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VYUŽITIE FORIEM AUTODIAGNOSTIKY V PRAXI UČITEĽA 

 

USE OF SELF-DIAGNOSTICS IN THE TEACHER’S PRACTICE 

 

Jana Graňáková 
 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá problematikou dôležitosti využívania autodiagnostiky v učiteľskej 

profesii. V úvode definuje podstatu základných pojmov tejto problematiky, ktorými sú 

pedagogická diagnostika a autodiagnostika. Taktiež poukazuje na ich spoločné črty, ale aj na 

osobitosti, ktoré tieto termíny odlišujú. Príspevok zároveň rozoberá tematiku špecifických 

kritérií autodiagnostiky v učiteľskej profesii, ktoré majú nezanedbateľný vplyv na zvyšovanie 

efektivity samotného vyučovacieho procesu. Zdôrazňuje a špecifikuje vybrané 

autodiagnostické údaje, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť komplexnej analýzy činnosti 

pedagóga. Príspevok svoju pozornosť venuje i základným a najčastejšie používaným 

nástrojom samotnej augodiagnostiky v pedagogickej činnosti. Jednotlivé autodiagnostické 

nástroje sú v príspevku prehľadne rozdelené a zoradené podľa ich využiteľnosti v praxi.  

Kľúčové slová: autodiagnostika, pedagogická diagnostika, učiteľ, sebareflexia. 

 

Abstract 

The paper deals with the issues of the use of self-diagnostics’ importance in the teaching 

profession. In the introduction it defines the essence of the basic terms of the issues such as 

pedagogical diagnostics and self-diagnostics. It also points out their common features and 

their peculiarities, which differentiate such terms. The paper analyses the subject mater of 

specific criteria of self-diagnostics in the teacher profession that have an inconsiderable effect 

on increasing effectiveness of teaching process itself. It highlights and specifies the chosen 

self-diagnostic data which form an inseparable part of a complex analysis of teacher’s 

activity. The paper focuses on basic and most common used tools of self-diagnostics in the 

pedagogical activity. Particular self-diagnostic tools are in the paper clearly divided and 

ordered according to their applicability in the practice.  

Keywords: self-diagnostics, pedagogicaldiagnostics, teacher, self-reflection. 

 

ÚVOD 

 „Každý učiteľ by mal mať fond pohotových znalostí, z ktorého by čerpal, mal by tento 

fond pravidelne dopĺňať novými skúsenosťami alebo zážitkami, novými myšlienkami 

a objavmi, čítaním a stretávaním sa s ľuďmi, od ktorých možno poznatky získať.“  

E. R. BRAITHWAITE (1971) 

 V súčasnosti stále platí, že učiteľ je rozhodujúci činiteľ pri výchove a vzdelávaní 

žiakov. Učiteľská profesia, dôležitá základňa vzdelania, si vyžaduje neustály proces 

zdokonaľovania a prispôsobovania sa súčasným požiadavkám a trendom vyučovacieho 

procesu. Rýchlo sa rozvíjajúca veda a technika, zmena životného štýlu, dynamický rozvoj 

spoločnosti, to všetko má dopad na výchovu a vzdelávanie, ktoré sa stávajú čoraz zložitejšie 

a náročnejšie. Oproti minulosti sa zmenil status učiteľa v spoločnosti, v triede a laická 

verejnosť má často veľmi skreslenú predstavu o učiteľskom povolaní. Obraz školstva je aj 
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odrazom spoločnosti a neustála reorganizácia školského systému ako celku sa deje vo veľmi 

krátkom čase, čo predstavuje záťaž nielen pre žiakov, ale najmä pre učiteľov. Dôraz sa kladie 

na ich vysokú odbornú pripravenosť, ale zároveň na tvorivosť a kreativitu výchovy 

a vzdelávania. Napriek stupňujúcim sa požiadavkám stáleho dopĺňania profesijnej 

spôsobilosti stále existuje mnoho takých učiteľov, ktorí sa len málo zaujímajú o odlišné, 

vhodnejšie možnosti výchovy a vzdelávania, najmä preto, že doteraz využívali len vedomosti, 

ktoré získali počas štúdia a prax ich nenútila bezprostredne inovovať získané vzdelanie 

(Petlák, 2000).  

 

1 ZÁKLADNÉ PEDAGOGICKÉ POJMY 

 Zmysluplné učenie je efektívne vtedy, ak vychádza z rámcovej predstavy o tom čo 

učiť, ako učiť a aké sú očakávané výsledky. Prirodzenou súčasťou väčšiny učiteľov je úvaha 

o svojej práci a hodnotenie vyučovania prispôsobiť výchovno-vzdelávací proces zisteným 

výsledkom. Prostredníctvom diagnostiky kompetencií vlastnej učiteľskej činnosti je teda 

možné skvalitnenie svojho pedagogického pôsobenia.  

 

1.1 Pedagogická diagnostika 

 „Pedagogická diagnostika je komplexný proces, ktorého cieľom je poznávanie, 

posudzovanie a hodnotenie vzdelávacieho procesu a jeho aktérov. Zameriava sa na zložku 

obsahovú, t. j. zisťovanie dosiahnutej úrovne vedomostí, zručností a návykov, a procesuálnu, 

t. j. akým spôsobom proces výchovy a vzdelávania prebieha, ako ovplyvňuje žiaka.“ 

(Zelinková, 2001, s. 11). 

 Súčasťou pedagogickej diagnostiky je aj diagnostika práce učiteľa a jeho metodických 

postupov pri vykonávaní učiteľskej profesie. Kombináciou využívania vlastných metód 

a metód príbuzných odborov pomáha pedagógovi pri stanovení vhodnej edukačnej stratégie. 

Medzi najdôležitejšie a najčastejšie metódy pedagogickej diagnostiky patrí pozorovanie, 

anamnéza, rozhovor, dotazník, testy, analýza prác žiakov, analýza pedagogickej 

dokumentácie, analýza učebníc a učebných pomôcok alebo hry. Výsledok procesu 

pedagogickej diagnostiky je diagnóza, ktorá poskytuje súhrnné posúdenie existujúceho stavu 

alebo výsledkov pedagogického pôsobenia za určité obdobie a zároveň charakterizuje 

dosiahnutú úroveň vedomostí a zručností.  

 Základným významom je teda zistenie stavu, posúdenie úrovne, hodnotenie. 

„Diagnostikou rozumieme poznávanie, analýzu, interpretáciu a hodnotenie edukačnej reality, 

prevažne so zameraním na jednotlivca, príp. v kontexte skupiny. Tento proces je zameraný na 

aktuálnu potrebu diagnostikovaného, výsledky však možno zovšeobecniť a obohatiť nimi 

pedagogickú vedu. Diagnóza je výsledkom procesu diagnostikovania. Vzhľadom k vývojovej 

dynamike pedagogickej reality a vzájomnému pôsobeniu zrenia a učenia je pedagogická 

diagnóza čiastkovým cieľom, na ktorého základe pedagóg usmerňuje svoje pôsobenie.“ 

(Zelinková, 2009, s. 717). Diagnostika podáva informácie o žiakoch i o učiteľovi samom, na 

základe ktorých učiteľ môže skvalitňovať svoju prácu pri formovaní osobnosti žiaka. Sleduje 

nielen výsledok, ale aj proces. Nie je cieľom, ale podnetom a ukazovateľom k zahájeniu 

včasnej intervencie. „Ak učiteľ disponuje všetkými týmito informáciami, môže svoju 

výchovno-vzdelávaciu činnosť prispôsobovať reálnym podmienkam a tým zabezpečiť 

optimálny priebeh celého svojho výchovného a vzdelávacieho pôsobenia.“ (Petlák – Komora, 

2003, s. 39).  
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1.2 Autodiagnostika 

 Potreba analyzovať výsledky učiteľovho pedagogického pôsobenia, interakcie medzi 

ním a žiakom pri výučbe a kvalitu hodnotenia a posudzovania žiakov si vyžaduje čo 

najobjektívnejší nástroj sebapoznávania pedagóga a jeho pedagogickej činnosti v procese 

výchovy a vzdelávania žiakov. K tomu slúži autodiagnostika, ktorá okrem pedagogickej 

diagnostiky prispieva k detailnému poznávaniu, hodnoteniu a zefektívneniu výchovno-

vzdelávacieho procesu a jeho aktérov. „Autodiagnostikou je tu myslená diagnostická činnosť 

učiteľa v oblasti vlastných, implicitných (nie celkom vedomých) konceptov žiakov (predstáv 

o nich), výučby a kritérií hodnotenia žiakov, ktorá sa zakladá prevažne na konfrontácii týchto 

konceptov s údajmi od vyučovaných žiakov, iných učiteľov a s údajmi z dotazníkov a testov, 

ktoré sú špeciálne k tomuto účelu vytvorené. Autodiagnostická metóda dáva učiteľovi možnosť 

poznať špecifikum vlastného pedagogického pôsobenia, svoju učiteľskú individualitu a jej 

zdroje. Nejde nám o primárne pedagogickú ani o čisto psychologickú, ale o pedagogicko-

psychologickú autodiagnostiku, zameranú predovšetkým na učiteľovo výchovne vzdelávacie 

pôsobenie s dôrazom na vzdelávaciu zložku.“ (Hrabal – Pavelková, 2010, s. 14).  

 Hlavným zmyslom autodiagnostiky je úvahou a prehodnotením vlastnej práce vyvodiť 

závery pre jej ďalšie optimalizovanie. Môžeme ju charakterizovať ako systematický proces, 

prostredníctvom ktorého učiteľ získava spätno-väzbové informácie o svojej činnosti s cieľom 

túto činnosť zdokonaľovať a ďalej rozvíjať. Zameriava sa na oblasť učiteľovho 

pedagogického pôsobenia, objasňuje priebeh interakcií medzi učiteľom a žiakom, sleduje 

výsledky učiteľovho hodnotenia a posudzovania žiakov.Postup, pri ktorom učiteľ sám seba 

hodnotí, je podmienkou pre odborný a ľudský rast, pretože umožňuje zvládnuť požiadavky 

profesie i v oblastiach, ktoré mu idú menej. Učiteľ pomocou analýzy spracúva a hodnotí 

informácie získané vlastným hodnotením. Na základe získaných poznatkov môže kvalitatívne 

projektovať a realizovať výchovno-vzdelávací proces. Ak učiteľ „sústavne a systematicky 

študuje, ak denne prehodnocuje svoju prácu, potom je predpoklad, že bude efektívna, že 

výchovno-vzdelávací proces bude optimálny a pod.“ (Petlák, 2000, s. 94).  

 Autodiagnostika slúži aj neskúseným učiteľom, ktorí na základe spätnej väzby o tom, 

či získané vedomosti a zručnosti počas štúdia v pedagogickej praxi využívajú čo 

najefektívnejšie a či sú v daných situáciách adekvátne použité osvojené vzory edukačnej 

výučby. Poznávanie seba samého, vytváranie obrazu o sebe a posudzovanie vykonávanej 

výchovno-vzdelávacej činnosti vytvárajú hodnotenie vlastnej práce. „Autodiagnostika učiteľa 

– predpokladá sa, že ide o jednu z významných učiteľových diagnostických činností, ktorá 

ovplyvňuje efekt a účinnosť vyučovania. Výstižný je v súvislosti s tým termín reflexívny učiteľ, 

ktorého dominantnou charakteristikou je reflexia vlastného podielu na danom výsledku a jej 

zapojenie do ďalšieho postupu riadenia a vyučovania.“ (Vališová – Kasíková, 2010, s. 352). 

Zistením slabých stránok profesie môže učiteľ rýchlo vykonať následné korekcie a nápravy, 

ktoré vedú k lepšiemu využitiu všetkých možností ponúkaných vyučovacím procesom 

v pedagogickej práci. Autodiagnostiku pedagogickej činnosti je možné realizovať podľa 

konkrétnych potrieb učiteľa. Môže ju vykonávať po určitých i dlhších obdobiach (polrok, 

semester, každý mesiac), po náročných pedagogických situáciách a pri každodennej 

sebareflexii pedagogickej činnosti. Časovú náročnosť vykonania sebahodnotenia si určuje 

každý učiteľ sám, podľa zvolenej autodiagnostickej metódy a techniky. Každodenné úvahy 

o vlastnej zodpovednosti, reflektovanie výukovej činnosti a identifikovanie problému 

dopomáhajú k zlepšeniu, prípadne udržaniu si najmä správnej klímy v triede a vo 

vyučovacích postupoch.  
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 Primárnym cieľom autodiagnostiky je zefektívniť prácu učiteľa prostredníctvom 

nových metód získaných neformálnym a systematickým sebavzdelávaním. Zdokonaľovanie 

učiteľskej práce sa vytvára nielen sústavným štúdiom najnovších poznatkov vo vykonávanej 

profesii, ale aj prehodnocovaním vlastnej práce. Seba(auto)diagnostika ponúka možnosť 

učiteľovi konfrontovať svoju predstavu o žiakoch, o ich školských výkonoch a o efektivite 

vyučovania s výsledkom pedagogicko-psychologickej diagnostiky v týchto oblastiach. Zistené 

výsledky sú využiteľné pre hlbšiu reflexiu (sebareflexiu) vlastnej učiteľskej činnosti.  

 Základom autodiagnostiky učiteľovej pedagogickej činnosti je jeho sebareflexia. Švec 

definuje sebareflexiu ako „uvedomovanie si svojich (t.j. učiteľských) poznatkov, skúseností 

a prežitkov z pedagogickej činnosti, najmä z riešenia pedagogických situácií. Pri sebareflexii 

dochádza k opisu, analýze, hodnoteniu, usporiadaniu a zovšeobecneniu vlastných 

pedagogických poznatkov a skúseností“. (Švec, 1996, s. 77). 

 

2 AUTODIAGNOSTIKA V PEDAGOGICKEJ PRAXI 

 Aj keď každodenná prax učiteľskej profesie prináša so sebou nové a nové situácie, 

učiteľ môže spadnúť do rutiny. „Cieľavedomá sebareflexia, úsilie o sebapoznanie 

a sebahodnotenie sú podmienkou rozvoja učiteľa v personálnej, morálnej i profesijnej rovine. 

Je dokázané, že reflektujúci učitelia sú viac prístupní novým myšlienkam a zmenám.“ 

(Hupková – Petlák, 2004, s. 15). Reflektovaním svojho výkonu aj na základe spätnej väzby 

dokáže učiteľ relatívne objektívne zhodnotiť zloženie vyučovacieho procesu a svoj vyučovací 

postup môže skvalitniť korekciou a plánovaním ďalších postupov učenia. Nedostatky vo 

vlastnom sebapoznaní i sebahodnotení učiteľa sa v dôsledku vlastnej neistoty a strachu, že 

nezvládnu rôzne pedagogické situácie, uzatvárajú pred okolím, sú apatickí, pasívni, príp. 

náladoví, podráždení a agresívni (Hupková – Petlák, 2004).  

 Jedným z hlavných kritérií autodiagnostiky je spätno-väzbová informácia žiakov, ako 

jeden zo zákonov učenia. Učiteľ má možnosť na základe vlastnej skúsenosti analyzovať svoj 

vzťah k žiakom, k triede, odskúšať si rôzne techniky a pomocou nich zistiť tie najlepšie 

možnosti realizácie vyučovacieho procesu. Medzi učiteľom a žiakom prebieha na základe 

určitých zákonitostí neustála vzájomná interakcia, ktorá sa premieta do motivácie, chovania 

a výkonov žiakov. Učitelia si často svoju prácu uľahčujú a spätnú väzbu, ako jednu 

z najdôležitejších zdrojov informácií vlastnej práce, od žiakov prehliadajú. Signály, ktoré im 

vysielajú ostatní žiaci svojou malou aktivitou a občasným nepokojom v triede neberú moc 

vážne, prípadne učiteľ hľadá chyby v žiakoch a v prostredí namiesto toho, aby prehodnocoval 

svoju prácu. Spätná väzba žiakov odráža osobnostné a interakčné charakteristiky 

vyučovacieho štýlu učiteľa. Prostredníctvom ich analýzy má učiteľ veľa možností skvalitniť 

ďalší priebeh vyučovania a ovplyvniť výsledok učebnej činnosti svojich žiakov. Ak však 

neberie do úvahy ich individuálne predpoklady, môže byť výsledok jeho snaženia i negatívny.   

 Významným autodiagnostickým údajom pre analýzu činnosti učiteľa je prospech 

žiaka, jeho hodnotenie a klasifikácia. Ponúka komplexné informácie nielen o žiakovom 

výkone, ale i o klasifikačnom štýle učiteľa. Klasifikácia je číselným vyjadrením hodnotenia. 

Okrem informačnej zložky pre žiaka ako spätnej väzby pri kontrole stanovených úloh, plní 

klasifikácia i motivačnú funkciu. „Dôležitým autodiagnostickým signálom je klasifikačná 

disonancia. Pokiaľ sa známka z jedného predmetu výrazne líši od priemeru ostatných známok, 

ktorými je žiak klasifikovaný, signalizuje to často krajné, až jednostranné vnímanie  žiaka 

učiteľom – buď výnimočne pozitívne, ktoré potencionálne žiaka motivuje k mimoriadnym 

výkonom, alebo negatívne, ktoré ho môže zaviesť až do akéhosi bludného kruhu 

sebapodceňovania.“ (Hrabal – Pavelková, 2010, s. 66). Hodnotenie je učiteľova cieľavedomá 
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činnosť, ktorá na základe analyticko-syntetického postupu určuje mieru hodnoty vedomostí, 

zručností a návykov. Variabilnosť hodnotenia podmieňuje individuálne danosti každého 

jednotlivého žiaka. Klasifikácia odhaľuje príčiny neúspechov, navrhuje riešenia a stratégie na 

ich odstránenie. Zároveň hodnotenie a klasifikácia majú zložku motivačnú. 

 Autodiagnostiku vykonáva učiteľ niekedy aj nevedomky, keď hľadá nové možnosti na 

základe individuálneho štúdia. Všeobecne je autodiagnostika každé hodnotenie, pri ktorom 

človek hodnotí sám seba. V školskom kontexte ide o metódu, vďaka ktorej si konfrontuje svoj 

pohľad na seba samého a dospieva k reálnejšiemu sabapoznaniu. Učiteľ kritickou 

sebareflexiou na svoje vlastné postoje a hodnoty reaguje na výučbu z hľadiska účinku na 

študentov prostredníctvom všeobecnej analýzy zameranej napr. na  vyučovanie prispôsobené 

primeranosti veku, jasnej formulácii svojich cieľov a očakávaní, zmysel kladenia otázok 

a odpovedí pre študentov či zvolenie vhodného prístupu k vyučovaciemu predmetu 

(Taubman, 2007, s. 2). Sebavyhodnotenie vyučovacej hodiny je prostriedkom, pomocou 

ktorého si osvojuje učenie zo skúsenosti. Ak chce žiakom ponúknuť viac ako doposiaľ, 

prípadne je nespokojný so svojou doterajšou prácou, hľadá možnosti ďalšej inovácie vo 

výučbe.  

 

2.1 Nástroje autodiagnostiky 

 Pri vykonávaní autodiagnostiky je potrebné si v prvom rade uvedomiť cieľ hodnotenia 

a oblasti, v ktorých sa dá najviac ovplyvniť výchovná stránka, po prípade stanoviť nové 

výchovno-vzdelávacie postupy. Na zefektívnenie pedagogickej činnosti môže učiteľ využiť 

nasledovné nástroje autodiagnostiky:  

 Autodiagnostický dotazník – poskytuje názory na výučbu, hodnotenie, interakciu so 

žiakmi prostredníctvom diagnostiky niektorých vlastností – štýl práce, rôzne 

schopnosti ako komunikatívnosť, tvorivosť a klíma v triede. 

 Sebarefletujúce otázky – formulácie otázok umožňujú zamyslenie učiteľa o formách 

i metódach výučby, o svojom pedagogickom pôsobení na žiakov.  

 Video alebo magnetofónový záznam výučby – pozorovanie a počúvanie samého 

seba pri sprostredkúvaní učiva. 

 Hospitácia kolegov a nadriadených vo výučbe - môže byť formálna a neformálna. 

Umožňuje konfrontáciu učebných štýlov, analýzu, hodnotenie a upozornenie na príp. 

nedostatky. 

 Pedagogický denník – vlastné zápisky učiteľa, osvedčené i nevydarené realizácie 

výučby, sú cenným zdrojom poznatkov pre ďalšiu prácu. 

 Prípravy na vyučovanie – učiteľ prehodnocuje svoju prácu zápisom poznámky 

k príprave, čo sa mu osvedčilo alebo, čo treba učiť inak.  

 Učitelia sú pri svojej práci vystavovaní nadmernej psychickej záťaži. Často vyučujú 

rutinne, bez analýzy svojej vyučovacej hodiny, a preto by autodiagnostika mala byť 

každodenným nástrojom optimalizovania práce učiteľa. Hodnotením a hľadaním nových 

metód sa učiteľ vyhýba rutinérstvu v práci, príp. ďalším nástrahám v dnešnom pracovnom 

tempe (syndróm vyhorenia). Podľa F. A. J. Korthagena, jedného z predstaviteľov súčasnej 

teórie a praxe učiteľstva, má byť učiteľ reflektujúcim odborníkom, ktorý s oporou 

v odbornom poznaní tvorivo vytvára súvislosti ovplyvňujúce činnosť jeho výučby 

(Korthagen, 2001, s. 56).  

 Autodiagnostické nástroje môžu súčasne poslúžiť i ako motivácia a predovšetkým 

inšpirácia, ktorú môže učiteľ ďalej upravovať podľa špecifickej situácie. Výsledkom 
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posudzovania vlastného pedagogického pôsobenia je rozbor vyučovacích metód, použitej 

motivácie, komunikácie so žiakmi, klasifikácia, postoj žiakov k predmetu či rozvoj 

kognitívnych potrieb.   

 

2.2 Odporúčanie pre autodiagnostickú prax 

 Na základe všeobecných výskumov (Hrabal – Pavelková, 2010) je pre kvalitu 

skúmania prostredníctvom sebahodnotenia dôležité vypracovať objektívne didaktické testy, 

spĺňajúce požiadavku praktickosti a spoľahlivosti. Pri jeho zostavovaní učiteľovi pomáhajú 

kurikulá vyučovacieho predmetu, ktoré zodpovedajú požiadavkám pri tvorbe a výberu 

materiálov vlastného preverovania. Pri cielenej autodiagnostickej činnosti v rámci 

vyučovacieho predmetu, si učiteľ stanoví autodiagnostické otázky. Poskytnú mu informácie 

z hľadiska objektívneho pohľadu na jeho výučbu a pomôžu zistiť výšku naplnenia inovácií 

a zmien. V rámci autodiagnostických nástrojov si učiteľ podľa stanoveného cieľa 

vyučovacieho procesu zostaví zodpovedajúci a vyhovujúci  prostriedok sebahodnotenia. 

Neoddeliteľnú súčasť skvalitnenia vyučovacieho procesu tvoria intelektuálne 

a emocionálne prístupy k pochopeniu vyučovania. Podľa svojich doterajších výskumov P. M. 

Taubman odporúča pri hľadaní efektívneho postupu autodiagnostiky vychádzať z poznania 

psychoanalýzy. Učiteľovo podvedomie ovplyvňuje jeho každodenné konanie a rozhodovanie 

vo vyučovacom procese. Pri hlbšej analýze motívov svojich činov a pozadia uskutočnených 

rozhodnutí dokáže zlepšiť účinnosť svojich metód a postupov (Taubman, 2007, s. 4). 

Psychoanalýza, na rozdiel od tradičných prístupov k autodiagnostike, ponúka v prvom 

rade zameranie sa na seba ako spoluvinníka pri tvorbe vlastnej vyučovacej praxe. Vedie 

k otázke, či podvedomé sily  nevedome ovplyvňujú interakcie so študentmi. Psychoanalytické 

myslenie núti prevziať zodpovednosť za svoje konanie v konkrétnej situácii a pomáha 

jednotlivcom dosiahnuť o tom podvedomie a objasniť voľbu metód použitých vo vyučovacom 

procese a zistiť príčinu reakcie na konkrétnu situáciu. Súčasťou učiteľskej praxe je psychika, 

ktorej pohľad je vždy skreslený prežitou skúsenosťou, rodinnou či sociálnou traumou. 

Konanie v súčasnosti odhaľuje emočné a kognitívne významy tvorené v minulosti. 

Psychoanalýza je v rôznej miere a v závislosti na konkrétnej teoretickej situácii ovplyvnená 

radom psychických útvarov a procesov. Pozornosť riadia vlastné pocity, fantázie, túžby 

a predstavy. Pre učiteľov v praxi psychoanalytické pochopenie vlastného duševného významu 

núti premýšľať o konaní a správaní v rámci vyučovacej praxi a v akom zmysle je ovplyvnené 

nevedomými faktormi.   

Tradičné prístupy k autodiagnostike sú zamerané na to, akou vhodnou metódou či 

zmenou obsahu dosiahnuť stanovené ciele, naopak psychoanalytické porozumenie vyžaduje 

porozumenie učiteľovho konania z hľadiska vlastnej vôle a zmenou svojho postoju. 

Psychoanalytické pochopenie nechce vylúčiť akékoľvek nástroje autodiagnostiky, chce len 

prispieť k pochopeniu vlastnej skúsenosti učiteľa, zistenie príčin, dôvod neúspechu cez 

psychické sebapozorovanie pochopiť svoj vzťah k žiakom. (Taubman, 2007, s. 7). Učiteľ by 

mal preto pracovať v rámci použitia pedagogickej aj psychoanalytickú diagnózu, venovať 

pozornosť skúsenosti, preskúmať vlastnú psychickú a sociálnu identitu. Takto učiteľ 

z pohľadu novej perspektívy môže zmeniť to, čo sa v triede deje a zvoliť vhodnú stratégiu vo 

vyučovacom procese.  
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ZÁVER 

 Aj keď aplikáciou rôznych výskumných metód dokáže učiteľ analyzovať vyučovací 

proces a prispôsobiť ho na základe autodiagnostiky, stále zostáva jedinečnosť reálnych 

situácií, ktoré musí učiteľ vždy analyzovať a dešifrovať. Na základe vlastnej sebaanalýzy má 

však možnosť  zmeniť a inovovať svoje doterajšie postupy vyučovania prostredníctvom 

vedomého individuálneho prístupu k žiakom.  

 Učiteľ má moc ovplyvniť mladú generáciu, musí však dbať na to, že „učiteľstvo nie je 

len profesia v zmysle merateľného výkonu a spočítateľných výsledkov, ale taktiež vzájomná 

záležitosť lásky, cnosti a umenia...“ (Průcha, 2002, s. 127). Ako nástroj vzdelania 

jednotlivcov predstavuje novú nádej pre rozvoj spoločnosti do budúcna v podobe nastupujúcej 

generácie.  
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