. V roce 1910 

se jich na našem území nachází 27 z celkového počtu 49.
23

 Budoucí učitelé stále podstupují 

čtyřleté studium, které je nově zakončeno maturitní zkouškou. Díky tomuto dokumentu se 

absolvent stává podučitelem na obecné škole. Po dvou letech a složení zkoušky učitelské 

způsobilosti (konala se dvakrát do roka), mohl být prohlášen definitivním učitelem na obecné 

škole. Pokud chtěl učitel působit na měšťanské školy, musel na obecné škole strávit tři roky 

praxe a složit zkoušky způsobilosti pro měšťanské školy. 

Znovu se objevují tendence na vysokoškolské vzdělávání učitelů elementárních škol. Po 

Gustavu Adolfu Lindnerovi jej vyžaduje i první prezident Československé republiky, Tomáš 

Garrigue Masaryk. Dle něj se učitelé pouze vzděláváním na vysokých školách mohou stát 

nezávislými na státu a církvi. Jedinou alternativou představovaly univerzitní kurzy. První kurz 

                                                 
21

 DIVINOVÁ, Michaela. Postavení učitelů ve společnosti: aktuální problémy. Brno, 2006. Diplomová práce. 

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Veřejná ekonomika. 2006. 
22

 KANTOROVÁ, JANA. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky II. OLOMOUC: HANEX, 2010. S 98. 
23

 KANTOROVÁ, Jana. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky II. Olomouc: HANEX, 2010. s 102. 
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pořádaný spolkem Komenský v Praze byl zahájen v roce 1896 a probíhal celkem šest 

semestrů. O jeho oblibě mezi učiteli nemohlo být pochyb, neb se postupně tento kurz konal i 

v jiných městech. Doba trvání byla formou několikaměsíčních cyklů s vyučováním ve 

volných dnech, ale obsah zůstal stejný – seznámit učitele s nejnovějšími poznatky 

v pedagogice a jiných vědách, ruku v ruce s intenzivním rozvojem jejich potenciálu pro učení. 

1.4 Období od první republiky až po protektorát 

Vznik Československé republiky doprovázený rozpadem Habsburské monarchie vyvolal 

nadšení a optimismus v celé společnosti. Jelikož se doposud učitelé elementárních škol 

nevzdělávali na vysokých školách, znovu se začínají učitelé této výsady dožadovat. Stát 

přichází se třemi variantami: reformace učitelských ústavů, vzdělávání na univerzitách nebo 

vzdělávání na jiných vysokých školách (pedagogických fakultách či akademiích). Opět se 

jednalo pouze o návrhy, které nepřešly do reality. 

Na Prvním sjezdu československého učitelstva a přátel školství v roce 1920, kde byla 

založena Československá obec učitelská, se její účastníci znovu zabývali otázkou 

vysokoškolského vzdělávání učitelů. Když však ani po této události nedošlo ke změnám, 

rozhodli se učitelé jednat sami. Tak z jejich iniciativy vzniká v roce 1921 Škola vysokých 

studií pedagogických v Praze a o rok později její obdoba v Brně. Stále se však nejednalo o 

vysokoškolské vzdělávání, pouze o určitou nadstavbu k již získanému vzdělání. Učiliště 

poskytovala vzdělání zájemcům z řad absolventů středních škol či učitelských ústavů, 

vzdělávání probíhalo prostřednictvím přednášek a seminářů a trvalo celkem dva roky. Zájem 

učitelů o další vzdělávání dokazuje i skutečnost, že i když si učitelé z vlastních prostředků 

platili ubytování, stravu, studijní literaturu a jiné, za 10 let existence ŠVSP absolvovalo 

vzdělávání 3 151 učitelů měšťanských či obecných škol.
24

 

Konkurentem ŠVSP byly od roku 1929 jednoleté Státní akademie pro budoucí učitele 

národních škol, které vznikly na návrh Zemského ústředního spolku jednot učitelských na 

Moravě. Souběžně s nimi se objevil návrh na zřízení dvouletého ústavu s názvem Soukromá 

pedagogická fakulta. Ta byla nakonec zřízena Českou obcí učitelskou v roce 1929 a patřila 

k ŠVSP v Praze. Jednalo se o první vysokoškolské vzdělání učitelů na našem území. Náplní 

studia byly pedagogické disciplíny, délka studia trvala 4 roky – dva roky vzdělávání pro 

budoucí učitele v národních školách, další dva pro kandidáty na vědeckou práci v pedagogice. 

Bohužel po ukončení studií na fakultě byli absolventi nuceni projít doplňujícími zkouškami 
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učitelské dospělosti na učitelských ústavech, aby mohli vykonávat svou profesi. I když se 

jednalo o průlom v navazujícím vzdělávání učitelů, musela fakulta kvůli množství problémů 

ukončit provoz v roce 1932 a celá problematika vysokoškolského vzdělávání učitelů se znovu 

ocitá na mrtvém bodě. 

V této době se zlepšuje i sociální statut učitelů. Učitelství přestává být doplňující profesí 

k určitému povolání, protože začíná být dostatečně finančně ohodnoceno. O výši platu 

rozhodovala kvalifikace, služební stáří učitele a znovu i velikost obce, kde učitel působil. To 

vše určovalo dělení do tabulkového řazení, podle kterého byli učitelé placeni. Na obecných 

školách si mohl učitel vydělat 2700 Kč měsíčně, na měšťanských se jednalo až o 3090 Kč 

měsíčně.
25

 Když navíc přidáme právo učitele na příplatky za vyučování nepovinného 

předmětu, příplatky za opravování písemných prací či různé příspěvky (na železnici nebo 

stěhování), získává toto povolání daleko větší finanční odměny a větší uznání ve společnosti. 

Prestiž učitele tedy nesouvisela pouze s odborným vzděláním, nýbrž i s finančním 

ohodnocením. 

Znovu se otevřela otázka přípravy budoucích učitelů až v letech 1936-1938. Ministerstvo 

školství a národní osvěty se na popud neustále kritiky rozhodlo svolat 24. 6. 1938 anketu o 

úpravě učitelského vzdělávání, se kterou vznikl i pamětní spis obsahující návrhy na reformu 

vzdělávání učitelů. Po všech jednáních ministerstva s Československou obcí učitelkou a 

Svazem učitelů československých byl oznámen velký reformní plán na rok 1939.
26

 Tragické 

události na konci roku 1938 tento plán pozastavily a postupně docházelo ke snížení nejen 

učitelského vzdělání, ale i úrovně celého školství. 

Na našem území dochází k silnému nacistickému tlaku, který si vybírá daň všude. V listopadu 

roku 1939 jsou zavřeny vysoké školy a s nimi zanikají i Školy vysokých studií pedagogických 

a učitelské akademie.
27

 Dochází i k redukci učitelský ústavů, ať už v celkovém počtu nebo 

obsahu vyučovacích předmětů (jako ve všech vzdělávacích ústavech). To vše si vybíralo daň i 

mezi učiteli, kteří nesouhlasili s těmito změnami. Odpůrci byli posíláni do koncentračních 

táborů, což vyvrcholilo k totálnímu nasazování učitelů a žáků ke konci války. 
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1.5 Léta 1948 – 1989  

S koncem druhé světové války dochází k obnově školství na našem území. Opravují se 

budovy zničené válkou, vydávají se nové učební plány a osnovy. A znovu se probírá otázka 

vysokoškolského vzdělávání učitelů. Už v říjnu 1945 tehdejší prezident republiky, Edvard 

Beneš, vydává dekret, který uzákoňuje vzdělávání na pedagogických či jiných fakultách pro 

učitele všech stupňů a druhů škol. Proto se o rok později (1946) začínají zřizovat pedagogické 

fakulty (Praha, Brno, Olomouc, Bratislava) a díky vládnímu nařízení je pro všechny zákonem 

určena jednotná délka a náplň studia. Stejně tak, jako jsou vychovávány děti na jednom typu 

školy, tak také učitelé jsou konečně připravováni na novém jednotném typu škol. 

Spolu se zřizováním pedagogických fakult se po zrušení učitelských ústavů zakládají i 

pedagogická gymnázia, která měla mít na starost vzdělávání učitelů do mateřských a 

národních škol. V roce 1953 dochází z politických důvodů ke zrušení všech pedagogických 

škol, respektive jejich nahrazení na Vyšší školy pedagogické. Výuka probíhala ve dvou rocích 

a byly určeny pro budoucí učitele 6. - 8. postupného ročníku středních škol. Zároveň s nimi 

vzniky čtyřleté Vysoké školy pedagogické, kde se vzdělávali budoucí učitelé 9. – 11. 

postupného ročníku středních škol. Až o dalších 6 let později, v roce 1959 se sjednocuje 

studium učitelství prvního a druhého stupně ZŠ a to vzniku Pedagogických institutů. Z nich 

poté v roce 1964 vznikají znovu čtyřleté pedagogické fakulty, jejichž forma zůstala stejná až 

do roku 1989. 

Učitelé byli nově od roku 1950 řazeni do pěti platových tříd, přičemž pátá náležela 

vysokoškolským profesorům. Postup z jedné třídy do druhé byl možný po pěti letech, avšak 

nahlíželo se nejen na odbornou způsobilost učitele a jeho pracovní výsledky, nýbrž i na 

politickou angažovanost. O šest let později se počet platových tříd zmenšil na tři – učitelé 

prvního stupně (1. – 5. rok), učitelé druhého stupně (6. – 8. rok) a učitelé středních škol, 

přičemž ještě docházelo k dělení učitelů v rámci jednotlivých tříd do dvou skupin dle 

kvalifikace (což se odráželo i na výplatě).
28

 

Poslední změny ve finančním ohodnocení učitelů nastaly v roce 1984. Tentokrát však záviselo 

finanční ohodnocení na počtu týdenních výukových hodin (pro první stupeň se jednalo o 23 

hodin za týden, pro druhý stupeň 21 hodin týdně). Výhodou bylo zrychlení platového postupu 

absolventů ihned po nástupu do profese. Negativně se však tato změna odrazila na starších 

učitelích, kteří najednou neměli možnost postupovat ve výši finanční odměny. Nicméně ani 
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tato reforma nepřišla s řešením hlavního problému – finanční nouze ve školství a zároveň 

zvyšující se počet učitelů.
29

 

Pokud nahlédneme na postavení učitelů ve společnosti, k výrazným změnám dochází po 

únorovém převratu, kdy se k moci dostává komunistická strana. Nastalo období politického 

útlaku, propagace socialistických hodnot a absence svobodných voleb, slova, myšlení. 

Dělnické profese se těšily daleko většímu uznání než lékaři, nebo právě učitelé. Skrze 

školství, které představovalo jednu z politických sfér, se propagovala sovětská a marxistická 

pedagogika.  Na učitele je vyvíjen tlak. Jsou nuceni respektovat komunistické ideje, nejlépe 

však s nimi souhlasit a propagovat je. Kdo nesouhlasil s režimem, rychle ztrácel postavení ve 

společnosti, případně rovnou i práci, nebo jej čekalo vězení. V letech 1951 – 1953 dochází 

k čistkám v učitelských sborech, při kterých bylo propuštěno 5% z celkového počtu učitelů. 

Situace se postupně zhoršovala, až nastalo tzv. „období pedagogického temna“. Stát 

prověřoval učitele, kteří se následně museli podpisem zavázat k věrnosti socialistické 

výchovy mládeže. Výsledkem byl hromadný odchod učitelů ze škol.
30

 

1.6 Rok 1989, rok změn 

Po Sametové revoluci v roce 1989 dochází ke změně politického systému v celém 

Československu a mění se i společnost. Ve školství dochází k nové organizaci obsahu 

vzdělávání, včetně v pojetí učitelské profese. Učitelé už přestávají být „nástrojem“ politiků a 

jsou posuzování podle svých skutečných kvalit, nikoli dle svých politických hodnot a názorů. 

Nahlíží se na ně jako osoby se specifickými profesními znalostmi a dovednostmi 

v pedagogicko-psychologické a didaktické oblasti. Což se odrazilo i v jejich vzdělávání. 

Nově se při vzdělávání učitelů zavádí model, kde jsou náplní studia nejen předměty 

všeobecného charakteru (pedagogické, psychologické a didaktické předměty), ale i nutnost 

praxe. Ta se sice ve studijních plánech objevuje již dříve, nicméně tentokrát se z pasivní praxe 

přechází na aktivní. Dříve totiž pedagogická praxe spočívala spíše v pozorování vyučovacího 

procesu. Mění se na drobné terénní výzkumy, kde je cílem poznání žáků. Budoucí učitelé se 

                                                 
29

 MORKES, František. Učitelské platy, evergreen několika století [online].  Učitelské noviny 22/2005 [cit. 15. 

4. 2018]. Dostupné z: http://ucitelskenoviny.cz/index.php?archiv&clanek=2743 

30
 PAULAS, Jan a LINDR, Petr. Perzekuce pedagogů v době komunismu. [online].  Katolický deník 14. 5. 2007 

[cit. 15. 4. 2018].  Dostupné z: http://www.katyd.cz/tema/perzekuce-pedagogu-v-dobe-komunismu.html 
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snaží realizovat vlastní řešení konkrétních problémů na základě analýzy situace a pochopení 

souvislostí.  

Finanční ohodnocení učitelů i přes veškeré změny zůstává nedostačující. Je to způsobeno 

omezenou možností diferenciace platů. V roce 1989 patří obory ve výzkumu a zdravotnictví 

mezi nejméně výdělečné profese. Stejně tak i školství, kde si učitel přišel na 2800 Kč 

měsíčně.
31

 Navíc se už v této době objevují stížnosti na přebytečnou administrativní práci. 

Společně s neuspokojivým platem se jedná o problémy, které trápí učitele i dnes. 

  

                                                 
31

 ŠEVELOVÁ, IRENA. DOBA PŘED LISTOPADEM A PO NĚM Z FINANČNÍHO POHLEDU [online].  Měšec 23. 11. 

2009 [cit. 15. 4. 2018]. Dostupné z: https://www.mesec.cz/clanky/doba-pred-listopadem-a-po-nem-z-

financniho-pohledu/ 
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2 Učitelská profese 

Jak již bylo zmíněno, učitel představuje stěžejní bod ve výchově a vzdělávání dětí. Jelikož 

pojem učitel byl definován v předchozí kapitole, je nutné charakterizovat druhý klíčový 

pojem této bakalářské práce, a sice pojem profese. 

2.1 Profese  

Pojem profese je v naší terminologii často nahrazován synonymem „povolání“. Dle Průchy 

představuje profese povolání spojené s určitou kvalifikací nebo odbornými znalostmi a 

dovednostmi, většinou vykonávané na základě zákonného oprávnění
32

. Ať už použijeme 

kterýkoliv pojem, je tato problematika předmětem zájmu různých vědních disciplín a oborů. 

Například z etického hlediska je profese zkoumána podle svého mravního obsahu, smyslu a 

odpovědnosti. Předmětem zájmu této práce je však profese z hlediska sociologického. 

V tomto odvětví představuje povolání neboli profese sociologickou kategorii, která má 

význam pro sociální postavení člověka ve společnosti. Každá profese má své postavení v dané 

společnosti, která jí přiděluje samotná společnost na základě určitých kritérií. Aby však práce 

získala označení profese, je dle sociologů zapotřebí, aby byla v souladu s těmito 5 hlavními 

znaky: 

1. expertní teoretické a praktické znalosti nezbytné pro řešení důležitých společenských 

otázek a problémů 

2. zájem o větší prospěch společnosti 

3. autonomie v rozhodnutích týkajících se profese 

4. etický kodex, podle kterého se musí příslušníci profese chovat a být zodpovědní 

5. existence „profesní kultury“ projevující se ve fungování profesní organizace33 

Tyto znaky jsou vymezeny na základě kritérií, na kterých se dohodli sociologové. 

V následující kapitole srovnáme učitelství s těmito pěti obecnými charakteristikami profesí, 

abychom mohli analyzovat učitelskou profesi. 

 

                                                 
32

 PRŮCHA, Jan. Učitel: současné poznatky o profesi. Praha: Portál, 2002. Pedagogická praxe. s. 19 
33

 VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem: co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: Univerzita Karlova, 2002. 

S. 8 
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2.2 Je tedy učitelství skutečně profese? 

Pokud nahlédneme na současné vzdělávání budoucích učitelů, splňuje v tomto ohledu 

učitelství první bod. Po učitelích je požadováno vysokoškolské vzdělání, které je určeno 

Zákonem 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a jeho novelami. Tím, že se učitelé 

vzdělávají v různých úsecích, disponují interdisciplinárními znalostmi, díky čemuž je po nich 

vyžadována vysoká úroveň znalostí, charakteristická pro profese. 

Jelikož se na učitelskou profesi dodnes často nahlíží spíše jako na poslání, odpovídá tím i 

druhému bodu. Svou prací učitelé přispívají společnosti tím, že vzdělávají mladé generace (v 

případě základního vzdělávání se jedná o velmi důležitou činnost, která ovlivňuje budoucí 

vývoj hodnot a kognitivní růst dětí). Avšak je třeba zlepšit vztahy mezi učitelem a 

společností, aby úsilí učitelů nepřicházelo vniveč. 

Co se týče kritéria autonomie, není již odpověď tak jasná. Vše záleží na typu učitele. 

Vysokoškolští profesoři oplývají nejvyšší autonomií díky dostatečné nezávislosti vysokých 

škol. V případě středoškolských a elementárních učitelů je autonomie omezena školskými 

normami (RVP A ŠVP). Navíc u nich dochází k situaci, kdy učitelé základních a středních 

škol autonomii nijak nevyžadují, naopak jim vyhovuje závislost na vyšších orgánech, která 

jim tak usnadňuje jejich práci. 

Etický kodex představuje další problematiku v učitelství. Etika v tomto oboru je považována 

za samozřejmou, i když oficiálně u nás neexistuje. Mnohokrát však závisí na osobnosti 

učitele, jestli je tolerantní, empatický, má přirozenou autoritu, atd. Také se předpokládá, že 

v rámci etiky bude učitel dodržovat objektivní postoj v případě hodnocení žáků, což bohužel 

kolikrát bývá v rozporu se skutečností. 

Poslední bod tvoří profesní kultura učitelství. Pod tímto pojmem si můžeme představit určitý 

model profesního chování, který se od učitelů vyžaduje (spisovná řeč, slušné chování a další). 

K dodržování těchto zásad má napomáhat profesní organizace, která sdružuje příslušníky 

dané profese (například existující lékařská komora pro mediky). A ta u nás pro učitele 

neexistuje.  

Když podrobíme učitelství těmto pěti charakteristickým znakům profese, zjistíme, že 

v některých případech  je toto povolání v souladu s těmito znaky a v některých pouze 

částečně. Za tuto svou ojedinělost je učitelství sociology a pedagogy často označováno jako 

semiprofese. Ti se navíc shodují, že není možné, aby se učitelství skutečnou profesí kdy stalo, 

protože například v učitelské profesi pracuje mnoho žen. Jako další důvod se uvádí, že učitelé 
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jsou hierarchizováni podle stupňů a druhů škol. Anebo lineární profesní dráha učitele, která 

neobsahuje kariérní stupně, po kterých by mohli učitelé stoupat při vykonávání svého 

povolání. 

Ačkoliv se ohledně učitelství a jeho označení jako profese vedou neustálé debaty, s jistotou 

můžeme říci, že bez učitelů by nefungoval náš vzdělávací systém, tudíž představují 

nepostradatelnou složku pro společnost. 

2.3 Osobnost učitele 

Pro výkon jakéhokoliv povolání je bezpochyby důležitá kvalifikace a také praxe. To platí i 

v případě učitelské profese. Může se ale stát, že se člověku dostane nejlepšího vzdělání, tudíž 

má nejlepší předpoklady, aby se stal skvělým učitelem. Pak ale přejde do praxe a najednou 

zjišťuje, že ho práce nebaví a nijak nenaplňuje. Proto se u učitelů nahlíží i na určité vlastnosti, 

které by měl adept na toto povolání mít, aby mohl být úspěšným a vykonávat svou práci co 

nejefektivněji. 

2.3.1 Charakteristika učitele 

 

V každé historické době si společnost představovala „ideálního učitele“ různě. Vždy se v jeho 

vlastnostech odrážely změny ve společnosti a vzdělávání. Avšak některé rysy, kterými by měl 

dokonalý učitel oplývat, se objevovaly znovu a znovu. Všechny tyto charakterové znaky 

můžeme rozdělit do následujících skupin (v závorkách nalezneme pouze příklady 

jednotlivých skupin): 

1. Vlastnosti charakteru a vůle (spravedlivost, zásadovost, čestnost, ochota) 

2. Pracovní vlastnosti (láska k dětem, kladný vztah k pedagogické práci) 

3. Intelektuální vlastnosti (konkrétnost, kreativita, sebevýchova) 

4. Citově temperamentní vlastnosti (optimismus, trpělivost, sebeovládání) 

5. Společensko-charakterové vlastnosti (laskavost, vlídnost, slušnost, 

komunikativnost) 

Současně s nimi můžeme najít ještě další dvě vlastnosti, které nejsou zařazeny ani do jedné 

z předchozích skupin. Jedná se o sociální zralost a potřebu (schopnost) mezilidských vztahů.34  

                                                 
34

 GRECMANOVÁ, H., HOLOUŠOVÁ, D., URBANOVSKÁ, E.: Obecná pedagogika I. Olomouc: HANEX, 

2002. s. 174-175. 
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S rostoucím zájmem o tuto problematiku vzniká spousta dalších interpretací „správných“ 

vlastností pro učitele. Většina z nich ale vychází nebo se inspiruje v individuálních 

charakteristikách podle Jůvy: 

- Tvořivost (schopnost neustále hledat nové možnosti) 

- Pedagogický optimismus (pozitivní víra ve vzdělávání a žáky) 

- Zásadový morální postoj  

- Pedagogický takt (ohleduplnost v jednání se žáky a nároky na ně) 

- Pedagogický klid (především trpělivost) 

- Pedagogické zaujetí (angažovanost ve výkladu) 

- Hluboký přístup k žákům (v podstatě láska k žákům) 

- Přísná spravedlnost (hlavně vůči žákům)
35

 

Jaké učitele by si ale přáli mít ti, kteří s učiteli přichází dennodenně do kontaktu? V poslední 

době vzrůstá počet výzkumů, které se zaměřují na vlastnosti „ideálního učitele“ právě dle 

žáků. Jako příklad si uvedeme výzkum V. Holečka v roce 1997, který pro něj použil 

australskou posuzovací škálu SEEQ – Hodnocení učitele žáky. Výzkum byl proveden ve 

spolupráci se 426 žáky. 

Tato posuzovací škála je dotazník s celkem 25 výroky, které žáci hodnotí podle pěti stupňové 

škály. Výroky se týkají třech druhů učitelových vlastností: osobnostní vlastnosti 

(charakterové, temperamentové), didaktické vlastnosti (odborná připravenost atd.) a 

pedagogicko-psychologická charakteristika (vztah k žákům, způsob hodnocení atd.). 

V dotazníku je také uvedeno jméno učitele, jehož hodinu i chování mimo školu si mají žáci 

vybavit při hodnocení jednotlivých výroků.
36

 

Z výzkumu vyplynulo, že žáci mají celkem rozumné nároky na ideálního učitele. Vedle toho, 

že by měl být přátelský a spravedlivý, je pro ně důležité, aby dokázal hodně naučit, nikoho 

nezesměšňoval či nedělal podrazy. V neposlední řadě se objevil názor, že by učitel měl být 

přiměřeně dominantní – měl by mít ve třídě dobrou kázeň, udržet klid a pořádek.  

Jak je z výzkumu patrné, samotní žáci preferují pořádek a disciplínu při vyučování. K tomu, 

aby si učitel dokázal udržet kázeň, slouží i jeho způsob chování. Například sebevědomé 

vystupování učitele má velký vliv na kázeň v kontrastu se žákovou nejistotou. Rozdílné 

projevy v chování pak napomohly k vytvoření různých typologií učitelů. 

                                                 
35

 JŮVA, V. Úvod do pedagogiky. 4. dopl. vyd., Brno: Paido, 1999, 110 s. 
36

 PRŮCHA, Jan. Učitel: současné poznatky o profesi. Praha: Portál, 2002. Pedagogická praxe. 
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2.3.2 Typologie učitelů 

Mimo vzdělání a vlastností, ovlivňuje výkon učitele při práci i jeho chování a osobnostní 

projevy. Postoje, preference, angažovanost, sebepojetí  a utváření klimatu ve třídě představují 

část aspektů učitelovy profese, dle nichž si člověk může vytvořit určitou představu o daném 

učiteli. Společně s různými převažujícími rysy v chování jednotlivých učitelů se vytváří různá 

schémata neboli typologie učitelů.  

Nejdůležitější typologií učitelů vůbec je dle jejich pracoviště. U nás to představuje celkem 8 

kategorií, které jsou vytvořeny na základě systému škol, a v nichž se odráží i příprava 

budoucích učitelů (délka studia, obsah studia a jiné). Zároveň tato typologie ovlivňuje platové 

hodnocení učitelů a tím i jejich postavení ve společnosti. 

Mezi tradiční typologie řadíme Caselmannovu, která nám nabízí dva typy učitele: logotropa 

anebo paidotropa. První z nich směřuje svůj zájem spíše na vědu a tedy výuku, kdežto pro 

druhého představuje centrum zájmu hlavně žáka. Podle Lewina ale existují tři typy učitelů – 

autoritativní, demokratický a liberální, jejichž dělení je založeno na stylu jejich výuky. Obě 

dvě jsou považovány nedostačující pro dnešní dobu, a tudíž je třeba vytvářet nová schémata, 

adekvátní pro současnou situaci ve společnosti. 

Nejznámější typologií, odpovídající současnému školství, je zatím ta, která vznikla na 

Slovensku. Jedná se o schéma sedmi typů učitelů, rozdělených podle jejich vztahu ke školství, 

škole jako vzdělávací instituci, k žákům a k vlastní profesi. Už z jednotlivých názvů je často 

zjevné, o jaký typ učitele se jedná: 

- Plačky (pořád si na něco stěžují, bědují, nic není dost dobré a v pořádku) 

- Ignoranti (situace je, jaká je, oni ji nezmění a proto se o nic nezajímají) 

- Fanatici, nenapravitelní idealisti (svým nadšením dokážou strhnout k předmětu své 

žáky, věnují se jim nad rámec možností; většinou se jedná o začínající učitelé nebo 

důchodce) 

- Tandemisti (bezzásadoví vůči všem, často bezohlední, často bez vlastního názoru) 

- Aristokrati (charismatické osobnosti a osoby s přirozenou autoritou) 

- Podnikatelé (mají jednu profesi, která je živí spolu s učitelstvím) 

- Zběhové (vystudovali učitelství, ale dělají něco jiného (propadají nostalgii)
37
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Cílem těchto schémat je poskytnout jakýsi náhled do vnitřně diferenciované skupiny učitelů. 

S jejich pomocí je možno učitele klasifikovat do větších celků, nicméně je třeba se vyvarovat 

jistému škatulkování či nálepkování. Ostatně ne vždy je učitel vyhraněn do určité kategorie 

v typologii. Mnohdy se míchají dvě až tři kategorie. Pro vzdělávání představují tyto typologie 

pomoc při stylizaci výchovy budoucích učitelů anebo mohou sloužit jedinci jako určitá forma 

sebereflexe. 

2.4 Profesní standard učitele 

Standard představuje obecně uznávaný názor mezi lidmi, určité měřítko, díky kterému je 

situace anebo člověk posuzován. Profesní standard napomáhá vytvářet svět práce, neboť 

vymezuje standardní kvalifikace a výkon pracovníka v dané práci. Ve sféře vzdělávání 

formuluje profesní standard učitele nároky na tuto profesi. Jedná se o již zmíněné vlastnosti 

učitele, ale i o jeho vzdělání, znalosti, činnosti a kompetence, vše, co je potřeba pro výkon 

této práce. 

2.4.1 Profesní činnosti učitele 

Mezi základní a hlavní profesní činnost učitele patří bezesporu vyučování, během kterého 

vzdělává a vychovává své žáky. Pojem vyučování můžeme vysvětlit jako proces, při kterém 

učitel zprostředkovává učivo žákům pomocí didaktických prostředků. Tato činnost je dále 

dělena na tři složky: projektování, vyučování a hodnocení.
38

 

To, jak se učitel připravuje na hodinu, jaké učivo vybere, jakou zvolí vyučovací metodu, jaké 

si vytyčí cíle, je pokládáno za projektování. Samotné vyučování představuje interakci učitele 

se žáky, kdy dochází k praktickému provedení předchozího vypracovaného „projektu“. 

Závěrečná složka hodnocení by měla působit jako zpětná vazba pro učitele, neboť jen díky 

posouzení dosažených výsledků u žáků, se učitel může dozvědět, zdali jeho předchozí 

promyšlení výuky „přineslo ovoce“ a také dle nich stylizuje následující vyučování. 

Vyučování není však jedinou profesní činností učitele. Jako další uvádí Vašutová například 

vedení třídy a výchovná práce, konzultační činnost, koncepční činnost (tvorba kurikula), 

administrativní činnost, operativní činnost (např. organizace při školních akcích), styk 

                                                 
38
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s veřejností (nejčastěji spolupráce s místní komunitou – rodiči) a sebevzdělávání. Rozmanitost 

profesních činností pak ukazuje, jak specifická je práce učitele.
39

 

2.4.2 Profesní kompetence učitele 

Pojem kompetence je v dnešní době velmi používaným pojmem, zejména pak v souvislosti 

s prací. Považuje se za určitou způsobilost, schopnost či dovednost, kterou musí zaměstnanec 

pro výkon profese oplývat.  

Učitelská profesní kompetence může být chápána jako soubor profesních dovedností a 

dispozic, kterými má být vybaven učitel, aby mohl efektivně vykonávat své povolání.
40

 

V další definici je kompetence popisována jako otevřený a rozvoje schopný systém profesních 

kvalit, které pokrývají celý rozsah výkonu profese v komponentách znalostí, dovedností, 

zkušeností, postojů a osobnostních předpokladů, které jsou vzájemně provázané a chápané 

celostně.
41

 A jaké kompetence by tedy učitel měl mít? 

1. Předmětová kompetence (učitel má kvalifikace v daném oboru)  

2. Didaktická kompetence (učitel má být odborníkem ve svém oboru, ale zároveň 

dokázat své znalosti předat žákům)  

3. Pedagogická/pedagogicko-psychologická kompetence (zahrnuje např. pedagogický 

takt či komunikaci se třídou) 

4. Diagnostická a intervenční kompetence (dokázat analyzovat žákův výkon, 

rozpoznat klima ve třídě) 

5. Sociální kompetence (dovednost komunikace s kolegy, rodiči, vedením školy)  

6. Managerská kompetence (schopnost organizace výletů, projektů a jiné) 

7. Profesně a osobnostně kultivující kompetence (další sebevzdělávání a kultivace) 

Při výčtu jednotlivých kompetencí si můžeme všimnout jisté podoby, lépe řečeno propojení, 

s charakterovými vlastnostmi učitele. Všechny tyto složky tvoří určitý model profesního 

chování učitele. Společně s profesním standardem učitele představují tyto složky jeden 

z faktorů, který ovlivňuje vnímání učitelského povolání společností. Kvalita učitelů je velmi 

úzce spojena s jejich prestiží, na což se v dnešní době tak trochu zapomíná. 
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3 Učitel a společnost 

Každý jedinec zaujímá určité místo ve společnosti, učitelé nevyjímaje. V kapitole „Historický 

vývoj učitelské profese na našem území“ jsme mohli vidět, jak se postavení učitele 

v sociálním systému měnilo. Jaké je však jeho místo dnes? 

Profese učitele je předmětem zájmu odborníků napříč různými obory. V souvislosti se 

zvyšujícími nároky společnosti na vzdělávání se zvyšují i požadavky na učitele. Takže není 

divu, že tato profese se stává jedním z klíčových témat v současné společnosti. A ačkoliv si 

všichni uvědomují její společenský význam, jsou učitelé zároveň uznáváni i kritizováni.  

3.1 Problémy učitelské profese 

Na každou profesi působí vnější i vnitřní faktory, které ji ovlivňují a mnohdy jí přinášejí 

problémy. Mezi učiteli se traduje, že učitelská profese je poznamenána daleko více problémy 

než jiné profese. Škola a učitelé jsou neustále sledováni, posuzováni a hodnoceni, ať už žáky, 

rodiči, veřejností nebo odborníky, tudíž můžeme tvrdit, že tomu tak opravdu je.  

V 90. letech se na sousedním Slovensku uskutečnilo celkem šest výzkumů, které zkoumaly 

několik témat týkajících se učitelské profese. Sociálně politické aspekty učitelské profese, 

vztahy rodičů a žáků k učitelům a ke škole, představy o rozvoji školství a podmínky 

zvyšování sociálně-pedagogické kompetence učitelů a v neposlední řadě podmínky a 

problémy práce učitelů. I když byl výzkum proveden u slovenských učitelů rozdílných stupňů 

a druhů škol, s přihlédnutím podobnosti Slovenského státu s naším lze výsledky aplikovat i na 

naše školství. Výsledky výzkumu totiž přinesly rozdělení problémů učitelské profese do pěti 

kategorií:
42

 

1. Materiální problémy  

2. Osobní problémy 

3. Vztahové problémy 

4. Pedagogické problémy 

5. Další specifické problémy 

Jako příklad materiálních problémů můžeme uvést nízké platy učitelů, po kterém volají 

učitelé od Sametové revoluce. Jisté změny byly v minulých letech zaznamenány, přičemž 

poslední změnou má být údajné navýšení učitelských platů v tomto roce. 
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Mezi osobními problémy bylo uváděno nejenom vztahů v rodině a partnerského života 

učitelů, nýbrž jsou zde zmiňovány i zdravotní potíže související s touto profesí (jako 

například únava). Dalším příkladem může být názor, že učitelé mají hodně volného času a 

dlouhé prázdniny, který převládá dodnes. 

Co se týče vztahových problémů, můžeme zde znovu uvést vztahy spadající do osobního 

života učitele. Více se však tato kategorie týká vztahů učitele se žáky, s jejich rodiči, 

s ostatními učiteli a vedením škol, tedy řediteli. Neustálé změny ve školství, potažmo 

v obsahu vyučování, vysoké počty žáků ve třídách a nezájem žáků reprezentují pedagogické 

problémy, které se týkaly především podmínek výkonu profese.  

Další specifické obtíže představuje široký okruh problémů v oblasti občanské, politické, 

sociální a kulturní či specifické pedagogické problémy. Jako příklad stojí za zmínění stále 

narůstající míra feminizace ve školství nebo stárnutí učitelstva u nás. Ten poslední je 

spojován nejen s odchodem mladších učitelů do jiných zaměstnání (z důvodu již zmíněného 

nedostatečného finanční ohodnocení), ale i s úpadkem zájmu o toto povolání u mladých lidí.  

3.2 Postavení učitele ve společnosti 

V devadesátých letech minulého století došlo k výrazným společenským a politickým 

změnám, které měly dopad i na proměnu učitelské profese. Dochází tak k posílení 

společenského významu učitelů pro společnost. Zároveň s tím ale vyvstávají nové problémy 

nebo se prohlubují ty, které již existují. To vše ovlivňuje i jeho postavení ve společnosti. 

3.2.1 Prestiž profese 

Co to je prestiž? V češtině je prestiž spojována se synonymy jako váženost, významnost či 

důležitost.
43

 Šanderová (2000, s. 125) ji definuje právě jako váženost, jíž se lidé ve společnosti 

těší, a je jedním z předpokladů úcty, kterou si navzájem prokazují.
44

  

Pokud se budeme bavit o prestiži profesí, laicky řečeno se jedná o posouzení profese 

veřejností podle toho, jak je prospěšná pro společnost. Toto posuzování může vždy probíhat 

ve dvou rovinách, a sice skupinové a individuální. Každopádně je přisuzování prestiže obecně 

vnímáno jako pozitivní hodnocení. A jelikož je prestiž povolání takto úzce spjata s veřejností, 

odráží se v ní změny ve společnosti a měnící se systémy hodnot. To znamená, že se mění i 

faktory, kterými se povolání posuzují. Existuje jich nepřeberné množství a často se vyskytují 

opakovaně, například vzdělání potřebné k výkonu daného povolání, kvalifikace, znalosti a 
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dovednosti spojené s určitým povoláním, význam pro společnost či míra odpovědnosti. 

Samozřejmě, že je prestiž ovlivňována i ekonomickými faktory, tedy finančním hodnocením 

zaměstnání. Je však důležité si uvědomit, že se jedná o prestiž daného povolání, nikoliv 

jedince, který danou profesi vykonává. 

3.2.2 Prestiž učitele 

Jakého uznání se v dnešní době dostává tedy učitelům? Centrum pro výzkum veřejného 

mínění v roce 2016 provedlo výzkum týkající se prestiže vybraných povolání. Jejich úkolem 

bylo zjistit, jak si jednotlivá povolání stojí v očích české veřejnosti. Dotázaných bylo v období 

8. – 15. 2. celkem 1080 občanů ČR ve věku od 15 let, přičemž úkolem účastníků ankety bylo 

ohodnotit jednotlivá povolání (celkem 26) od 99 bodů (nejprestižnější) do 1 bodu (nejmíň 

prestižní). 

Tab. 1: Česká škála prestiže povolání (únor 2016)
45

 

Pořadí Povolání Bodové hodnocení 

1.  Lékař 90,2 

2.  Vědec 77,2 

3.  Zdravotní sestra 72,9 

4.  Učitel na VŠ 72,9 

5.  Učitel na ZŠ 70,8 

6.  Soudce 60,4 

7.  Projektant 61,2 

8.  Programátor 59,7 

9.  Soukromý zemědělec 58,2 

10.  Policista 56,3 
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Ačkoliv mnoho učitelů a studentů učitelství předpokládá, že se jejich profesi dostává poměrně 

nízkého hodnocení, jak je vidno s tabulky, jejich domněnky jsou mylné. V očích veřejnosti 

dosahují učitelé předních příček, což představuje protiklad k tomu, jak se učitelé sami 

vnímají. Proč tomu tak je? 

S odpovědí na tuto otázku přišel sociolog R. Havlík po provedení četných výzkumů. Jako 

důvody nízkého profesního sebevědomí uvádí: 

- Neadekvátně nízké platové ohodnocení  

- Zdánlivě snadné studium a názory o nízké úrovni pedagogických fakult 

- Vysoká míra feminizace  

- Stárnutí učitelských sborů  

- Absence objektivních kritérií a kvalifikovaných institutů evaluace učitelů  

- Omezené pravomoci škol a jejich zaměstnanců
46

 

Všechny tyto důvody způsobující nízké profesní sebevědomí u učitelů, v podstatě odrážejí 

problémy týkající se profese obecně. A jak již bylo zmíněno, učitelé jsou neustále sledováni a 

kritizováni ze strany společnosti. Ta má dojem, že k jejich záporům existují určité výhody, 

které pak zápory kompenzují. Jedná se o mýty spojené s učitelskou profesí, kterými jsou: 

- Zkušenější učitel se nemusí na vyučování připravovat 

- Učitelé mají dlouhé prázdniny 

- Učitelé mají po odpracování vyučovacích hodin hodně volného času 

- Učitelé pracující na nižších stupních škol nemusí mít hluboké odborné znalosti
47

 

Z hlediska veřejnosti si pak učitele v podstatě nemají „na co stěžovat“. Je tedy nezbytné, aby 

se učitelé naučili diskutovat při obhajování svých profesních požadavků (zvýšení platů, méně 

byrokracie), aby tak lidé porozuměli důvodům těchto požadavků. Dále je zapotřebí upozornit 

na pedagogické úspěchy v kontrastu neustále se měnících pracovních podmínek. Posledním 

dodatkem může být i fakt, že je potřeba se v této profesi neustále zdokonalovat, což si učitelé 

začínají uvědomovat. Jedině tak ještě navýší svůj význam v očích společnosti a to by mělo 

napomoci daleko lepšímu vnímání sebe sama. 
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4 Praktická část 

Teoretická část bakalářské práce byla věnována pedeutologii, na kterou navazuje i druhá, 

praktická část. Ta je zaměřena na metodologii výzkumného šetření. V následujících 

kapitolách je popsáno provedené výzkumné šetření, včetně charakteristiky cíle výzkumu, 

popisu výzkumného problému a informací o výzkumném vzorku. Nechybí ani kapitola 

obsahující vyhodnocení a interpretaci výsledků získaných výzkumným šetřením. Závěrečná 

kapitola je věnována zhodnocení výsledků ve srovnání s předem určenými výzkumnými 

otázkami. 

4.1 Cíl výzkumného šetření 

Cílem tohoto výzkumu je zjistit pohled samotných žáků na povolání, se kterým přichází 

denně do kontaktu.  

V teoretické části jsme si ukázali, že existuje mnoho prvků, podle kterých si společnost 

vytváří obraz o učiteli. Abych obsáhla co největší škálu těchto aspektů, rozdělila jsem je do 

čtyř kategorií, které mají napomoci při zkoumání výzkumného problému. 

4.1.1 Výzkumný problém 

První z kategorií zahrnuje vztah učitele a společnosti. Zaměřuje se na otázky typu, jaké je dle 

žáků jeho postavení mezi ostatními profesemi u nás, jestli jsou si vědomi obtíží spojených 

s touto profesí a jaké u nich toto povolání dosahuje obliby. Druhou oblast tvoří obraz 

„ideálního učitele“. Jedná se o jakýsi nástin vlastností a dovedností, které dle žáků 

napomáhají ke kvalitnímu výkonu v práci. Předmětem třetí skupiny je komparace ideje o 

učiteli s realitou. Setkávají se žáci ve školách s typem učitele, který je dle jejich názoru 

nejlepší? Ať už je učitel dobrý nebo špatný, vždy nějak působí na své žáky. Díky čemu má na 

žáky učitel nějaký vliv, to je náplní čtvrté kategorie. 

4.1.2 Výzkumné otázky 

S ohledem na stanovené téma celé práce a cíl její praktické části, jsem formulovala hlavní 

výzkumnou otázku: 

„Jak je učitelská profese vnímána žáky ZŠ? 

Díky formulaci výzkumného problému do čtyř oblastí jsem hlavní výzkumnou otázku 

doplnila o následující specifické výzkumné otázky: 

a. „Jak hodnotí práci učitele v otázce náročnosti a oblibě?“ 
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b. „Jaké vlastnosti a dovednosti by měl mít učitel pro příznivé vykonávání své práce?“ 

c. „S jakými učiteli se setkávají ve škole?“ 

d. „Čím nejvíce na žáky působí učitel ve výuce?“ 

4.2 Metodika výzkumu 

Pro uskutečnění určitého výzkumu, se používají dvě základní metody, a sice kvantitativní a 

kvalitativní. V rámci své bakalářské práce jsem si zvolila první možnost, tedy kvantitativní 

metodu, v podobě dotazníkového šetření. To bylo provedeno za pomoci dotazníku, který byl 

sestaven v souladu s hlavní výzkumnou otázkou, se specifickými výzkumnými otázkami a 

teoretickou částí této bakalářské práce. 

4.3 Dotazníkové šetření 

Dotazník (viz. Příloha č. 1 – dotazník pro žáky) určený vybraným žákům je tvořen třemi 

oblastmi. První oblast slouží k zařazení respondentů do dvou ročníků – šestého a devátého – a 

k určení, zda-li je respondent dívka či chlapec. Druhá oblast je zaměřena na otázku prestiže 

povolání. Je zde uveden seznam 10 profesí (včetně učitele VŠ a ZŠ), o jejichž umístění 

rozhodovala naše společnost v roce 2016.
48

 Respondenti se poté měli rozhodnout, jestli 

s tímto seznamem souhlasí či nikoliv. Pokud si vybrali druhou možnost, měli za úkol sestavit 

svůj seznam. Poslední oblast je složena z celkem 13 uzavřených otázek a jedné, poslední, 

otevřené. U otázek 1-6, 9, 11-13 dotazovaní volili jednu z nabízených možností, u zbylých 

mohli vybrat více možností. Dotazník je zcela anonymní, na což byli účastníci výzkumného 

šetření upozorněni.  

4.4 Výzkumný soubor 

Dotazníkové šetření bylo provedeno na dvou vybraných základních školách: 

1. Základní škola Zlín Kvítková 4338 

2. Základní škola Zlín, Nová cesta 268 
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Respondenty byli žáci těchto dvou škol, konkrétně tedy žáci 6. tříd a 9. tříd. Na každé škole se 

pak jednalo o jednu třídu šesťáků a jednu třídu deváťáků. Tyto dvě rozdílné třídy byly 

zvoleny záměrně, neb se domnívám, že při vnímání učitelské profese žáky hraje roli nejenom 

jejich věk, nýbrž i jejich postavení ve školní hierarchii. 

Základní škola Zlín Kvítková 4338 s rozšířenou výukou jazyků je městskou základní školou, 

nacházející v centru města Zlín. Jak už plyne z názvu, jedná se o výběrovou školu se 

zaměřením na cizojazyčnou výuku. Od 1. ročníku se žáci učí anglickému jazyku, na konci 

prvního stupně si volí druhý cizí jazyk (francouzština, němčina, španělština, ruština) a v 7. 

třídě mají možnost se učit třetímu jazyku ze stejné nabídky. Dotazníkové šetření proběhlo ve 

dvou třídách – třída 6.A v počtu 22 žáků a 9.A v počtu 20 žáků. 

Druhá základní škola, ZŠ Zlín, Nová cesta 263 se nenachází přímo ve Zlíně, nýbrž v přilehlé 

městské části Štípa. I tato škola je speciální, neboť od roku 2006 se jedná o jednu z Ekoškol 

ve Zlínském kraji. Tento mezinárodní projekt má podpořit zájem o ekologii tím, že spojuje 

environmentální výuku ve škole s konkrétními praktickými kroky. Zde rovněž vyplňovali 

dotazníky žáci dvou tříd, 6.B v počtu 20 žáků a 9.A v počtu 26 žáků. Celkem tedy bylo 

poskytnuto 88 dotazníků, se 100%  návratností. 

4.5 Vyhodnocení a interpretace výsledků výzkumného šetření 

V následujících kapitolách je provedena analýza dotazníků a interpretace jejich výsledků. 

Jednotlivé podkapitoly reprezentují každou otázku uvedenou v dotazníku. Výsledky odpovědí 

na otázky jsou zpracovány za pomoci grafů a tabulek, vytvořených v programech Microsoft 

Office Word a Microsoft Office Excel. U otázek 1-6, 9, 11-13 byly použity výsečové grafy, 

ve kterých jsou výsledky uvedeny v procentech. U otázek 7, 8 a 10 byly pro interpretaci 

výsledků zvoleny tabulky, ve kterých jsou uvedeny nabízené možnosti k odpovědi a četnost 

jejich výskytu mezi respondenty. Grafy i tabulky jsou doplněny komentáři. 

Graf č. 1 – Podíl chlapců a dívek mezi dotazovanými 

 



33 

 

Graf č. 2 – Rozdělení dotazovaných dle tříd 

 

U obou dvou grafů můžeme vidět, že výzkumný vzorek byl poměrně vyvážený, nejen co se 

týče pohlaví dotazovaných, ale i jejich věku. 
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4.5.1 Pořadí jednotlivých povolání dle prestiže 

Graf č. 3 – Souhlasíš s pořadím jednotlivých profesí v tomto žebříčku? 

 

Úkolem dotázaných bylo se rozhodnout, zda-li souhlasí s pořadím jednotlivých povolání se 

řazených dle prestiže ve výše uvedené tabulce. Pokud ne, měli uvést svůj vlastní seznam 

složený ze stejných povolání v uvedeném seznamu. Z celkem 88 žáků, 26 z nich s pořadím 

souhlasilo, tudíž by ponechali učiteli na VŠ 4. místo a učiteli na ZŠ 5. místo. Zbylých 62 

z nich, kteří s pořadím nesouhlasili, můžeme rozdělit do tří skupin. 

Graf č. 4 – Žáci nesouhlasící s pořadím povolání sestaveném CVVM AV ČR. 

 

První byla ta, kde žáci sice změnili pořadí profesí, nicméně učitele nechali na stejném místě. 

Jednalo se celkem o 23 žáků. Druhou skupinu tvořili ti, kteří udělili oběma učitelům nižší 

pozici, což představovalo 20 žáků. Mezi důležitější povolání řadili například soudce, 

policistu, programátora anebo projektanta. Poslední skupinou byli žáci, kteří přidělili učiteli 

vyšší místo v žebříčku. Ta se skládala z 19 žáků, přičemž nejčastěji postoupili díky snížení 
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postu zdravotní sestry (4 žáci) nebo vědce (9 žáků). Zbývající žáci udělili učitelům ZŠ a VŠ 

nejvyšší dvě příčky. 

Ze získaných výsledků můžeme vidět, že žáci vnímají učitele jako velmi důležité pro 

společnost, což odpovídá názoru společnosti.  

4.5.2 Otázka č. 1 – Proč si myslíš, že si lidé vybírají práci učitele? 

Graf č. 5 – Proč si myslíš, že si lidé vybírají práci učitele? 

 

U nabídky „jiné“ bylo nabídnuto žákům napsat faktor, podle kterého si lidé vybírají práci 

učitele. Zde je jejich přesné znění: 

 „Je to pro ně výzva a oni si myslí, že ji zvládnou.“ (chlapec z deváté třídy, 7. ZŠ) 

 „Chtějí jen brát peníze a navyšovat platy.“ (chlapec z deváté třídy, ZŠ Štípa) 

 „Chtějí mít volno o víkendu a prázdninách“ (chlapec z deváté třídy, ZŠ Štípa) 

 „Chtějí být chytřejší, učit, vzdělávat, pracovat s lidmi, není to stereotyp“ (dívka 

z deváté třídy, ZŠ Štípa) 

 „Kvůli penězům.“ (dva chlapci z šesté třídy, ZŠ Štípa) 

 „Chtějí předávat informace dál a vzdělávat děti.“ (dívka z šesté třídy, 7. ZŠ) 

Většina žáků si myslí, že hlavní motivací ve volbě učitelského povolání jako budoucího 

zaměstnání je touha stát se učitelem a vzdělávat děti (69 žáků). Pouze jeden žák se nedokázal 

rozhodnout mezi nabízenými odpověďmi. Zbývající počet žáků si vybral mezi možnostmi: 

„vystudovali obor, ve kterém nechtějí pracovat“ (5 žáků), „nesehnali jiné pracovní místo“ (6 

žáků) a jiné (7 žáků). 
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4.5.3 Otázka č. 2 – Myslíš si, že profese učitele je časově náročná? 

Graf č. 6 – Myslíš si, že profese učitele je časově náročná? 

 

Nadpoloviční většina žáků se domnívá, že je práce učitele časově náročná, přičemž otázka 

věku respondentů nehrála roli. Z devátých tříd tuto možnost vybralo 26 žáků a ze šestých 27. 

Druhou pozici obsadila odpověď ne, tedy celkem 24 žáků si nemyslí, že je tato profese časově 

náročná. Více však bylo žáků devátých tříd (17) než šestých (7). 13% představovalo 11 žáků 

bez názoru na tuto otázku. 

4.5.4 Otázka č. 3 – Domníváš se, že je učitelská profese psychicky vyčerpávající? 

Graf č. 7 – Domníváš se, že je učitelská profese psychicky vyčerpávající? 

 

Co se týče psychické náročnosti učitelské profese, většina respondentů uvádí, že si je vědoma 

psychické náročnosti, které je učitel vystavován. Věk žáků ani tentokrát nehrál roli. Pouze 9 

% dotázaných uvedlo zápornou odpověď na tuto otázku. Za pozornost stojí poslední nabízená 

odpověď, kterou si vybralo 14 %, tj. 12 žáků. Z nich bylo 7 z devátých tříd a 5 ze šestých. 
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4.5.5 Otázka č. 4 – Mají, podle Tebe, učitelé hodně povinností? 

Graf č. 8 – Mají, podle Tebe, učitelé hodně povinností? 

 

V rámci čtvrté otázky vyjádřilo 79 % dotázaných, že se domnívají, že učitelé mají hodně 

povinností spojených se svou prací. Překvapivě ani zde nezáleželo na věku žáků, jelikož 39 

deváťáků a 31 šesťáků sdílelo stejný názor. Druhou možnosti si zvolilo 14 % žáků 

z celkového počtu 88 a šest respondentů se v této problematice nevyzná. 

4.5.6 Otázka č. 5 – Myslíš si, že je práce učitele dostatečně finančně ohodnocena? 

Graf č. 9 – Myslíš si, že je práce učitele dostatečně finančně ohodnocena? 

 

Co se týče platů učitele, ukázalo se, že žáci mají stejně rozpolcené názory, s jakými se 

setkáváme v naší společnosti. Ani jedna z odpovědí nepřevažovala u poloviny respondentů. 

Nejvíce (36) se jich však přiklánělo k názoru, že jsou učitelé dostatečně finančně ohodnoceni. 

Pouze o tři respondenty méně (33) zastává názor, že platové hodnocení učitelů naopak 

dostatečné není. Možnost „nevím“ si vybralo 22 % žáků. 
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U této otázky se objevila zajímavá skutečnost. Jak již bylo v úvodu praktické části zmíněno, 

každá ze škol se nachází v jiné oblasti. 7. Základní škola je městskou školou, kterou 

navštěvují děti z centra Zlína, případně z jiných městských částí, odkud musejí dojíždět. 

Naopak ZŠ Štípa je považována za menší školu, určenou pro danou městskou část. Zatímco u 

šesťáků z obou škol byl názor víceméně vyrovnaný, u žáků devátých tříd se názory lišily. 

Celkově s výrokem, že finanční ohodnocení učitelů je dostačující, souhlasilo 14 deváťáků. 

Nicméně 13 z nich bylo ze základní školy ve Štípě, což představuje okolo 93 %. U druhé 

možnosti, tedy že platy učitelů jsou nedostačující, si vybralo celkem 21 z dotázaných 

deváťáků, přičemž 16 z nich navštěvuje 7. ZŠ ve Zlíně.  

4.5.7 Otázka č. 6 – Jaké vzdělání podle Tebe musí mít učitel, aby mohl vyučovat ve 

třídě? 

Graf č. 10 – Jaké vzdělání podle Tebe musí mít učitel, aby mohl vyučovat ve třídě? 

 

Ačkoliv se může zdát otázka vzdělávání učitelů jasná, není tomu tak. 5 % z dotázaných žáků 

odpovědělo, že pro výkon učitelského povolání je zapotřebí dosáhnout pouze základního 

vzdělání. Jednalo se o 4 respondenty, všichni ze šestých tříd, tudíž pro to dokážeme nalézt 

pochopení. Druhou možnost, tedy že člověku stačí vystudovat jakoukoliv střední školu a 

může jít učit, si vybralo 20 % dotázaných, tj. celkem 18 žáků. Zde však již 5 z nich bylo z 9. 

tříd. Nejvíce žáků si vybralo poslední možnost, jednalo se o 75 % žáků. 

Zpětně je nutno se pozastavit, že zde nebylo specifikováno, o jakého učitele se jedná, tudíž si 

každý mohl představit učitele na jiné pozici. Je možné, že po specifikování učitele (1. stupeň, 

2. stupeň, střední škola, vysoká škola), by se nám dostalo rozdílných odpovědí. 
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4.5.8 Otázka č. 7 – Vyber 3 vlastnosti, které by podle Tebe měl mít dobrý učitel, aby 

dobře vykonával svou práci. 

U analýzy výsledků této otázky je nutné podotknout, že počet odpovědí neodpovídá počtu 

respondentů. 

Tabulka č. 2 – Přehled vlastností důležitých u učitele dle žáků a jejich četnost v odpovědích 

žáků 

Vlastnosti Celkem 
Z toho počet žáků 6. 

tříd 

Z toho počet žáků 9. 

tříd 

Láska k dětem a 

učitelskému 

povolání 

53 29 24 

Zodpovědný a 

spolehlivý 
27 9 18 

Spravedlivý a 

čestný 
50 20 30 

Trpělivý a chápavý 63 28 35 

Sebevědomý a 

rozhodný 
5 1 4 

Komunikativní a 

přátelský 
53 27 26 

 

Z pozice žáků představuje nejdůležitější vlastnost u učitele, pro kvalitní výkon v práci, 

„trpělivost a pochopení“. Tuto možnosti si vybralo 63 z nich, avšak v šestých třídách se 

nejednalo o vedoucí vlastnost. Tou se stala „láska k dětem a učitelskému povolání“. 

Vzhledem k tomu, že se mezi oběma nacházel rozdíl pouze jednoho hlasu, můžeme pokládat 

obě tyto položky za ekvivalentně důležité. Pro deváťáky však byla vlastnost „láska k dětem a 

učitelskému povolání“ až na třetím místě. Daleko přednější je podle nich, aby byl učitel 

spravedlivý a čestný. Za nejméně důležité považují žáci to, aby učitel disponoval 

sebevědomím a dokázal být rozhodný. 
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4.5.9 Otázka č. 8 – Vyber 4 aktivity, které by měl učitel umět pro vykonávání své 

práce. 

U analýzy výsledků této otázky je nutné podotknout, že počet odpovědí neodpovídá počtu 

respondentů. 

Tabulka č. 3 – Aktivity, které by měl dle žáků učitel umět a jejich četnost v odpovědích žáků 

Aktivity Celkem 
Z toho počet žáků 6. 

tříd 

Z toho počet žáků 9. 

tříd 

Motivovat žáky 

k učení 
60 32 28 

Umět přizpůsobit 

výuku 
29 18 11 

Mít dostatečnou 

znalost svého oboru 
49 26 23 

Dokázat si sjednat 

kázeň 
41 14 27 

Umět se vyjadřovat 

a mluvit spisovně 
30 15 15 

Mít všeobecný 

přehled o dění ve 

společnosti 

18 11 7 

Dokázat vysvětlit 

žákům učivo 
82 37 45 

Umět vést skupinu a 

řídit výuku 
33 13 20 

 

V teoretické části byly uvedeny profesní kompetence učitele, kterými by měl učitel 

disponovat pro výkon svého povolání. Jak vyplývá z výsledků uvedených v tabulce, pro žáky 

je nejdůležitější, aby učitel dokázal vysvětlit učivo. Jedná se tedy o stěžejní kompetenci, 

kterou u svých učitelů očekávají. Co naopak od učitelů vyžadují nejmíň je, aby měli 

všeobecný přehled o dění ve společnosti. V době internetu a tedy snadno dostupných 

informací se nejedná o překvapivý výsledek. Obě dvě tyto položky dosáhly stejného umístění 

i v jednotlivých ročnících – „dokázat vysvětlit žákům učivo“ si vybralo 35 deváťáků a 28 

šesťáků. 

Druhou důležitou kompetencí by dle žáků měla být učitelova schopnost motivovat žáky. Tato 

schopnost byla vybrána celkem 60x, z toho více si ji zvolilo žáků z 6. tříd (32) než z 9. tříd 

(28). „Dokázat si sjednat kázeň“ obsadilo čtvrté místo u respondentů, což dokazuje, že si žáci 

uvědomují význam učitelovy autority, což dokazuje i tvrzení Průchy (2002, s. 61), že děti 

samy si žádají přísnější a důslednější učitele. 
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4.5.10 Otázka č. 9 – S jakým typem učitele ses nejčastěji setkal v hodinách? 

Graf č. 11 – S jakým typem učitele ses nejčastěji setkal v hodinách? 

 

 

V kontrastu k otázkám o představě „ideálního učitele“ (ot. 7. a 8.), byla zvolena následující 

otázka. Zde bylo předmětem zájmu porovnat, jak si stojí učitel, se kterým se žáci opravdu 

setkávají, v porovnání s jejich představou. 

Nejvíce žákům, celkem 40 %, tedy 35 žáků, připadá, že si jejich učitelé zakládají na 

známkách a výsledcích. Jelikož se jednalo o otázku, kde měli žáci z nabízených možností 

vybrat tři, je nutno zohlednit fakt, že tento důraz se objevoval ve spojení s dalšími možnostmi. 

Druhou nejčastěji vybranou možností byl učitel, který klade důraz na teoretické poznatky. 

Tam si vybralo položku celkem 25 % žáků, což odpovídá 22 žákům. Zde se však ukázal 

rozdíl mezi jednotlivými ročníky, a sice že daleko větší zastoupení měla tato položka u 

deváťáků než u šesťáků. 

Na třetí místo pak žáci zvolili důraz na osobnostní rozvoj u žáků a praktické dovednosti. 

Z výsledků vyplývá, že nejvíce učitelů na těchto školách se zabývá teoretickými vlastnostmi, 

což však ještě nutně nemusí znamenat, že dokážou žákům vysvětlit učivo (což se ukázalo jako 

nejdůležitější učitelovou kompetencí podle samotných žáků). 
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4.5.11 Otázka č. 10 – Jak nejvíce mohou učitelé ovlivňovat žáky? (vyber 3 možnosti) 

U analýzy výsledků této otázky je nutné podotknout, že počet odpovědí neodpovídá počtu 

respondentů. 

Tabulka č. 4 – Faktory u učitelů, které ovlivňují žáky, a jejich četnost v odpovědích žáků 

Učitelské faktory 

ovlivňující žáky 
Celkem 

Z toho počet žáků 6. 

tříd 

Z toho počet žáků 9. 

tříd 

Svými vlastnostmi 16 12 4 

Svými názory a 

postoji 
38 14 24 

Svým vyjadřováním 29 16 13 

Svým chováním 

vůči ostatním 

učitelům 

13 10 3 

Svým chováním 

vůči žákům 
53 20 33 

Svou komunikací se 

žáky 
54 26 28 

Svým způsobem, 

kterým vedou 

vyučování 

56 22 34 

 

Vším, co učitel dělá, co činí, jak se chová, ovlivňuje své žáky. Nicméně dle vybraných žáků 

největší faktor pro tuto skutečnost představuje způsob učitelova vyučování, přičemž si 

můžeme všimnout, že tuto možnost si vybralo více žáků z 9. tříd než z 6. tříd. Následně 

nejvíce žáků si vybralo možnost, že učitel ovlivňuje žáky nejvíce skrze svou komunikaci 

s nimi a svým chováním vůči nim. Celkem předvídatelný je výsledek, že nejméně žáků 

považuje učitelovo chování vůči ostatním učitelům za faktor s nejmenším vlivem na žáky.  
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4.5.12 Otázka č. 11 – Převažující styl vedení práce se třídou u učitelů dotazovaných 

žáků, v uvedených předmětech. 

Než přejdeme k analýze výsledků získaných u této otázky, je třeba si definovat jednotlivé 

styly vedení práce (Tato interpretace byla předložena i v dotaznících pro žáky.): 

- Demokratický styl – učitel vede třídu ke spolupráci 

- Autoritativní styl – centrem dění je učitel, který nepodporuje vzájemnou spolupráci 

- Liberální styl – učitel se vzdává vedení třídy, práce třídy je samostatná. 

Graf č. 12 – Který styl vedení práce se třídou převažuje u učitelů, kteří tě vyučují tyto 

předměty? 

 

V rámci přírodovědných předmětů většina žáků (49%) setkává s učiteli, kteří zastávají 

demokratický styl vyučování. Dále velmi často u nich na školách vyučují tento předmět 

učitelé s autoritativním stylem výchovy, neboť tuhle možnost vybralo až 40 % z dotázaných. 

Nejméně přichází do styku s učitelem propagujícím liberální styl vyučování. U všech 

možností byly počty rozhodnutých pro danou možnost celkem vyrovnané. 

Graf č. 13 – Který styl vedení práce se třídou převažuje u učitelů, kteří tě vyučují tyto 

předměty? 
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Naopak tomu bylo u učitelů, kteří vyučují dotazované jiné předměty. Na první pohled se zdá, 

že jasně převládá demokratický styl výuky u učitelů těchto předmětů, jelikož představuje 

téměř polovinu žáků, kteří možnost vybrali. Z celkem 88 dotazovaných 35 % tvrdí, že 

převládá autoritativní styl výuky v ostatních předmětech a jen 16 % spojuje výuku 

nepřírodovědných předmětů s liberálním stylem výuky učitele.  

Jistý rozdíl tu ovšem byl. Z celkem 43 odpovědí u demokratického stylu výuky, představovalo 

26 žáky 6. tříd. Zato u autoritativního, kde se jednalo o 35 odpovědí, bylo 28 z nich vybráno 

žáky 9. tříd. Jelikož se jedná o respondenty z rozdílných ročníků, ale stejných základních škol, 

je třeba zde zvážit, zda-li je nahlížení na jednotlivé styly výuky ovlivňováno subjektivním 

názorem žáka na předmět a učitele, anebo si učitel opravdu vybírá jiný styl výuky pro jiný 

ročník (vezmeme-li v potaz, že daný předmět učí stejný učitel v obou ročnících). 

4.5.13 Otázka č. 12 – Jak vnímáš učitele, kteří Tě ve škole vyučují? 

Graf č. 14 – Jak vnímáš učitele, kteří Tě ve škole vyučují? 

 

V této otázce se respondenti měli zamyslet, co pro ně učitelé vlastně představují. Bylo 

zdůrazněno, že se musí jednat o učitele, kteří je vyučují. 

Jak vidno z grafu, z nabízených možností byly nejčastěji voleny tři. Pro 27 % respondentů 

představuje učitel pouze člověka, který žáky vzdělává, tedy zaujímají k učiteli neutrální 

postoj. Otázka věku zde nehrála roli, neboť četnost u šesťáků i deváťáků byla obdobná. Dále 

pak 22 % dotazovaných vznímají učitele jako autoritu, kterou je nutno respektovat. 19 % 
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získal názor, že pro vybrané žáky je učitel zdroj nových a zajímavých informací, kde si tuto 

možnost vybralo až o polovinu více žáků z 6. tříd než z 9. tříd. Dále pak byly odpovědi 

rozděleny mezi učitele jako: vzor, ze kterého je možnost si brát příklad (7 %); člověka, se 

kterým je možno diskutovat (8 %) a někdo, na koho je potřeba udělat dobrý první dojem (8 

%). Zároveň s nimi vyplynulo, že 7 % (tedy 6 žákům) připadá, že učitel nemá přehled o dění 

ve třídě. Zajímavostí je, že nejméně respondentů (celkem 2) přiznalo, že učitel pro ně 

představuje rádce, který jim pomůže, tudíž že disponují jakousi důvěrou k učiteli.  

Tato otázka má ryze subjektivní ráz, je tedy možno ji použít jako sebereflexi pro učitele. 

Otázkou však zůstává, jak moc jsou odpovědi ovlivněny současným vztahem respondenta a 

učitele. 

4.5.14 Otázka č. 13. a 14. – Dokážeš si představit, že by ses stal/a učitelem? 

Graf č. 15 – Dokážeš si představit, že by ses stal/a učitelem? 

 

Poslední otázku jsem zvolila čistě z osobních důvodů. Zajímalo mě, jestli si respondenti 

dokážou představit sami sebe jako budoucího učitele. Předpokládala jsem, že bude převažovat 

odpověď číslo tři, tedy že většina žáků neví, zda-li by se chtěli stát učiteli. Nejvíce odpovědí 

však získala druhá možnost, tedy ta, ve které si žáci sami sebe neumí či nechtějí představit 

v roli učitele. Odpovědělo tak celkem 52 % z dotázaných, přičemž se jednalo skoro o stejné 

množství žáků 6. a 9. tříd.  

K této otázce jsem také poskytla možnost vyjádřit, proč se pro tuto odpověď rozhodli. Velmi 

často se objevovalo zdůvodnění, týkající se osobních vlastností. Převažující byla trpělivost, 

přesněji řečeno, žáci sami přiznávali, že by „neměli nervy“ na tuto práci. Dále žáci 



46 

 

zdůvodňovali nezvolení učitelského povolání kvůli jeho náročnost, ať už časové či psychické. 

Několikrát byl zmíněn i již mnohokrát zdůrazňovaný faktor finančního hodnocení. Další 

důvody byly poněkud ojedinělé, zde je několik z nich: 

„Nízké finanční ohodnocení, ale hlavně vím, že v dnešní době učitele většina žáků 

nerespektuje a to bych asi neunesl.“ (chlapec z deváté třídy, 7. ZŠ) 

„Asi bych nesnesl, kdyby někdo propadl, nebo kdybych nebyl hodný a dobrý učitel.“ (chlapec 

z šesté třídy, 7. ZŠ) 

„Hlavní (důvod) je ten, že učitelé vidí jen rovně a nestarají se o to, jestli je něco omyl anebo 

jestli je to naschvál a třeba dají za to poznámku. A to by mě nebavilo.“ (chlapec z šesté třídy, 

7. ZŠ) 

„Hodně z nich (učitelů) si na dětech léčí komplexy. Toho se nehodlám účastnit.“ (chlapec 

z deváté třídy, ZŠ Štípa) 

„Bála bych se, zda mě žáci budou respektovat.“ (dívka z deváté třídy, ZŠ Štípa) 

Jak je patrno z citovaných výpovědí, je mnoho faktorů, které je třeba zohlednit při výběru 

tohoto povolání. 
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4.6 Shrnutí výzkumu 

V první řadě je nutno zdůraznit, že se jedná o velmi malý zkoumaný vzorek, tudíž není možné 

výsledky aplikovat na všechny žáky základních škol.  

Na začátku praktické části byly formulovány výzkumné otázky, na jejichž základě byl 

dotazník vytvořen. První z nich zněla: „Jak hodnotí žáci ZŠ práci učitele v otázce náročnosti a 

oblibě?“. Co se týče obliby, sloužilo ke zjištění oblíbenosti učitelské profese zamyšlení nad 

seznamem vytvořeným CVVM AV ČR. Z výsledků bylo patrné, že žáci mají rozdílné názory, 

stejně jako celá společnost. Ovšem oblibu učitelské profese potvrdila otázka č. 1, kde většina 

žáků vybrala, že si lidé vybírají práci učitele, protože chtějí být učitelem a vzdělávat děti. Co 

se týče náročnosti, můžeme z otázek 2 – 6 konstatovat, že si žáci náročnost této profese 

uvědomují. U většiny otázek se nacházela větší část žáků se stejným názorem. Největší rozpor 

nastal u otázky, týkající se finančního ohodnocení učitelů. Někteří žáci zastávají názor, že 

jsou učitelé podceňováni, jiní si naopak myslí, že jsou platy učitelů odpovídající. Otázka 

náročnosti učitelského povolání se pak odrazila i v poslední otázce, kde některé z problémů 

související s povoláním učitele byly uvedeny jako důvody, proč by se žáci nechtěli stát učiteli.  

Co se týče vlastností a dovedností učitele, jež byla předmětem druhé výzkumné otázky, mají 

vybraní žáci celkem jasno. Za stěžejní považují, aby učitel byl trpělivý a chápavý, dokázal 

komunikovat se žáky a disponoval láskou ke svému povolání a žákům. Oproti tomu není 

třeba, dle jejich názoru, aby učitel oplýval sebevědomím a dokázal se rozhodovat, hlavně 

když je spravedlivý a čestný.  

Profesní kompetence byly teoretickým podkladem pro třetí oblast, která se týkala působení 

učitelů na žáky. Drtivá většina žáků, a to bez rozdílu věku, se shodla na tom, že by učitel měl 

hlavně umět dokázat vysvětlit žákům učivo. Pokud srovnáme výsledky s jinými výzkumy, tak 

například obdobně se vyjádřili studenti při výzkumu, provedeném V. Holečkem (1997), který 

již byl zmíněn v teoretické části bakalářské práce. Zde studenti také zvolili, že by měl být 

učitel spravedlivý, přátelský a vytvářet příjemnou atmosféru (což koresponduje s výsledky 

předchozí oblasti). Zároveň ale zde vyjádřili názor, že by učitel měl hodně naučit a s tímto 

názorem se vybraní žáci pro tento výzkum shodují.  Pokud vezmeme v potaz výzkum 

provedený S. Bendlem (2001), najdeme zde důležitý rozdíl. V tomto výzkumu se vyjadřovali 

žáci 7. ročníků, kde vyplynulo, že sami žáci upřednostňují přísnějšího a důslednějšího učitele. 

Ve výzkumu provedeném v rámci této bakalářské práce však žáci umístili tuto kompetenci až 

na 4. místo. 
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Poslední oblast představovala osobní zkušenost žáků s učiteli. Zde jsem se zajímala, s jakými 

učiteli se nejčastěji žáci setkávají ve výuce. Ukázalo se, že při stylu výuky, který učitel 

preferuje, nehraje roli obsah předmětu, jelikož v obou dvou skupinách demokratický styl 

lehce převažoval nad autoritativním. Z toho můžeme usoudit, že na obou školách se učitelé 

snaží vést třídy ke spolupráci, podporují iniciativu žáků a díky zájmu o skupinu, má učitel 

přehled o jejich potřebách. V souvislosti s tím ale vyjádřili žáci, že i přes tuto skutečnost, 

většina učitelů na jejich školách lpí na známkách, výsledcích a teoretických poznatcích. 

Z výsledků vyplývá, že nezáleží na pozici školy (v centru města či v přilehlých městských 

částech), nároky učitelů na žáky jsou podobné. 

Při analýze jednotlivých odpovědí jsem si všimla, že co se týče první výzkumné oblasti, 

vybírali žáci konkrétní odpovědi (ano/ne), nicméně vyskytlo se i větší množství žáků, kteří 

zvolili možnost „nevím“. Z toho lze usuzovat, že žáci možná nemají názor na problémy 

související s učitelským povoláním, anebo jsou zaplavováni tolika informacemi či rozdílnými 

názory, že si nedokážou ujasnit vlastní postoj k jednotlivým problémům. Naopak při otázkách 

týkající se osobnosti učitele, bylo vidět, že se žáci zajímají o to, kdo je vyučuje, jelikož u 

některých otázek byly připsány vysvětlivky, názory a postřehy jednotlivých respondentů. 

Dokonce se ukázalo, že až na pár výjimek, se žáci shodli na názorech nehledě na jejich věk a 

pozici ve školní hierarchii. 

 

 

  



49 

 

Závěr 

Jak již bylo zmíněno, základní složkou výchovy a vzdělávání je vychovatel a vychovávaný, 

neboli učitel a žák. Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jak žáci vnímají ty, kteří je 

vzdělávají. 

Teoretická část práce je realizována za pomoci odborné literatury a již provedených výzkumů. 

Celá část je pak věnována přímo učiteli, přičemž na začátku jsem se snažila o nastínění 

stručného vývoje učitelů, respektive jejich představitelů, a posléze byla pozornost zaměřena 

na vzdělávání učitelů a jejich postavení v určitých fázích historie. Dále jsem zaměřila 

pozornost nejprve profesi, a zda se může učitelství považovat za profesi, následované 

učitelovou charakteristikou, tzn. vymezení jeho osobnosti (vlastnosti, kompetence a typologie 

učitelů). Nakonec jsem se věnovala prestiži učitele, která se úzce pojí s problémy týkající se 

tohoto povolání. 

Na teoretickou část navázala praktická část. V té bylo uskutečněno dotazníkové šetření, kde 

vytvořený dotazník vznikl na základě výzkumných otázek, formulovaných z teoretické části. 

Prestiž učitele určuje společnost, tedy i žáci. Z výzkumu vyplynulo, že v jejich názoru na 

důležitost tohoto povolání se odráží názor veřejnosti, to znamená, že profesi vnímají jako 

velmi důležitou a náročnou po všech stránkách. Co se týče nároků na učitele, upřednostňují 

žáci u učitele didaktické kompetence a měl by disponovat vlastnostmi jako trpělivost, 

schopnost pochopení, komunikativnost a přátelskost. Nakonec bylo v části zkoumáno, jak 

vnímají žáci učitele, se kterými se setkávají. Celé vnímání této profese završilo vyjádření 

názorů žáků na to, jestli by se oni sami chtěli učiteli stát. 

Prestiž učitelské profese ovlivňuje postavení učitele ve společnosti. To by mělo odpovídat 

potřebám v oblasti výchovy a vzdělávání. Nakonec jsou to učitelé, na kterých stojí celý 

systém vzdělávání, tudíž by se jim mělo dostávat takové veřejné vážnosti, jež si zasluhují. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Dotazník pro žáky 
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Příloha č. 1 – Dotazník pro žáky ZŠ 

Milí žáci, 

Jmenuji se Zuzana Varišová a jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze. Nyní píši bakalářskou práci na téma „Vnímání učitelské profese očima žáků ZŠ“. 

V rámci své práce provádím dotazníkové šetření, a proto se na Vás obracím s prosbou o vyplnění 

následujícího dotazníku, který se zaměřuje na zjišťování toho, jak žáci 2. stupně ZŠ vnímají své 

učitele. Vaše odpovědi jsou anonymní a dotazník bude použit pouze pro mou práci.  

 

I. Zakroužkuj, co pro Tebe platí: 

 chlapec / dívka 

 6. třída / 9. třída 

 

II. Centrum pro výzkum veřejného umění AV ČR provedlo v únoru 2016 průzkum, 

který se zabýval prestiží jednotlivých povolání. Zde jsou povolání, která se 

umístila na prvních 10 pozicích: 

 

1) lékař 

2) vědec 

3) zdravotní sestra 

4) učitel na VŠ 

5) učitel na ZŠ 

6) soudce 

7) projektant 

8) programátor 

9) soukromý zemědělec 

10) policista 

 

 Souhlasíš s pořadím jednotlivých profesí v tomto žebříčku? (Pokud ne, sestav svůj 

vlastní seznam ze zmíněných profesí) 

a. ano 

b. ne  

 

1) __________________________ 

2) __________________________ 

3) __________________________ 

4) __________________________ 

5) __________________________ 

6) __________________________ 

7) __________________________ 

8) __________________________ 

9) __________________________ 

10) __________________________ 



55 

 

III. U každé otázky vyber 1 správnou odpověď, pokud není uvedeno jinak. 

1. Proč si myslíš, že si lidé vybírají práci učitele? 

a. chtějí být učitelem a vzdělávat děti 

b. vystudovali obor, ve kterém nechtějí pracovat 

c. nesehnali jiné pracovní místo 

d. nevím 

e. jiné, uveď: 

 

 

2. Myslíš si, že profese učitele je časově náročná? 

a. ano  

b. ne 

c. nevím 

 

3. Domníváš se, že je učitelská profese psychicky vyčerpávající? 

a. ano 

b. ne 

c. nevím 

 

4. Mají, podle Tebe, učitelé hodně povinností? 

a. ano 

b. ne 

c. nevím 

 

5. Myslíš si, že je práce učitele dostatečně finančně ohodnocena? 

a. ano 

b. ne 

c. nevím 
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6. Jaké vzdělání podle Tebe musí mít učitel, aby mohl vyučovat ve třídě? 

a. základní vzdělání 

b. středoškolské vzdělání 

c. vysokoškolské vzdělání 

 

7. Vyber 3 vlastnosti, které by podle tebe měl mít dobrý učitel, aby dobře odváděl svou 

práci. 

a. láska k dětem a učitelskému povolání 

b. zodpovědný a spolehlivý 

c. spravedlivý a čestný 

d. trpělivý a chápavý 

e. sebevědomý a rozhodný 

f. komunikativní a přátelský 

 

8. Vyber 4 aktivity, které by měl učitel umět pro vykonávání své práce? 

a. motivovat žáky k učení 

b. umět přizpůsobit výuku  

c. mít dostatečnou znalost svého oboru  

d. dokázat si sjednat kázeň  

e. umět se vyjadřovat a mluvit spisovně 

f. mít všeobecný přehled o dění ve společnosti 

g. dokázat vysvětlit žákům učivo 

h. umět vést skupinu a řídit výuku 

 

9. S jakým typem učitele ses nejčastěji setkal v hodinách? 

a. učitel, který klade důraz na teoretické poznatky 

b. učitel, který klade důraz na praktické dovednosti 

c. učitel, který klade důraz na známky a výsledky 

d. učitel, který klade důraz na osobnostní rozvoj u žáků 

e. učitel, který klade důraz na kázeň a disciplínu 

f. ani jedna z uvedených možností 
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10. Vyber 3 vlivy, kterými dle Tvého názoru působí učitelé na své žáky? 

a. svými vlastnostmi  

b. svými názory a postoji 

c. svým vyjadřováním 

d. svým chováním vůči ostatním učitelům 

e. svým chováním vůči žákům 

f. svou komunikací se mnou 

g. svou metodou vyučování ve škole 

 

11. Který styl vedení práce se třídou převažuje u učitelů, kteří tě vyučují v: 

A. přírodovědných předmětech (MA, F, CH, PŘ, Z)? 

a. demokratický (vedoucí vede skupinu ke spolupráci) 

b. autoritativní (centrem dění je vedoucí, nepodporuje vzájemnou spolupráci) 

c. liberální (vedoucí se vzdává své pozice, práce skupiny je samostatná) 

 

B. ostatních předmětech (ČJ, D, ICT, VO, cizí jazyky)? 

d. demokratický (vedoucí vede skupinu ke spolupráci) 

e. autoritativní (centrem dění je vedoucí, nepodporuje vzájemnou spolupráci) 

f. liberální (vedoucí se vzdává své pozice, práce skupiny je samostatná) 

 

12. Vyber dvě možnosti, jakými na Tebe působí učitelé, kteří Tě vyučují. 

a. jsou pro mě vzorem, ze kterého si mohu brát příklad 

b. jsou pro mě člověkem, se kterým mohu diskutovat 

c. jsou pro mě autoritou, kterou je nutno respektovat 

d. jsou pro mě zdrojem nových a zajímavých informací 

e. jsou pro mě někým, na koho je třeba udělat dobrý první dojem 

f. jsou pro mě rádcem, který mi pomůže 

g. jsou pro mě lidé, kteří mě vzdělávají 

h. jsou pro mě osobou, která nemá přehled o dění ve třídě 
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13. Dokážeš si představit, že by ses stal/a učitelem? 

a. ano 

b. ne 

c. nevím 

 

14. Rozveď svou předchozí odpověď: 

 

 

 

Děkuji Ti za vyplnění dotazníku.  

Zuzana Varišová 

 


