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KOMPETENCIE UČITEĽA Z ASPEKTU LINGVISTIKY 
 

TEACHER COMPETENCE FROM A LINGUISTIC POINT OF VIEW 
 
 

Lenka Mandelíková 
 
Abstrakt 
 

Učiteľ je najvýraznejší subjekt pomáhajúci pri humanizácii škôl. Osobnosť učiteľa  má 
dôležitú úlohu vo výchovnom a vzdelávacom procese. Autorita učiteľovej osobnosti závisí od 
jeho spoločenskej a profesionálnej povesti. Jeho osobnosť je najsilnejším prostriedkom vo 
vzdelávaní.  
 
Kľúčové slová: osobnosť učiteľa, kvality osobnosti učiteľa, jazyková 
kompetencia,komunikačná kompetencia, kultúra jazyka 
 
Abstract 
 

Teachers play a crucial role in the process of the school humanization. The personality 
of a teacher is important in the processes of both teaching and educating. Teachers‘ authority 
depends on their social and professional reputation. Thus, their personality is considered to be 
the most potent drive in the education.        
 
Key words: teacher’s personality, teacher’s personality qaualities, language competence, 
communicative competence, language  culture   
 
 

1. ÚVOD 
 
Vzdelanie je výsledkom procesu vzdelávania. Samotné vzdelávanie a utváranie 

osobnosti človeka sa uskutočňuje v systéme výchovy a vzdelávania. Hovoríme tu 
o výchovnom a vzdelávacom procese, v ktorom sa používajú rôznorodé formy, prostriedky 
a zároveň metódy tohto procesu. V súčasnosti, v období rastúceho vplyvu 
masovokomunikačných technológií, všestranného využitia moderných výdobytkov vedy 
a techniky prichádzajú požiadavky na zvýšenie náročnosti pracovného času a, prirodzene, na 
vyššiu kvalifikáciu jednotlivca. Dochádza k nárastu nových informácií a poznatkov 
z najrozličnejších odborov a oblastí. Produkovanie týchto poznatkov je priam nezastaviteľné, 
a to v akýchkoľvek sférach ľudskej činnosti.  
 

2. OSOBNOSŤ PEDAGÓGA VO VZŤAHU K JAZYKU 
      

Dnešné vzdelávanie je celoživotné, permanentné a stáva sa neodmysliteľnou súčasťou 
života každého z nás. Výchovným pôsobením by mal každý človek nadobudnúť presvedčenie, 
že vzdelávanie má hlboký mravný a praktický význam a jeho dlhodobá realizácia znamená 
prínos pre neho samého i pre celú spoločnosť. Ak sa chceme nezištne vzdelávať, dozreli sme. 
Z uvedeného vychodí, že primárnym vykonávateľom procesu vzdelávania a sprievodcom 
vedomostí a nových poznatkov je učiteľ – pedagóg. Jeho osobnosť má kľúčovú úlohu pri 
vyučovacom a výchovnom procese. Autorita osobnosti pedagóga znamená predpoklad vplyvu 
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na študentov a závisí od spoločenskej a profesionálnej povesti učiteľa, od jeho morálnych 
a charakterových atribútov. Osobnosť pedagóga, jeho kladný vzťah k študentom, jeho 
spôsobné správanie a konzekventná práca, jeho osobný príklad, z ktorého vychádza pre 
ostatných poučenie, nedokáže nahradiť ani skriptum, ani pochvala.  

Jazyk a jeho kultúra sú azda najcennejšie poklady hlboko zakorenené v našej histórii 
odnepamäti, uchovávané a prenášané z generácie na generáciu. Je nevyhnutné, aby 
pedagógovia uznávali a akceptovali nadindividuálny ráz jazyka. Jazyk si vyžaduje 
rešpektovanie svojej zvukovej, gramatickej a lexikálnej stavby. Spisovný jazyk je kultivovaná 
a najvýraznejšia podoba národného jazyka majúca celospoločenskú platnosť vo rozličných 
odboroch ľudskej činnosti. Je to osobitý útvar, ktorého zachovanie, resp. dodržiavanie 
jazykových noriem, by malo byť v súvislosti s jazykovou komunikáciou primárnym cieľom 
širokej verejnosti (porov. Mandelíková, 2005). 
 

2.1  Pedagóg rešpektujúci jazykovú a komunikačnú kompetenciu 
 

Pojem kompetencia pochádza z latinského competentia, čo znamená právomoc, 
spôsobilosť alebo z hľadiska lingvistiky schopnosť vytvárať jazykové, rečové prejavy 
a rozumieť im na základe poznatkov o jazykovom systéme (Šaling – Ivanová – Šalingová-
Maníková, 2002, s. 326). Jednou z kľúčových kompetencií v rámci európskeho referenčného 
rámca je komunikácia v materčine a kultúrne povedomie a vyjadrovanie. 

Nutnosť riešiť vzťah jazyka a komunikácie vyvolala teória Švajčiara F. de Saussura 
o protiklade langue - parole. Podľa tohto osnovateľa modernej európskej jazykovedy 20. 
storočia je langue (jazyk) systém lexikálnych a gramatických znakov, ktoré istá spoločnosť 
(kmeň, národ) používa ako prostriedok myslenia a dorozumievania. Jazyk je tak jav sociálny, 
spoločenský. Má povahu sociálnej normy - normy rôznych výpovedí ľudskej reči. Podľa F. de 
Saussura (1989, s. 46) je nutné v rámci rečovej činnosti oddeliť jazyk od reči. Jazyk sa 
nezhoduje s rečou. Skúmanie reči má svoju základnú časť, ktorej predmetom je jazyk svojou 
podstatou spoločenský a od jednotlivca nezávislý a sekundárnu časť, ktorej predmetom je 
individuálna stránka reči. Jazyk vníma ako spoločenský produkt schopnosti reči a súbor 
nevyhnutných konvencií, ktoré sú prijaté práve kvôli používaniu tejto schopnosti jednotlivca 
(tamže, s. 46). No parole (reč) je už jav individuálny, je to konkrétna výpoveď, ktorú 
jednotlivec vyslovil v určitej situácii. To znamená, že ide o konkrétnu realizáciu abstraktného 
jazykového systému v praktickom dorozumievacom akte, v konkrétnom prehovore (porov. 
Ondruš - Sabol, 1984, s. 17 – 18). F. de Saussure zaviedol aj termín langage, ktorým sa 
nebudeme zaoberať, pretože ide o reč v univerzálnom zmysle ako fyzicko- psychická 
schopnosť človeka (porov. Ernst, 1997).  

Z takéhoto vnímania vzťahu jazyka a komunikácie vychádza v 60. rokoch 20. storočia 
dichotómia, teda dvojčlenné delenie na kompetenciu a performanciu N. Chomského. Podľa 
neho ovládanie jazyka zahŕňa schopnosť porozumieť nekonečnému množstvu nových viet 
(1966, s. 119). Množinou gramatických, správne utvorených viet má byť vymedzená jazyková 
kompetencia a jazyková performancia znamená reálne uplatňovanie jazykovej kompetencie. 
Jazyková kompetencia, na opis ktorej sa má gramatika zacieliť, umožňuje vytvárať 
nekonečný počet gramaticky správnych viet a následne im porozumieť. N. Chomsky hovorí, 
že „to, čo je vrodené, je mechanizmus nadobúdania jazyka“ (1995, s. 66). Znalosti spojené 
s jazykom spočívajú nielen v znalosti pravidiel vytvárania gramaticky správnych viet, ale aj 
v schopnosti vytvárať ich ako prijateľné príjemcovi v daných komunikačných podmienkach. 
N. Chomsky chápe jazykovú kompetenciu ako aspekt všeobecnej psychickej schopnosti 
človeka, t. j. vrodenú schopnosť, ktorú hovoriaci či počúvajúci má vo svojom jazyku. 
Performancia (realizácia, vykonávanie) značí aktuálne použitie jazyka v konkrétnej situácii. 
Používateľ jazyka musí vedieť, kedy a ako použiť určitú vetu. Preto sa zaviedol pojem 
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komunikačnej kompetencie. Komunikačná kompetencia predstavuje sociálne a lingvistické 
znalosti a interpretačnú schopnosť, pomocou ktorej používateľ jazyka identifikuje spomínané 
znalosti relevantné v konkrétnej situácii (Dolník, 2009, s. 249). 

Vychádzajúc z postojov J. Horeckého (1990, s. 141) patrí k základným pojmom 
jazykovej komunikácie komunikačná kompetencia a jazykové vedomie. Poznanie a následná 
aplikácia noriem komunikácie je rozhodujúcou podmienkou úspešnej komunikácie. Jazyková 
komunikácia je úspešná vtedy, ak je efektívna. Vymedzenie pojmu efektívnosť určitej 
činnosti má svoj vzťažný bod priamo vo výsledku tejto činnosti. Podľa J. Dolníka (1990, s. 
148) sa pojem efektívnosti jazykovej komunikácie dotýka toho, „ako sa v cieli odrážajú 
potreby a záujmy recipienta. Ak jazykovú komunikáciu chápeme ako vzájomné pôsobenie, 
ako výmenu komunikačných činností, čo sa najzreteľnejšie prejavuje v dialógu, jej 
efektívnosť je určená súladom alebo zosúladňovaním potrieb a záujmov komunikantov“ 
(tamže, s. 148). Efektívnosť jazykovej komunikácie možno teda podľa neho spojiť 
s potrebami a záujmami prijímateľa jazykového prejavu, ktoré ovplyvňujú percepciu textu. Je 
determinovaná tým, ako je istý text ako objekt alebo predmet potenciálnych hodnôt 
prispôsobený hodnotovému svetu čitateľa alebo poslucháča. Takéto vnímanie efektívnosti 
jazykovej komunikácie je možné použiť viac - menej na literárne texty. To súvisí s estetickým 
účinkom pôsobiacim na príjemcu a jeho zmyslom pre význam a kvalitu obsiahnutú v texte.  

Efektívnosť bežnej jazykovej komunikácie môžeme spájať so snahou pôvodcu, t.j. 
vysielateľa jazykového prejavu, tzv. expedienta, vysloviť svoju myšlienku, svoj zámer 
a následne primerane, pôsobivo reagovať zo strany percipienta, teda prijímateľa jazykového 
prejavu. Tu sa opierame o postoj J. Vaňka (1999, s. 83) a súhlasíme s ním. To znamená, 
zámer vysielateľa bol natoľko osožný, že prijímateľ jazykového prejavu ho chápe ako účinný. 
Zreteľnejšie vyslovené: komunikáciu „otvára“ ten, kto pomocou tejto činnosti sa snaží 
dosiahnuť istý cieľ. Samozrejme, komunikáciu musíme stále chápať ako cieľavedomú 
činnosť. Ak počúvajúci pochopil zámer hovoriaceho, jazykovú komunikáciu môžeme 
považovať za efektívnu. 

Schopnosť využívať normy komunikácie v procese komunikácie sa volá komunikačná 
kompetencia. „V užšom zmysle ju možno charakterizovať aj ako schopnosť produkovať 
a interpretovať výpovede v súvislosti s rozdielnymi sociálnymi situáciami“ (Vaňko, 1999, s. 
84). Ak komunikujeme verbálne, súčasťou komunikačnej kompetencie je schopnosť používať 
jazykový kód, ale aj využívať neverbálne prostriedky, napr. gestikuláciu, mimiku (v písomnej 
komunikácii sa využívajú ako „podporné“ prvky ilustrácie, grafy a pod.). Komunikačná 
kompetencia nie je totožná s jazykovou kompetenciou. Pod pojmom komunikačná 
kompetencia rozumieme schopnosť jednotlivca používať príslušný jazyk ako nástroj 
dorozumievania, ide o aktívnu účasť komunikantov v priebehu rečovej činnosti. Existujú 
jazykové i mimojazykové faktory ovplyvňujúce efektívnu komunikáciu, a tým aj celú 
komunikačnú kompetenciu. K jazykovým faktorom zaraďujeme schopnosť produkovať 
i prijímať gramaticky a významovo správne výpovede, teda chápať vety. K mimojazykovým 
faktorom patria encyklopedické vedomosti, schopnosť vytvoriť a prijať výpoveď vo vzťahu 
ku konkrétnej situácii, kontextu (to značí poznanie kultúry, tradície a zvykov). Zmienené 
faktory fungujú v komunikácii ako celok a vzájomne sa ovplyvňujú. S veľkou vážnosťou 
môžeme povedať, že na efektívnu a osožnú komunikáciu nestačí poznať a ovládať len 
gramaticko-sémantické pravidlá istého jazyka bez osvojenia si predmetu komunikácie, čiže 
bez poznania vecí objektívnej reality. 

Jazyková kompetencia je nutným predpokladom komunikačnej kompetencie (najskôr 
musíme poznať jazyk, až potom môžeme komunikovať). Jazyková kompetencia predstavuje 
ovládanie jazyka, poznanie jazykovej štruktúry, čiže vytvorenie vety v danom jazyku a jej 
porozumenie. Je to pojem zahŕňajúci v sebe sústavu pravidiel, ktoré sú osvojené hovoriacim. 
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Práve tieto pravidlá tvoria jazykovú schopnosť hovoriaceho a vďaka nej vie hovoriaci 
produkovať množstvo doposiaľ neutvorených viet a zároveň im aj rozumieť.  
 

2.2  Pedagóg rešpektujúci jazykové normy a kultúru jazyka 
 

Učiteľ prekonávajúc rolu sprostredkovateľa spoločenských hodnôt plní podľa E. 
Petláka (2004) v súvislosti s rastúcimi požiadavkami zo strany spoločnosti niekoľko rol, a to 
učiteľ ako:  
a)  manažér práce danej skupiny,  
b) diagnostik učebných štýlov študentov, 
c) konzultant v tých situáciách, ktoré sú späté s učebnými problémami, 
d) vychovávateľ, ochranca morálnych a kultúrnych hodnôt,  
e) facilitátor učenia študentov, 
f)  inovátor zručných modifikácií obsahu (so zreteľom na vek), 
g) ako tvorivý pracovník v kolektíve školy, 
h) ako reflexný profesionál.  
 

Jazyk je najvýznamnejší dorozumievací prostriedok. Je neodmysliteľnou súčasťou 
nášho života. Vďaka nemu sa môžeme dorozumievať a zároveň účinne rozvíjať svoj mozgový 
potenciál. Plní nielen dorozumievaciu, lež aj národnointegratívnu a národnoidentifikačnú 
funkciu. Môže priniesť rozvoj a napredovanie kultúry, ba môže aj ničiť, ak je v ľudských 
rukách. Jazyk je jav spoločenský. Vytváral sa z podmienok a potrieb spoločenského života. Je 
závislý od spoločnosti, ktorá ho používa. Súvisí s určitým jazykovým spoločenstvom, s jeho 
kultúrou. Disponujeme tým, čo neustále používame, čo nás obklopuje, čo považujeme 
miestami za fádne, všedné. Pokiaľ by sme však jazyk nemali, boli by sme identifikovateľní 
iba prostredníctvom „chladných“ výrobkov. Čo používame úplne spontánne? Jazyk. Bez čoho 
nedokážeme jestvovať? Bez jazyka. Nevravieť čo i len na chvíľu sa nám zdá nepochopiteľné. 
Nemôcť hovoriť tak považujeme za absurdné, neprirodzené. Jazyk je naším najdôležitejším 
komunikačným prostriedkom a spojovacím článkom v spoločnosti. Je akýmsi vnútorným 
komunikačným prostriedkom človeka. Dáva mysleniu podobu a prináša  jeho výsledky. 
Jazykom vyjadrujeme skutočnosť, vyslovujeme určitú časť skutočnosti. Jazykovým prejavom 
však nemožno o skutočnosti vypovedať priamo. Zážitky či pocity ukotvené vo vedomí 
jednotlivca i objektívna skutočnosť sa stáva podnetom na vytvorenie psychického obsahu. 
Psychický obsah následne sformujeme prostredníctvom jazykových prostriedkov a vyjadríme 
v podobe jazykového prejavu. Jazykový prejav možno vnímať ako ekvivalent k výrazom 
komunikát či text. 

V slovníku cudzích slov (Šaling – Šalingová – Maníková, 2002, s. 351) nájdeme pri 
slove kultúra viacero významov. Jednak ide o súhrn výsledkov všeľudskej vzdelanosti, súhrn 
duchovných a materiálnych hodnôt, vytvorených tvorivou duševnou a fyzickou prácou 
v priebehu vývoja ľudskej spoločnosti a spôsob ich osvojovania, rozvíjania, jednak o úroveň 
aktívnej kultivovanej činnosti života jednotlivca, kolektívu atď., jednak o vzdelanosť vôbec 
(to sú základné významy), jednak o plánovité pestovanie plodín, stromov, mikroorganizmov, 
jednak o plánovito vypestované rastliny, a jednak o kmeň mikróba pochádzajúci z jedného 
mikróba alebo z viacerých mikróbov rovnakého druhu (to sú druhotné významy). 

Črty kultúry má to, čo vychádza z tvorivej práce človeka a jeho intelektu. Ak 
kultivovaným spôsobom niečo vytvárame, tak niečo zdokonaľujeme a obohacujeme svojho 
ducha. No to je len jedna strana mince. Na tej druhej stojí zlo. Zlo však jestvuje nie 
v samotnom jadre kultúry, ale v zneužití a znehodnotení vypestovanej ľudskej činnosti. 
Kultúra sa teda dá znesvätiť. Aby sme zabránili tomuto „šialenstvu“, je potrebná výchova, 
vzdelávanie a osveta.  
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Hoci pojem kultúra je viacznačný, nás bude zaujímať už zmienený význam vo vzťahu 
k jazyku, a tým je jazyková kultúra. Kultúra jazyka súvisí s kultúrou vôbec. Súhlasíme 
s vyslovením mienky Á. Kráľa, že „kultúra je proces, stupeň a stav zdokonaľovania 
(kultivovania) životného a pracovného prostredia, existenčných podmienok ľudskej 
spoločnosti a samého človeka a sú to aj výsledky tejto činnosti integrované do spoločenského 
systému hodnôt“ (1988, s. 4). Pod kultúrou jazyka tak rozumieme proces, stupeň i stav 
zdokonaľovania jazyka. Je to dôsledok kultivujúcej činnosti používateľov jazyka, dôsledok 
celkového kultúrneho vývinu spoločnosti. Ak má mať kultúra jazyka zmysel, musíme ho 
hľadať v reči. Kultivovanie jazyka musí vychádzať z potrieb spoločnosti, má konať v záujme 
spoločnosti. A keďže jazykovedci sú neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti, tiež patria medzi 
používateľov jazyka a svoju odbornú prácu robia v mene spoločnosti. Kultúra jazyka je 
predpokladom jazykovej kultúry. Z toho vyplýva, že jednoznačne závisí od stavu jazyka, od 
jeho ustálenia a pružnosti.  

Jazyková kultúra nemôže predbehnúť kultúru jazyka práve z toho dôvodu, že je len 
stavom používania jazyka. Takže stav nemôže predbehnúť proces. Vychádzajúc z postojov Á. 
Kráľa (1990, s. 27 – 34) jazykovú kultúru ovplyvňujú (okrem iného) nasledujúce činitele: 
kultúra jazyka, jazykové vzdelávanie. 

1. Kultúra jazyka je predpokladom jazykovej kultúry. Jazyková kultúra súvisí s kultúrou 
jazyka hlavne vďaka jazykovým normám. Primárna je rozpracovanosť a prístupnosť 
jazykových noriem. Prejavuje sa dôkladným poznaním  v monografiách, praktických 
príručkách, učebniciach. Túto prácu nemožno nikdy zavŕšiť, nikdy uzavrieť, pretože jazyk 
je živý, dynamický objekt, v ktorom sa odráža vývin ľudskej spoločnosti. Pri jazykovej 
kultúre je znalosť jazykových noriem nevyvrátiteľná. Ak sa chceme kultivovane a správne 
vyjadrovať (ústne či písomne), musíme ovládať normy spisovného jazyka. Ako však 
spoznáme normy? Kto sa stane sprostredkovateľom noriem smerom k bežnému 
používateľovi spisovného jazyka? Je to jazykovedec, resp. jazykovedci, ktorí nevytvárajú, 
ale opisujú normu, a to vedecky. Treba mať na zreteli aj to, že požiadavky na verejný 
jazykový prejav sú oveľa vyššie ako požiadavky na neoficiálne prejavy. Prakticky každý 
z nás sa v súčasnom období dostáva do situácie (nielen jednej), keď musí verejne vystúpiť, 
musí verejne rozprávať. To znamená, že každý z nás by sa mal na základe vzdelávania 
a vzdelania „dopracovať“ k pestovanému prejavu, každému z nás by malo záležať na 
kultúre svojho prejavu.  
2. Jazykové vzdelávanie je ďalším činiteľom jazykovej kultúry. Bez neho by sme sa 
vskutku nezaobišli. Práve ním sa totiž vytvárajú predpoklady na aplikáciu teoretických 
poznatkov v praxi. Teda to, čo sa naučíme, čo si osvojíme, použijeme a uplatníme v praxi. 
Dosah na jazykovú prax majú napríklad školské príručky či populárne publikácie. 
Pripomíname jedno: príručky síce ovplyvňujú jazykovú prax, ale stav, ktorý je zachytený 
v príručkách mešká za praxou – za vývinom. Podobné je to aj s meškaním učebnicovej 
literatúry vydávanej pre školy. To preto, lebo do týchto kníh sa môžu uviesť iba overené 
a všeobecne uznávané  poznatky a školské učebnice sa nemôžu často meniť. Jazykové 
vzdelávanie sa realizuje jednak školským vzdelávaním, jednak mimoškolským 
vzdelávaním. Školské vzdelávanie vytvára základy na jazykovú kultúru a vzdelávanie 
v mimoškolskom prostredí dopĺňa a rozširuje školské vzdelávanie.  

 
Spoločenská situácia na Slovensku je oproti minulosti priaznivá pre rozvoj jazykovej 

kultúry, pretože do problematiky kultivovania slovenčiny už nezasahujú sily „zvonka“, 
neovplyvňujú ju cudzie teórie. Došlo k odideologizovaniu a odpolitizovaniu vedy a výskumu. 
My sami sa staráme o slovenčinu, my sami o nej rozhodujeme – o jej rozvoji alebo úpadku. 
Naša krajina má mnoho odborníkov, kvalifikovaných pracovníkov, má celospoločenské 
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inštitúcie pôsobiace v oblasti pestovania jazyka, to všetko na zabezpečenie kultúrneho rozvoja 
Slovenska.  

Rozvojom školstva, rozšírením školskej dochádzky, zvýšením počtu študujúcich na 
vysokých školách i masovo-komunikačnými prostriedkami vzrástla kultúrna a vzdelanostná 
úroveň slovenskej spoločnosti. Zároveň sa rozšíril vznik kultúrnych domov, doškoľovacích 
pracovísk, špeciálnych odborných kurzov, ustálila sa činnosť vysielania miestneho rozhlasu 
i vydávania mestských a dedinských novín.  

 
2.3  Pedagóg disponujúci kvalitami svojej osobnosti 

 
Učiteľ je najvýraznejší formovateľ pomáhajúci pri humanizácii škôl. Svojím 

pracovným výkonom umožňuje významne formovať osobnostný rozvoj študentov a podieľa 
sa na vytváraní podmienok, ktoré priaznivo ovplyvňujú psychickú harmóniu študentov 
nezabúdajúc na sociálny a emocionálny vývin. Osobnosť pedagóga je nespochybniteľným 
elementom, nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie a hodnotenia v súčasných premenlivých 
spoločenských, kultúrnych a ekonomických podmienkach. Zmeny v spoločnosti vplývajú na 
učiteľovu osobnosť. V. Júva (Zdroj: Vaniš, L. – Sirotová, M. – Ručková, G, 2000) hovorí 
o základných kvalitách príznačných pre jeho osobnosť. Začlenil ich do nasledujúcich skupín:  
1. Hodnotová orientácia pedagóga – osobnosť stotožňujúca sa s demokratickými princípmi 
a humanitným spôsobom života prenáša svoj hodnotový systém na svojich študentov. 
Konanie učiteľa sa stáva hybnou silou rozvoja ich hodnotového zamerania.  
2. Vzdelanie učiteľa: 
a) všeobecné – má filozofický, vedecký rozhľad, politický prehľad, 
b) teoretické a prakticko-odborné – v tom odbore, ktorý vyučuje, 
c) pedagogické – obsahuje tak teoretické poznatky o cieľoch, metódach a formách výchovno-
vzdelávacieho procesu, ako aj praktické pedagogické a didaktické zručnosti, napr. zručnosti 
v komunikácii, organizátorská spôsobilosť. 
3. Typické vlastnosti pedagógovej osobnosti: 
a) kreativita – meniť, pretvárať súčasnú úroveň, 
b) pedagogický optimizmus – viera v schopnosti študentov, 
c) pedagogický takt – disciplinovanosť v správaní sa, sebaovládanie, 
d) pedagogický pokoj – koncentrácia na svoju pracovnú činnosť, trpezlivosť voči študentom, 
e) pedagogická angažovanosť – aktívny prístup učiteľa k práci, 
f) hlboký prístup k študentom – byť empatický a ústretový voči nim,  
g) prísna spravodlivosť – nepodliehať subjektívnym dojmom a pocitom, nepreferovať 
     niektorých študentov. 
 

Učiteľ realizujúci organizovanú vzdelávaciu prácu dokáže teda svojím kúzlom 
osobnosti pozitívne vplývať na študentov. Jeho osobnosť je tak najsilnejším prostriedkom vo 
vzdelávaní, pričom možno vysloviť a tvrdiť, že ani najlepšie metódy a formy vyučovania 
nedokážu tak silne pôsobiť na študentov, ako práve učiteľovo správanie, konanie, ľudský 
prístup a empatia vyvierajúca z jeho vnútra. Kvalita učiteľovej práce nesie nesporné znaky 
v humanistickom a citovo kladnom prístupe. Jeho trpezlivosť a dobro, jeho fyzické a duševné 
zdravie spoločne s láskavým humorom a sympatickým smiechom znamenajú blízkosť alebo 
aspoň priblíženie sa k ďalšej a ďalšej generácii mladých ľudí. Učiteľ sa tak stáva živým 
vzorom, nasledovaniahodným príkladom pre svojich zverencov. Záleží nielen na jeho 
odbornej spôsobilosti, lež aj mravnej bezúhonnosti a vľúdnemu, prívetivému slovu 
a pochopeniu. Požiadavky na vlastnosti pedagógov, pravidlá, podľa ktorých ich možno 
hodnotiť, sú dôležité pre nich samých a sú významné aj pre spoločnosť. Ťažisko náročnosti 
výkonu tejto pracovnej činnosti spočíva v tom, že výučba závisí od viacerých sociálnych 
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a legislatívnych činiteľov. Od učiteľa sa vždy očakávalo, že bude uskutočňovať množstvo 
úloh, že on ako subjekt výchovného a vzdelávacieho procesu bude viesť svojich zverencov k 
samorozvíjacej činnosti, k samostatnej orientácii v probléme.  

Spôsobilosť učiteľa vo výkone jeho povolania, v profesionálnej činnosti sa vytvára 
prostredníctvom predpísaného vzdelávania a tiež na základe nadobudnutých skúseností pri 
práci. Pedagóg, ktorý získal odbornú a pedagogickú spôsobilosť, splnil požadované nároky 
pre výkon svojho povolania, je kvalifikovaný.  Ak má napríklad ekonóm len odbornú 
spôsobilosť, nie je kvalifikovaný učiteľ, lebo nedisponuje učiteľskou spôsobilosťou 
(vyštudoval odbor neučiteľského zamerania). 
      

3. ZÁVER 
 

Študenti oceňujú pedagógov, ktorí sú odborníkmi vo svojej oblasti, resp. vyučovacom 
predmete a ktorí vedia zabezpečiť vysokú efektívnosť vzdelávania. Zároveň kriticky reagujú 
na charakterové vlastnosti svojich učiteľov. Je nesmierne dôležité, aby jeho prejav 
rešpektoval pravidlá jazykového systému a prenášal ich do praxe. Sme presvedčení, že 
pedagóg nepôsobí rovnako na každého študenta. Individuálne osobitosti študentov 
predstavujú mnohoraké reakcie a rozdiely vo vzťahu k učiteľovi. Na to, aby si učiteľ kvalitne 
plnil svoje úlohy, aby konzekventne mohol vykonávať svoju pracovnú činnosť, musí mu 
spoločnosť vytvoriť kvalitné podmienky pre prácu. To znamená finančné ohodnotenie, ktoré 
je stále veľmi poddimenzované, pracovný úväzok, postup v kariére a, samozrejme, 
spoločenská prestíž tohto povolania. 
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