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PREMENA PROFESIE UČITEĽA V EDUKÁCIÍ  

TEACHER´S PROFESSION AND ITS CHANGES IN EDUCATION 

 

Jozef Homza 

 

Abstrakt 

Táto práca aj napriek tomu, že nie je úzko špecializovaná sa snaží poukázať na to, ako 
vznikalo povolanie učiteľa, ako sa vyvíjalo a pravdepodobne kam bude smerovať. Podobne 
ako v minulosti aj dnes má nezastupiteľné postavenie. Jeho postavenie v tradičnom 
a v alternatívnom chápaní, do  ktorého  zaraďujem aj vyučovanie podporované IKT či PC, 
rozoberám v tretej kapitole. Budúcnosť učiteľa, ale aj samotného školstva sa nám podstatne 
zmenila, pretože potrebná kurikulárna transformácia priniesla podľa môjho názoru pozitívne 
zmeny. To má a bude mať pozitívny vplyv na výkon učiteľa, efektivitu školy, čo  v konečnom 
dôsledku spôsobí spokojnejšieho študenta, ktorý rád trávi čas v škole. To aké bude školstvo 
a aké požiadavky budú kladené na učiteľa sa snažíme objasniť v poslednej kapitole.  

Kľúčové slová: učiteľ, alternatívna škola, počítač, kurikulárna transformácia, potreby žiaka, 
zmena,  

 

Abstract  

This work, although it´s not very specialized is trying to point out how teacher 
profession started to exist, its progress and future predictions. In the past and also nowdays  
has an irreplaceable role. Its position in traditional and alternative understanding, within I also 
include the education supported by ICT or PC is discussed in the third chapter. Future teacher 
and also education have substantially changed because curricular transformation has brought 
positive changes. This will have a positive impact on teacher performance, school 
effectiveness, which ultimately results in more satisfied student who likes to spend time in 
school. How school system will look like and what demands will be on the shoulders of 
teachers is described in last chapter.   

Key words: teacher, alternative schol, computer, curricular transformation, student´s needs, 
change,  

 

1. ÚVOD 

Dostupnosť informácií bola v minulosti obmedzená. Dostupné informácie si ľudia 
predávali dvoma spôsobmi. Najviac preferovaným ako u bežných ľudí, tak aj u vzdelaných 
ľudí, bolo predávanie informácií slovom,  druhým spôsobom bolo predávanie informácií 
písomne, to si však vyžadovalo znalosť čítania. Bohatí a vznešení ľudia si toto právo na 
informácie mohli kúpiť, alebo ho získali na základe svojho pôvodu. Priamu cestu 
sprostredkovania informácií zabezpečovali učitelia. Samozrejme, že to ešte neboli klasickí 
učitelia, ale túto úlohu zastupovali profesie, najčastejšie to boli kňazi a mnísi. Ako sa menilo 
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postavenie učiteľa, ktorý bol centrom a zdrojom informácií, až do dnešných čias sa budeme 
snažiť objasniť v tejto  práci. Ďalšou úlohou tejto práce, je poukázať na to, akým smerom sa 
pravdepodobne bude rola učiteľa posúvať a aké kompetencie sa od neho  budú očakávať.   

„Obyčajný učiteľ učí. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Vynikajúci učiteľ demonštruje. Veľký účiteľ 
inšpiruje.“    William Arthur Ward 
 

2. POSTAVENIE UČITEĽA V MINULOSTI 

Postavenie učiteľa malo a má významnú úlohu pri sprostredkovaní výchovy 
a poznatkov žiakom. Keby sme chceli zachytiť celý systém premeny učiteľa a jeho postavenia 
v jednotlivých etapách určite by nám nestačili tieto riadky. Vráťme sa však do doby, kedy 
význam učiteľa naberal na svojej vážnosti, potrebnosti, či  dôležitosti. Z histórie vieme, že 
v oblastiach, kde bola civilizácia na najvyššej úrovni sa rozvíjali všetky profesie, teda 
rozvíjala sa aj profesia učiteľa. V antickom Grécku, Ríme okrem učiteľov, ktorý učili všetky 
predmety spoločne, existovali učitelia, ktorí boli úzko špecializovaní na istý typ predmetu. 
Existovali učitelia, ktorí sa špecializovali na geometriu, astronómiu, históriu, gramatiku 
a rétoriku a mnoho iných predmetov. Pre ilustráciu spomenieme aspoň niektorých z nich a to 
Marcus Fabius Quintilianus (1. St. n. l.), Marcus Tulius Cicero  (1. st. pnl.), Platón (4. St. 
pnl.) a Euklides (4. St. pnl.) (Prucha, 2000). Postupom času sa povolanie učiteľ vyvíjalo 
v jednotlivých oblastiach rozlične rýchlo. Povolanie učiteľa ako ho poznáme v dnešnej dobe 
sa začalo formovať až v období stredoveku.  

Posuňme sa v čase a priestore do obdobia 16. a 17. storočia na územie dnešného Česka 
a Slovenska. Pýtate sa prečo? Naše dejiny a svetové dejiny veľmi výrazne ovplyvnil aj Ján 
Amos Komenský. Pri štúdiu jednotlivých diel zistíme, že časť svojej pozornosti venoval aj 
profesii učiteľa. Skúsme si porovnať a zamyslime sa nad citátmi vzdelancov je určitých 
historických epochách. Majú niečo spoločné, alebo nie?  

„Naši učitelia nemôžu byť podobní stĺpom pri ceste, ktorí len ukazujú, kam ísť, ale oni tam 
neidú.“ J.A.Komenský  

„Neučíme sa pre školu, ale pre život.“ Seneca 

„Naše mládež miluje prepych. Nemá správne chovanie. Neuznáva autority a nemá úctu pred 
staršími. Deti odvrávajú rodičom, srkajú pri jedle a tyranizujú svojich učiteľov.“  Sokrates 
(www.citaty.net). 

  
Po prečítaní týchto citátov je zrejmé, že postavenie učiteľa, jeho úloha pri vzdelávaní 

žiakov  a vnímanie žiakov učiteľmi sa v priebehu času až tak výrazne nezmenilo. 
Nachádzame tu spoločné štruktúry ako významné osobnosti istých období chápali úlohy 
a postavenie učiteľa v edukačnom procese. Tieto štruktúry, modely sú akýmsi základom toho, 
čo má učiteľ ovládať, teda je samozrejmé, že to aj uplatňuje v pedagogickej praxi, pri 
výchove a vzdelávaní jemu zverených študentov.  
 

3. UČITEĽ 
 

Postupným vývojom sa príprava učiteľa sprofesionalizovala. Je podstatný rozdiel 
medzi učiteľom v minulosti a v súčasnosti v oblasti jeho  profesionálnej prípravy. Je 
vytvorená široká sieť vzdelávacích inštitúcií, ktoré prípravujú učiteľa pre rôzne typy a stupne 
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škôl. Táto  príprava sa u nás aj v zahraničí realizuje prostredníctvom vysokoškolského štúdia. 
Vytvára sa tu koncepcia učiteľskej prípravy, ktorej hlavnou úlohou je vyjadriť to, čo má 
tvoriť náplň profesijnej prípravy. Postupne sa dospelo k tomu, že prípravu tvoria 4 zložky: 
 
1. odborne predmetová 
2. pedagogicko-psychologická 
3. praktická 
4. všeobecný základ 

 
3.1 Učiteľ  v tradičnej škole 

 
V tejto časti sa viac zameriame na funkcie, činnosti, ktoré plní učiteľ vo  výchovno-

vzdelávacom procese. Samozrejme, že jednotliví autori ponúkajú rozličné delenia, našou 
snahou bolo vybrať také, ktoré je do istej miery spoločné u viacerých autoroch. Pre svoju 
dôležitosť a najväčšiu početnosť sme sa rozhodli objasniť funkcie triedneho učiteľa., pričom 
berieme na vedomie, že všetky funkcie sú nezastupiteľné a majú svoje opodstatnenie.     

Učiteľ v tradičnom type školy plní dominantnú úlohu. Je stredobodom, organizátorom 
a informačným zdrojom pre žiakov. Žiaci v tradičnej škole sú iba objektmi, pričom ich 
hlavnou a aj jedinou úlohou je počúvať čo učiteľ povie a snažiť sa zapamätať si to. Informácie 
sú predávame formou výkladu. Učitelia nedávajú dôraz nato, čo žiakov zaujíma, preto takáto 
škola je pre žiakov nezaujímavá, čo spôsobuje nechuť, odpor k škole. 
 
Funkcie učiteľa (Podlahová, 2006): 

 triedny učiteľ 
 výchovný poradca 
 školský metodik prevencie 
 vedúci predmetovej komisie 
 uvádzajúci učiteľ 
 asistent pedagóga 

 
Triedny učiteľ je učiteľ, ktorý je menovaný riaditeľom . Vykonáva celú skupinu rôznorodých 
činností, ktoré môžeme pre ľahšie pochopenie rozdeliť do troch skupín: diagnostické, 
administratívne a informatívne. 

 
 Diagnostické činnosti 

V rámci  týchto činností by triedny učiteľ mal lepšie a dôkladnejšie poznať svojich 
žiakov ako ostatní učitelia. Napríklad z hľadiska sociálnych vzťahov by učiteľ mal poznať 
postavenie jednotlivých žiakov v triede, spôsob komunikácie, tendencie k asociálnemu 
správaniu, vzťahy v rodinnom prostredí, podmienky k štúdiu. Ďalej je potrebné poznať žiaka 
z hľadiska jeho motivácie, jeho sebahodnotenie, vnútorné ašpirácie, osobné záujmy a postoje. 
Dôležité je aj poznanie intelektových predpokladov, spôsobov myslenia, úrovne  vedomostí, 
schopností a návykov. Nemenej dôležité sú aj psychomotorické zvláštnosti zdravotného stavu, 
citových a temperamentných vlastností a nadania. K diagnostickým činnostiam učiteľ využíva 
pozorovanie v náhodných aj pedagogicky pripravených situáciách, dotazníky, ankety, 
rozhovory s rodičmi, žiakmi a ostatnými vyučujúcimi. 
 
 Administratívne činnosti 

V rámci týchto činností učiteľ vykonáva tieto povinnosti: 
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 zodpovedá za úplnosť zápisov v triednej knihe a sleduje absenciu žiakov 
 ospravedlňuje ich neprítomnosť na základe ospravedlneniek 
 vypisuje vysvedčenia 
 pripravuje správy na jednanie pedagogickej rady 
 vedie triednické hodiny a zaznamenáva ich priebeh a program 
 organizuje, pripravuje a riadi rodičovské združenia svojej triedy, robí si 

o pripomienkach rodičov záznamy, ktoré prejednáva s vedením školy 
 
 Informačné činnosti 

Triedny učiteľ podáva informácie: 
 rodičom svojich žiakov 
 ostatným pedagógom o školských a osobných problémoch žiakov a o všetkých 

dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa triedy 
 triede a vedeniu školy (Podlahová, 2006) 

 
Učitelia sú pripravovaní na túto funkciu počas svojej pedagogickej praxe uvádzajúcim 

učiteľom, alebo poznatky získavajú od svojich kolegov. 
 

3.2  Učiteľ v alternatívnej škole 
 

Koncom 19. a v začiatkoch 20. storočia sa začali vynárať snahy, ktorých cieľom bolo 
zreformovať školu, pretože citeľné, že škola je odtrhnutá od života. Prevládlo presvedčenie, 
že škola a pedagógovia sú tu pre žiakov a nie naopak. Učitelia sa zaujímajú o psychický 
a fyzický vývoj žiakov, teda usilujú sa o komplexný rozvoj žiaka. Žiak sa posunul do  centra 
pedagogického  diania – pedocentrizmus. Dôraz sa dáva na aplikáciu vedomostí, praktické 
činnosti, vytváranie skúseností. Tieto  myšlienky sa stali základom reformnej pedagogiky, 
ktoré prenikli do prvých alternatívnych škôl (Prucha, 2001). V krátkosti si predstavíme 
učiteľa v jednotlivých typoch alternatívnych škôl. 
 

Učiteľ na waldorfskej škole je považovaný za umelca v oblasti  výchovy. Okrem 
dostatočnej inteligencie by mal mať aj umelecké predpoklady, remeselnícku zručnosť 
a samozrejme aj zmysel pre prácu s deťmi a schopnosť kontaktovať sa s nimi. Mal by 
akceptovať temperament, nadanie a záujmy jednotlivých žiakov. Volí si metódy, ktoré 
rozvíjajú kreativitu, fantáziu, samostatné myslenie a umožňujú hlboký zážitok. Dôraz kladie 
viac na spoluprácu ako na vzájomné súťaženie. 

Učiteľ na škole Marie Montessoriovej má za úlohu citlivo skontaktovať dieťa 
s prostredím tak, že navodzuje a podporuje jeho  činnosť, odstraňuje naučené prekážky, ktoré 
by mohli  brániť v sústredení, pomáha pri hľadaní a rozhodnutiach žiaka – princíp slobodnej 
voľby. Učiteľ zostáva v pozadí preto, aby sa dieťa mohlo čo  najviac prejaviť a presadiť. 
Zasahuje iba vtedy, ak ho  o to žiak požiada. 

Učiteľ je v Jenskej škole považovaný za vodcu, ktorý si svoju autoritu nevynucuje 
skúšaním ani známkovaním. Jeho autorita vyplýva z riešenia pedagogických situácií. 
Obsahom „pedagogickej situácie“ je Boh, príroda a svet človeka. Učiteľ pomáha žiakovi  
vyznať sa v sebe a poznať vonkajší svet, rozumieť mu a jednať v ňom. Podporuje 
samostatnosť a aktivitu žiaka. 

Učiteľ by mal podľa freinetovskej pedagogiky vystupovať ako partner, teda nemal by 
vystupovať ako nadriadená autoritatívna osoba. Mal by byť schopný a ochotný poskytovať 
rady a námety k riešeniu učebných i životných činností žiakov. Vymieňa si skúsenosti so 
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svojimi kolegami a spolupracuje s nimi. Pomáha otvoriť školu vplyvom a pôsobeniu 
vonkajšieho prostredia.  
 
Podlahová (2006) definuje požiadavky kladené na učiteľa v alternatívnej škole nasledovne: 

 má prirodzenú autoritu, ktorá vyplýva z úcty žiakov k jeho osobe 
 žiaci si  ho  vážia, pretože má  prehľad v obore, pedagogické schopnosti, mravné 

a charakterové vlastnosti 
 je radcom a pomocníkom, vodcom, kamarátom a partnerom žiakov 
 opiera sa o hlboké znalosti vývojových zákonitostí človeka 
 zaujíma sa o individuálne záujmy, potreby a schopnosti žiakov 
 podporuje sebadôveru žiakov 
 usiluje sa o to, aby každé dieťa zažilo pocit úspešnosti 

využíva slovne hodnotenie  
 

3.3  Učiteľ na hodine podporovanej počítačom 
 

Podľa nášho názoru sa počítač, alebo iné informačno-komunikačné technológie stanú 
bežnou súčasťou edukácie na rôznych úrovniach. Postavenie učiteľa v tomto type vyučovacej 
hodine má špecifické postavenie. Jeho hlavná úloha nespočíva v tom, že ponúka, teda, že je 
zdrojom informácií pre žiakov, ale v tom, že je organizátorom hodiny, teda riadi spôsob, 
 množstvo, rýchlosť predávania informácií žiakom. Učiteľ reaguje na tempo, individuálne 
nadanie, záujmy, potreby, pocity žiakov, ktoré vhodne kombinuje s predávaním učiva. Jeho 
asistenti, ktorí mu pomáhajú pri dosahovaní výchovno-vzdelávacích cieľov sú informačno-
komunikačné technológie, avšak v prevažnej miere je to počítač. Počítač pracuje podľa 
vyučovacieho programu, ktorého tempo ovplyvňuje žiak. Žiak preberá na seba zodpovednosť 
za množstvo učiva, ktoré si dokáže osvojiť. Pri tomto  spôsobe výučby je snaha žiaka 
priamoúmerná jeho úspechu. Úlohy, ktoré zastáva učiteľ v tomto  type edukácie: 

 
 podporovateľ žiakovej individuality 
 inšpiračný činiteľ 
 koordinátor 
 kooperátor 
 inovátor vyučovacích metód a facilitátor učenia    
 partner  
 tímový spolupracovník 

 
Samozrejme, že existujú aj opačné tendencie, ktoré zabraňujú využívania IKT na 

vyučovacích hodinách. Podľa (Balanskat, 2006) tieto bariéry môžeme rozdeliť: na bariery na 
strane škôl, na strane učiteľov a na strane školských systémov. V tejto práci sa budeme 
venovať len problémom na strane učiteľov. 

Bariéry na úrovni učiteľov:  

 nedostatočné schopnosti a zručnosti v práci s IKT (samotná schopnosti učiteľov ovládal 
určité technologické prostriedky - IKT gramotnosť – vo veľmi veľa prípadoch  
rozhoduje o ich pedagogickom využití. Je zrejme, že primárne nerozhodujú 
pedagogické či didaktické ciele); 
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 nedostatok motivácie a istoty v používaní IKT učiteľmi  (učitelia majú strach priznať 
svoje slabé ale niekedy až nedostatočné schopnosti s používaním IKT, majú strach 
používať IKT v edukácií, pretože ich zručnosti  v práci s IKT sú značne limitované;  
 

 nedostatočné  pedagogické vzdelanie  učiteľov  (školenia a kurzy, ktoré sú pre učiteľov 
pripravené sú  orientované na zvládnutie  práce s technológiami, a nie na didaktickou 
práci s IKT , napr.  špecializované na jednotlivé predmety a stupne vzdelávania); 
 

 nedostatok možností ďalej rozvíjať svoje súčasné  schopnosti  v práci s IKT; 
             nedostatok diferencovaných vzdelávacích programov pre učiteľov (učitelia potrebujú kurzy, 
            ktoré budú zacielené na ich špecifické potreby;  

 
Očakávame  a predpokladáme, že tento typ edukácie a získavania informácií bude mať 

v budúcnosti  veľmi silné slovo. Už dnes sa vyskytujú teórie, ktoré toto moje tvrdenie 
potvrdzujú. Je len škoda, že tento iný štýl predávania informácií sa dostáva do  nášho systému 
veľmi pomaly. V rozvinutých krajinách sa týmto teóriám a spôsobom edukácia dáva väčší 
priestor, čo  priaznivo  ovplyvňuje rozvoj kompetencií u žiakov, ktoré budú v budúcnosti  isto  
potrebovať jednak pre svoju profesiu, alebo samotný život.   
 

3.4  Učiteľ po kurikulárnej transformácii školstva 
 

Základnou pedagogickou úlohou učiteľa po kurikulárnej transformácií školstva je 
vyučovať, teda realizovať konkrétny obsah kurikula vo vzájomnom pôsobení dvoch subjektov 
– učiteľa a žiaka. S touto  činnosťou súvisí aj zmena roly na strane učiteľa, ktoré Podlahová  
(2006) definuje nasledovne: 
 

 rola poskytovateľa poznatkov a skúseností 
 rola poradcu a podporovateľa 
 rola hodnotiteľa 
 rola diagnostika 
 rola projektanta a tvorcu 
 rola triedneho a školského  manažéra 
 rola učiteľa a socializačného a kultivačného modelu 

 
4. PROGNÓZA POSTAVENIA UČITEĽA V BUDÚCNOSTI 

 
Prognóza vzdelávacích potrieb v budúcnosti hovorí, že vzdelávacie potreby budú iné ako 

sú dnes, to  znamená, že je namieste si uvedomiť čo sa vlastne deje a na aké situácie nie je 
učiteľ ani samotná škola pripravená. Samotné prognózy sú nasledovné: 

 
 vedecký  a technický rozvoj sa zrýchľuje 
 je viac informácií, ktoré človek potrebuje k životu a k vykonávaniu svojej profesie 
 prehlbujú sa generačné rozdiely a vzniká bariéra k spoločnému chápaniu sveta 
 staršie generácie si nerozumejú s mladšími 
 ľudstvo sa vyrovnáva s ekologickou krízou a odcudzením človeka prírode 

a spoločnosti 
 mení sa komunikácia v rodine 
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 obrovské množstvá informácií sa stávajú pre človeka nepochopiteľnými  
a neuchopiteľnými (Podlahová, 2006) 
 
Podľa týchto prognóz sa dá predpokladať aký by mal byť učiteľ v budúcnosti, akými 

kompetenciami by mal byť vybavený. Predpokladané zmeny na úrovni školy v budúcnosti 
a na úrovni učiteľa: 

 učiteľ prestane byť najvzdelanejším vo svojom okolí a taktiež hlavným zdrojom 
informácií pre žiakov 

 zmenia sa funkcie školy, obsah a cieľ vzdelávania 
 škola nebude výhradným miestom získavania informácií 
 učiteľ nebude chápaný rodičmi žiakov ako ich najdôležitejší partner 
 bude stále zložitejšie vyznať sa v žiakoch, vývoj žiaka sa akceleruje (Podlahová, 

2006) 
 

5. ZÁVER 
 

Škola súčasnosti sa podľa nášho názoru orientuje predovšetkým na minulosť. Problém 
je v tom, že škola by mala pripravovať študentov hlavne na budúcnosť. Samotná škola, ale aj 
učiteľ musí reagovať na rýchly vedecko-technický rozvoj, preto je potrebné vychovávať ľudí, 
ktorí budú schopní reakcie a zmeny, kritického myslenia a kreativity. Aby sa škole a priamym 
vykonávateľom podarilo dosiahnuť tohto cieľa je potrebná trpezlivosť a samozrejme viera 
v samotného  človeka. Ak však učiteľ vytrvá, úspech je zaručený. 
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