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INTERAKCIA UČITEĽA A ŠTUDENTA AKO JEDNO Z KRITÉRIÍ 

EFEKTÍVNEJ REALIZÁCIE DIDAKTICKÉHO PROCESU 

 

AN INTERACTION OF TEACHER AND STUDENT AS ONE OF THE 

CRITERIA REALISED EDUCATIONAL PROCESS 

 

Darina Ondriová 
 

Abstrakt 

V predkladanom príspevku Interakcia učiteľa a študenta ako jedno z kritérií efektívnej 

realizácie didaktického procesu budeme venovať pozornosť hlavným aktérom výchovno-

vzdelávacieho procesu so zameraním na študentov pedagogiky a ich vyučujúcich na PU 

v Prešove. Hlavným cieľom príspevku je poukázať na potrebu efektívneho využitia času 

počas vyučovania s adekvátnym organizačným zabezpečením. Príspevok je rozdelený do 

dvoch základných častí, v prvej časti sa venujeme teoretickým východiskám tejto 

problematiky, v druhej časti sme hľadali organizačné východiská pre efektívnu interakciu 

medzi učiteľom a študentmi. Pri spracovaní druhej časti sme vychádzali z 

výsledkov písomného neštandardizovaného dotazníka, ktorý vyplnili študenti pedagogiky 1. 

ročníka v bakalárskom stupni štúdia na FHPV PU v Prešove. 

 

Kľúčové slová: didaktický proces, organizačné formy, interakcia učiteľ- študent. 

 

Abstract 

In the paper An interaction of teacher and student as one of the criteria effective realised 

educational process, we will pay attention to two main actors of educational process with 

specification on the trainees and teachers to at Faculty Humanities and Natural Sciences at 

Presov university in Presov. The main aim of this paper is to show that we need use 

educational time for effective activation and motivation of students. The paper was divided 

into two parts, at the first we devoted to theoretical basis of the topic and at the second part 

we attempt to clarify and to find effective organizational forms for the interaction between 

teachers and trainees, through the selection and analysis these organization forms. In the 

second part we used the written questionnaire, which we gave trainees of pedagogy in the 1
st
 

bachelor degree at Faculty Humanities and Natural Sciences at Presov university in Presov. 

 

Key words: educational process, organizational forms, interaction of teachers and trainees. 

 

ÚVOD 

,,Ak je dieťa karhané, naučí sa odsudzovať, ak žije v nepriateľstve, naučí sa útočiť, ak 

žije v posmechu, naučí sa neúprimnosti, ale ak dieťa povzbudzujeme, naučí sa byť stále smelé, 

ak žije v tolerancii, naučí sa trpezlivosti, ak ho chválime, naučí sa oceňovať, ak žije v 

poctivosti, naučí sa spravodlivosti, ak žije v bezpečí, naučí sa veriť, ak je prijímané, uznávané 

a obklopené priateľstvom, naučí sa vo svete hľadať lásku.“ 

                                                                                                                   (neznámy autor) 
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Osobitosťou učiteľovho povolania je, že pôsobí na svojich žiakov celou svojou 

osobnosťou. Jeho osobnosť je kľúčom k úspechu i neúspechu vo výchovno – vzdelávacej 

práci. Podľa G. Pettyho (1996, s. 68) ,,učiteľ má tu moc, aby pomocou pedagogickej 

interakcie korigoval, menil a prispôsoboval sociálne vzťahy v triede tak, ako si to vyžaduje 

pedagogická situácia.“ Osobnosť učiteľa sa aktívne podieľa na formovaní a regulovaní 

sociálnych vzťahov medzi žiakmi. Niekedy učiteľ nevedome svojou komunikáciou, postojmi, 

či predsudkami ovplyvní i to, že žiak stratí motiváciu a prestáva napredovať. Učiteľ dokáže 

vedome svoje očakávania, postoje, prístup i komunikáciu so žiakmi regulovať a meniť. Aby 

jeho snaha bola efektívna, je nutné, aby poznal sociálne interakcie v triede a vedel s nimi 

primerane, zmysluplne a odborne pracovať. 

Ďalšou kľúčovou otázkou, ktorá vyplýva z interakcie učiteľ – žiak je, čo konkrétne 

ovplyvňuje interakciu učiteľa a žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese. Tu možno 

spomenúť v prvom rade spôsob komunikácie, postoje, charakter, temperament, inteligenciu, 

osobnostné vlastnosti - trpezlivosť, pedagogický optimizmus, pedagogický takt, organizačné 

schopnosti, spravodlivosť, autoritu a lásku k povolaniu, imidž, pohlavie či vek učiteľa a 

žiakov. O priaznivej a nepriaznivej interakcii vo výchovno-vzdelávacom procese môžeme 

hovoriť len v tom prípade, ak budeme venovať pozornosť podrobnej analýze základných 

pojmov ako interakcia, osobnosť učiteľa, osobnosť žiaka, analýza faktorov, ktoré pozitívne 

a negatívne ovplyvňujú proces vzájomnej interakcie. 

 

1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

 

1.1 Základné terminologické pojmy: interakcia a osobnosť žiaka a učiteľa 

Interakcia je vzájomné pôsobenie alebo ovplyvňovanie a vzájomný pohľad dvoch 

ľudí, v ktorom zanecháva jeden v druhom určitú informáciu. (Gavora, 2007, s. 9).  

Zúžený význam slova na školské prostredie definuje interakciu ako „způsob, kterým si se 

svými žáky učitel buduje vztah a kterým je vede/řídí v průběhu učebního procesu, přičemž žáci 

pochopitelně nezůstávají v roli pasivních příjemců, ale na učitele nějak reagují a mnohdy 

opětovně přispívají k určitým projevům jeho chování a jednání“ (Gillernová, Krejčová, 2012, 

s. 5). Je však nutné upozorniť na skutočnosť, že prejav vzťahu učiteľa môže byť pre jedného 

konkrétneho žiaka prijateľný, ale pre iného žiaka problematický. 

Osobnosť učiteľa ovplyvňuje charakter a kvalitu vzťahu so žiakmi, podmieňuje 

atmosféru v triede, podnecuje alebo tlmí záujem žiakov o predmet, ich prežívanie života 

v škole, rozvoj ich vedomostí aj celej osobnosti. 

Učiteľova osobnosť má veľký vzdelávací dosah, preto bola osobnosť učiteľa skúmaná 

z hľadiska vlastností žiaducich pre úspešný výkon pedagogickej profesie. Môžeme uvažovať 

o vlastnostiach, ktoré  vystihujú charakter úspešného učiteľa: prispôsobivosť,  príjemnosť, 

zmysel pre humor, porozumenie, nesebeckosť, ochota spolupracovať, emocionálna stabilita, 

etické cítenie, verbálna a neverbálna spôsobilosť obratnosť a plynulosť, inteligencia, 

odbornosť, spravodlivosť, vytrvalosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, presnosť, tvorivosť 

a samotná profesionalita. 

Okrem samotných charakteristík úspešného učiteľa je dôležitý aj proces utvárania 

učiteľovej osobnosti pod vplyvom prostredia (od sociálneho postavenia učiteľa až po situáciu 

v triede) a v príslušnej činnosti. Z hľadiska dynamiky učiteľskej osobnosti je pre výchovno-

vzdelávací proces a proces interakcie dôležitý: pedagogický talent (potenciálna štruktúra) – 

vlohy, pedagogické schopnosti (reálna štruktúra) – schopnosti, pedagogický takt (aktuálna 
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štruktúra) – zručnosti, osobnostná zrelosť, odolnosť voči záťažiam, adekvátne 

sebahodnotenie, dokonalé poznanie svojich žiakov, organizácia výchovno-vzdelávacieho 

procesu (Kyriacou, 2008). 

Úlohou učiteľov podľa Čápa a Mareša (2001) je: vzdelávať – sprostredkovávať 

žiakom vedomosti, zručnosti, spôsoby myslenia a činnosti konkrétneho vedného, technického 

či umeleckého oboru a vychovávať – rozvíjať záujmy, postoje, schopnosti a charakter žiakov 

na podklade poznania ich typologických a individuálnych rozdielov. 

B. Kasáčová (2004) delí osobnostné predpoklady, ktoré sú podľa nášho úsudku 

nevyhnutné nielen pre učiteľskú profesiu, ale aj pre vzájomnú interakciu. Ide o:  

a) vlastnosti osobnosti, ktoré možno rozčleniť do 3 skupín: 

 personálneho / osobného charakteru – sem patria vlastnosti: 

o intrapersonálne – sebadôvera, tvorivosť, zdravé sebavedomie, cieľavedomosť, 

zodpovednosť, emocionálna stabilita 

o interpersonálne – trpezlivosť, flexibilita, kultivovanosť, presvedčivosť, 

svedomitosť, optimizmus, predvídavosť 

 sociálneho charakteru – komunikatívnosť, sociabilita, tolerantnosť, akceptovanie 

iných, empatia, úcta k druhým, priateľskosť, afiliantnosť, zmysel pre humor, 

ohľaduplnosť, spravodlivosť, láska k deťom, prosociálnosť 

 etického / mravného charakteru – altruizmus, obetavosť, kongruencia, čestnosť, 

zásadovosť, priamosť 

b) schopnosti – predpoklady, ktoré možno na základe určitých vlôh rozvíjať v procese 

profesijnej prípravy a osobnostného rozvoja, predstavujú základ pre utváranie profesionálnej 

spôsobilosti, delia sa na: 

 kognitívne – predpoklady pre štúdium pregraduálne aj celoživotné, primeraná 

intelektová úroveň 

 psychomotorické – predpoklady psychomotorickej činnosti a úkony potrebné a bežné 

v profesii učiteľa, schopnosť osvojiť si nové zručnosti a ďalej ich rozvíjať atď. 

 afektívne – predpoklady ovládať svoje city (hlavne negatívne), vedieť sa vysporiadať 

so záťažou, vedieť komunikovať pozitívne city v primeranej miere a schopnosť a vôľa 

naučiť sa tieto mechanizmy používať 

Vo výchovno-vzdelávacom procese samozrejme pozitívnym alebo negatívnym činiteľom nie 

je len učiteľ. Sú tu i žiaci so svojimi osobnostnými vlastnosťami. Úlohou učiteľa je pracovať 

so všetkými žiakmi bez rozdielu a hľadanie optimálnych podmienok a prostriedkov ako viesť 

žiakov k samostatnej a tvorivej práci. 

Osobnosť žiaka predstavuje súhrn psychických a fyzických vlastností, ktorý mu 

umožňuje pružne sa prispôsobovať. Samotný žiak či už vedome, alebo nevedome rozhoduje 

o tom, čo z učiteľovej osobnosti a do akej miery nechá na seba vplývať. Tak ako pri všetkých 

medziľudských vzťahoch, aj pri utváraní vzťahu medzi učiteľom a žiakom ovplyvňujú 

povahu a kvalitu tohto vzťahu obe zainteresované stránky, teda nielen učiteľ ale aj žiak. 

Najmä to, že ten istý učiteľ má rozmanité vzťahy k žiakom tej istej triedy, ale i to, že žiaci tej 

istej triedy majú rozmanitý vzťah k tomu istému učiteľovi svedčí o tom, že vzťah medzi 

učiteľom a žiakom významne ovplyvňuje individuálne a vekové osobitosti žiackych 

vedomostí (Petlák, 1994). Autor ďalej uvádza aj hlavné faktory, ktoré sú rozhodujúce pri 

budovaní vzájomnej interakcie zo strany žiakov. Ide o schopnosti, zručnosti, vedomosti, 

návyky, temperament, motivácia a vôľa, charakter, zdravotný stav, štruktúra a úroveň 

inteligencie, štruktúra a úroveň afektívnych vlastností, dosiahnutý stupeň vzdelania, rodinné 
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a edukačné prostredia. Žiak ako aktívny činiteľ si vlastným úsilím osvojuje neustále nové 

vedomosti a zručnosti a pod vplyvom edukátora mení svoje správanie, čím sa zabezpečí 

rozvoj vzájomnej interakcie, smerujúcej ku konkrétnemu cieľu. Pri formovaní osobnosti žiaka 

sa ukazuje nevyhnutné pre učiteľa uplatňovať v jednote psychickú, biologickú a sociálnu 

determinovanosť. Hlavnou odmenou učiteľského povolania je, ak sa učiteľovi podarí vytvoriť 

vzájomné pozitívne vzťahy so svojimi žiakmi. 

 

1.2 Charakteristika vzťahu učiteľ- žiak ako motivačný činiteľ 

Autori Zelina a Zelinová sa vo svojej publikácii Tvorivý učiteľ (1997)  popisujú 

problematiku vzťah učiteľ – žiak, ktorý vymedzujú ako prežívaný, hodnotiaci a citový postoj 

učiteľa k žiakovi, ktorý vyplynul z učiteľovho zhodnotenia žiakovej osobnosti. Tento vzťah sa 

spravidla zakladá na zhodnotení vlastností a prejavov žiaka v škole na výchovno-vyučovacom 

procese, pri plnení školských povinností, ako aj žiakových vlastností, ktoré žiak prejavuje 

v škole i mimo školy. Z doterajších výskumov celkove vyplýva, že podoba tohto vzťahu do 

značnej miery ovplyvňuje tak správanie a činnosť žiakov, ako aj správanie a činnosť 

samotného učiteľa. 

  Ďalej títo autori charakterizujú  správny vzťah ako: primeraná náročnosť, 

prísnosť, sústavná kontrola, vyžadovanie disciplíny, spravodlivosť, objektívnosť, nezaujatosť, 

nestrannosť, priateľstvo, prístupnosť, demokratickosť, chápanie žiaka, uznanlivosť, 

tolerantnosť, ľudskosť, úprimnosť, otvorenosť, priamosť, pravdovravnosť, taktnosť, 

zdvorilosť, slušnosť, pozornosť, citlivosť, láskavosť, prívetivosť, bezprostrednosť, 

dobrosrdečnosť, úcta a dôvera v žiakovu osobnosť, optimistický postoj voči žiakovi, 

zodpovednosť, serióznosť, príkladnosť, trpezlivosť, vyrovnanosť, sebaovládanie, obetavosť, 

ochota pomôcť, záujem o žiakovu osobnosť, individuálny prístup, diskrétnosť. 

Pre charakteristiku nesprávneho vzťahu je typická: povýšenosť, odmeranosť, 

neprístupnosť, autoritatívnosť, diktátorstvo, nespravodlivosť, neobjektívnosť, 

protekcionárstvo, zaujatosť, prenasledovanie žiaka, familiárnosť, prílišná intimita, 

neúprimnosť, falošnosť, zákernosť, intrigánstvo, nenáročnosť, benevolentnosť, lacná 

popularita, nedôslednosť, bezzásadovosť, netaktnosť, nezdvorilosť, vulgárnosť, arogancia, 

nezáujem o žiaka, ľahostajnosť, ignorantstvo, neúcta, nedôvera voči žiakovi, ponižovanie, 

ironizovanie, zosmiešňovanie, nadávanie, netrpezlivosť, náladovosť, nedostatok 

sebaovládania, veľká prísnosť, nadmerná náročnosť, neľudský prístup, neochota pomôcť, 

poradiť, úplatkárstvo, prospechárstvo, indiskrétnosť, pedantéria, formalizmus. 

 

Možnosť zmeny charakteru vzťahu učiteľ – žiak môžeme podľa Štefanoviča (1967) 

dosiahnuť aj pomocou uplatnenia týchto desiatich metód: 

 viac povzbudzovať deti, používať akceptáciu, empatiu, pochvaly, vyslovenie dôvery; 

 ponechať viac na deti, aby organizovali svoju prácu; 

 používať otázky, ktoré umožňujú žiakom voľnosť, viac otázok na hodnotiace 

myslenie, tvorivosť, prežívanie, pocity; 

 viac sledovať city a prežívanie detí, ich pozornosť; 

 umožňovať, aby žiaci dávali otázky, dať čas na ich myslenie, skúmanie, hľadanie; 

 učiť žiakov počúvať, učiť ich viesť rozhovor, polemiku; 

 učiť žiakov tvorivo riešiť problémy, používať heuristiky; 

 pôsobiť motivačne, empaticky, ovládať princípy rétoriky a verbálneho pôsobenia; 
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 rozvíjať hodnotiace myslenie žiakov, dávať im otázky, úlohy na rozvíjanie kritického 

myslenia v oblasti racionálnych problémov, v oblasti etiky a estetiky; 

 aplikovať náročnosť k žiakom, poznať ich úroveň a pomocou úloh ich viesť do pásma 

najbližšieho rozvoja. 

          Predstava žiakov o obľúbenosti učiteľa závisí od niekoľkých pre žiakov rozhodujúcich 

faktorov, a to aby bol primerane prísny a náročný, dobrý a uznanlivý, prívetivý, veselý, 

spravodlivo hodnotiaci, so zaujímavým motivujúcim a najmä aktivizujúcim spôsobom 

vyučovania (Štefanovič, 1967). 

 

1.3 Faktory podieľajúce sa na správnej interakcii učiteľ- žiak 

1.3.1 Empatia, akceptácia a komunikácia učiteľa v princípe vzájomnej dôvery a 

náklonnosti 

V pedagogickom slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 1998) nájdeme vysvetlenie 

takých pojmov ako  sú empatia, akceptácia či efektívna komunikácia. 

Empatia ako vciťovanie sa, sa začína hlbokým záujmom učiteľa o žiaka. Učiteľ si má 

klásť otázky, ako sa žiak cíti, čo prežíva a prečo žiak uvažuje práve daným spôsobom. 

Indikátormi empatického porozumenia je nielen spôsob verbálneho ale aj neverbálneho 

spôsobu komunikácie, ktorá dokáže odhaliť a odhadnúť vnútorné rozpoloženie tak žiakov ako 

aj učiteľa. 

Akceptácia ako prijatie,  plnohodnotné uznávanie žiakov a rešpektovanie ich ako 

osobnosti s pedagogickým taktom a v princípoch dôvery a vzájomného rešpektu. Možnými 

prejavmi akceptácie môže byť pozitívne ocenenie žiakov, neustále povzbudzovanie, 

zdvorilosť a vzájomné počúvanie. 

Mareš a Křivohlavý (1989) sa venujú aj výrazným faktorom  komunikácie učiteľa so 

žiakmi  a komunikácii žiakov s učiteľom.  Podľa týchto autorov schopnosťou učiteľa by malo 

byť efektívne  zlúčenie a efektívne používanie svojej autority, čím sa súčasne vzťah stáva 

otvorenejší a plnohodnotnejší. Pri udržaní autority je dôležité, aby žiaci učiteľa rešpektovali, 

čo znamená uznávanie, prijímanie, súhlas, váženie si učiteľa, ako celkový súhrn pozitívnych 

vzťahov žiakov k učiteľovi, a to prostredníctvom svojej odbornosti a korektnosti 

v podmienkach príjemnej a nenásilnej atmosféry vedúcej k dosahovanou lepších učebných 

výsledkov  

 

1.3.2 Entuziazmus vo vedení a organizovaní vyučovania 

Učiteľ v rámci vyučovania by mal prejavovať neustálu snahu a záujem o vyučovanie 

a blízky vzťah k preberaným vybraným pedagogickým témam, kde možno v niektorých 

prípadoch hovoriť až  o entuziazme učiteľa k procesu vyučovania. Entuziazmus je formou 

motivácie učiteľa, ktorá stimuluje a motivuje žiakov. Ide o bumerangový efekt, teda žiaci 

nebudú mať záujem o vyučovací predmet ani o učiteľa, keď ani on sám oň neprejavil značný 

záujem a v kontakte so žiakmi nekombinuje   rozhovor o osobných skúsenostiach, zážitkoch 

a pocitoch spojených s procesom vyučovania.   

 

1.3.3 Humor 

Humor učiteľa na vyučovaní dokáže pôsobiť na študentov optimisticky, znižovať 

napätie, stres a výrazne podporovať nadväzovanie a budovanie vzťahov. V niektorých 

situáciách môže humor výrazne pomôcť učiteľovi, ak je nevyhnutné zabezpečiť 
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,,nadľahčenie“ niektorých aspektov vyučovania. Humor zlepšuje vzťahy medzi učiteľom 

a žiakmi i medzi žiakmi navzájom, a tým posilňuje súdržnosť triedy. Učiteľ v domnienke 

presadenia vlastnej autority volí namiesto humoru  iróniu, sarkazmus, krutosť a zákernosť, 

ktoré sú pri budovaní vzájomného vzťahu k študentom neúčinné, ba dokonca negatívne 

pôsobiace. 

 

1.3.4  Spravodlivosť v hodnotení 

Hodnotenie je pre žiakov a učiteľa najmä spätnou väzbou ich vzájomnej interakcie 

a informačnou jednotkou o dosiahnutej úrovni vedomostí, zručností, návykov či postojov 

a pripravenosti žiakov pre ich ďalšie učenie a vzdelávanie. Učiteľ by mal zvoliť taký spôsob 

hodnotenia, ktorý bude žiakov motivovať, aktivizovať, odkláňať od stereotypnosti 

a rutinérstva s upevňovaním zdravého sebavedomia. Jedným z kritérií hodnotenia, ktorú žiaci 

dokážu oceniť je spravodlivosť, ktorá poukazuje na rovnosť a znak kvality práce učiteľa 

v rámci procesu vyučovania. Pre upútanie a vzbudenie záujmu prostredníctvom rafinovaného 

usporiadania didaktického procesu. Viacerí autori zvažujú aj využívanie mnemotechnických 

pomôcok. V tomto prípade nemožno nespomenúť v práci učiteľa v mnohom preferovanú, no 

málo využívanú mnemotechnickú pomôcku FOCUS (Fantázia, Ocenenie, Ciele, Úspech 

a Zmysel).  

 

2 VÝCHODISKÁ PRIESKUMU 

 

2.1 Ciele a úlohy prieskumu 

     Cieľom prieskumu bolo zistiť ako študenti 1. ročníka v bakalárskom stupni štúdia v odbore 

pedagogika v kombinácii hodnotia interakciu medzi 2 skupinami vyučujúcich, a to učiteľov, 

ktorí vyučujú pedagogické disciplíny a vyučujúci, ktorí vyučujú iné predmety.  

Úlohou prieskumu bolo zistiť:  

-  aktuálne stanoviská študentov k otázke zhodnotenia prístupu vyučujúceho k študentom 

- hodnotenie učiteľov študentmi učiteľstva podľa šiestich faktorov, ktoré ovplyvňujú 

interakciu medzi vyučujúcim a študentmi 

 

2.2 Výskumný súbor  

Výskumný súbor  tvorilo 28 študentov učiteľstva zo základného súboru 38 študentov 

v 1.ročníku bakalárskom študijnom programe v kombinácii s pedagogikou na FHPV 

Prešovskej univerzity v Prešove.  

Tab.1: Štruktúra výskumného súboru 

Študenti FHPV – 28 N % 

Ženy 23 87 

Muži 5 13 

 

2.3 Metódy prieskumu 

V realizovanom prieskume sme použili metódu dotazníka, ktorý celkovo pozostával 

zo 60 položiek, ktoré bolo zostavené v päťstupňovej škále, v ktorej si študenti mohli voliť 

jednu z piatich stupňov (ABCDE) na úrovni A-100-90%, B-80-70%, C-60-50%, D-40-30%, 
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E-menej ako 30%. Položky sa týkali správania, spôsobu vedenia a organizácie, hodnotenia 

vyučovania a sčasti charakterových osobitostí učiteľa, ktoré sú nevyhnutné k vzájomnej 

interakcii medzi vyučujúcim a študentmi. 

 

Ukážka položiek z dotazníka: 

Prejavuje voči študentom nadriadený postoj.                    A        B       C       D      E 

Podporuje spoluprácu študentov v rôznych oblastiach.     A        B       C       D      E 

Dokáže učebnú látku vysvetliť niekoľkými spôsobmi.     A        B       C       D      E   

Je študentmi rešpektovaný.                                                A        B       C       D      E 

Dokáže študentov zosmiešňovať a ironizovať.                  A        B       C       D      E    

 

2.4 Výskumné zistenia  

Vyučujúcich z pedagogických disciplín študenti zhodnotili ako optimisticky ,,smile“ 

naladených, ktorí so študentmi riešia nielen otázky v rámci vyučovania, neustále veria 

v zlepšovanie študentov, ich schopnostiam a znalostiam, nepreferujú obľúbencov a nepôsobia 

náladovo s nepríjemným vystupovaním a snažia sa o podporu vlastného názoru u študentov. 

Nedostatky sa prejavili v aktuálnych znalostiach a zaujímavostiach vo svojom predmete, 

neriešení maličkostí, pričom na hodine vládne poriadok s pozorovaním svojich študentov bez 

výskytu mierneho hodnotenia so snahou vytvorenia príjemnej atmosféry, čím sa u študentov 

netvorí strach z vyučovania bez zosmiešňovania alebo ironizovania. Študenti uvádzajú nižšiu 

mieru podpory k spolupráci a zavádzaní nových spôsobov ako študentov priviesť 

k pochopeniu učiva, zapájaniu vlastnej osoby do riešenia a zadávania aktivizačných metód. 

Na hodinách však nevládne nuda a ani odkladanie hodnotenia. Študenti u pedagógov 

vyzdvihli tolerantnosť a dochvíľnosť, no na druhej strane by viac ocenili kladné hodnotenie 

a pochopenie vzťahov medzi študentmi. Študenti vedia čo môžu od svojich vyučujúcich 

očakávať.  

S tým týmto tvrdením veľmi úzko súvisí aj samotná ,,čitateľnosť osobnosti pedagóga,“ 

ktorý nepresadzuje svoju moc a zakladá si svoj vzťah s ostatnými študentmi na princípe 

dôvery. Túžba po poznaní študentov ešte stále nie je naplno využitá a niekoľkokrát študentom 

uniká cieľ a samotná štruktúra vyučovacej hodiny s flexibilným prispôsobením hodiny 

potrebám študentov a s chýbajúcou rôznorodosťou aktivít či prísnejším hodnotením a plnením 

si čiastkových úloh. Výsledky zhodnotenia učiteľov pedagogiky a učiteľov iných predmetov 

študentmi učiteľstva sme kompletne uviedli v tabuľke. 

Tab.2 Výsledky hodnotenia vyučujúcich študentmi učiteľstva v jednotlivých oblastiach  

 Učitelia pedagogiky Učitelia iných predmetov 

Hodnotiace 

stupne a 

dimenzie 

A 

100-

90% 

B 

80-

70% 

C 

60-

50% 

D 

60-

50% 

E 

40-

30% 

A 

100-

90% 

B 

80-

70% 

C 

60-

50% 

D 

60-

50% 

E 

40-

30% 

1.Správanie 

k žiakom 

- -     - -   

2.Humor na 

hodine 

 - -     -    -  

3.Láskavosť 

a pomoc pri 

 - -     - -  
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úlohách 

4.Vedenie a 

organizácia 

hodiny 

- -     - -   

5.Pútavosť 

a zaujímav

osť hodín 

 - -    - -   

6.Spravodli

vý prístup 

pri 

hodnotení 

 - -    - -   

 

1.červená línia – študentky,   2. modrá línia – študenti 

 

ZÁVER 

V závere môžeme skonštatovať, že študenti boli pri hodnotení jednotlivých položiek 

vo vzťahu k vyučujúcim pedagogiky a iných predmetov veľmi vnímaví, keďže sa študentom, 

podarilo zhodnotiť jednotlivé hodnotiace dimenzie na viacerých hodnotiacich úrovniach, ba 

dokonca môžeme vidieť aj rozdiely v hodnotení podľa pohlavia, ktoré sa objavili u študentiek 

a u študentov vysokej školy ako už vyššie uvádza tabuľka. Študenti sa zhodujú v názore, 

s ktorým sa stotožňujeme, že úctivé správanie, humor, starostlivosť, pomoc, dobrá 

organizácia vyučovacej hodiny, motivácia a spravodlivosť v hodnotení zabezpečí lepšiu 

interakciu medzi vyučujúcimi vysokých škôl a ich študentov. Výsledky dalej kriticky 

poukazujú na to, ako sa učitelia pedagogiky „ pohybujú“, t.j. dosahujú hodnotenia v stupňoch 

A-C, na rozdiel od učiteľov z iných odborov, ktorí  boli hodnotení horšie  t.j. študenti ich 

hodnotili aj stupňom D a nikto nebol ocenený stupňom A,  a to  konkrétne v položkách 

,,humor na vyučovacej hodine, láskavosť a pomoc pri plnení úloh.“ Sme presvedčení, že pre 

študentov vysokých škôl je potrebné zo strany vysokých škôl a vyučujúcich zabezpečiť 

dlhodobo pôsobiace faktory motivácie a podnety vzbudenia záujmu pre samotné učenie 

a vzdelávanie s jasným, presným cieľom a zameraním na študenta ako ,,rovnocenného 

partnera vzájomnej spolupráce.“ 
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