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Abstrakt 
 
  V príspevku venujeme pozornosť osobnosti učiteľa, procesu utvárania jeho osobnosti.  
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Abstract 
 
  In this paper we pay attention to the personality of a teacher, the process of forming 
his personality. 
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1. ÚVOD  
 
 Pojmom učiteľ sa označuje profesia, pre ktorú je dôležité získanie kvalifikácie 
vysokoškolským učiteľským štúdiom rôznych vedných odborov (fyziky, matematiky, 
chémie). Učiteľ sa venuje vo svojom povolaní najmä výchove a vzdelávaniu detí a mládeže 
v škole. Pracovnou náplňou učiteľa je výchovno-vzdelávací proces v škole, vyučovanie kde 
aplikuje všetky svoje poznatky z jednotlivých odborov napr. z pedagogiky alebo z  
psychológie (Rozinajová, 1992).  
          Učiteľom väčšinou nazývame každú osobu, ktorá sústavne, prakticky a cieľavedome 
iného učí a vzdeláva v osobitných podmienkach. Za učiteľa môžeme pokladať toho, kto riadi 
vyučovací proces, resp. vzdelávací proces. Učiteľa charakterizuje najmä to, že má prevahu 
nad vyučovanými. Učiteľ vykonáva svoju prácu ako praktickú činnosť. Psychológia 
vyučovania si u učiteľa všíma najmä jeho pedagogické a odborné vedomosti. Taktiež si všíma 
ich aplikovanie v praxi a osobné vlastnosti a faktory správania, ktoré ovplyvňujú učenie žiaka, 
jeho charakterové vlastnosti, jeho učebnú výkonnosť, vzťah k učebnému predmetu (Ďurič, 
1991).  
      

2. CIEĽ PRÍSPEVKU  
 
  Učiteľ je hlavný organizátor a realizátor výchovy a vzdelávania a analýze jeho 
osobnosti venujeme pozornosť v tomto príspevku.  
   
 „Učiteľovu osobnosť je potrebné chápať ako obecný model osobnosti človeka, 
vyznačujúci sa predovšetkým psychickou determináciou” (Dytrtová - Krhutová, 2009, s. 15). 
Utváranie osobnosti učiteľa je veľmi dôležité. Za najkomplikovanejšie v rozvoji osobnosti sa 
pokladá vzťah štruktúry a dynamiky osobnosti, čiže prístup k poznaniu osobnosti.  
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Pre osobnosť učiteľa sú významné tieto komponenty:  
 psychická odolnosť ( náhľad do podstaty a povahy problémových situácii), 
 adaptabilita a adjustabilita ( schopnosť riešenia situácii), 
 schopnosť osvojovať si nové poznatky   
 sociálna empatia a komunikatívnosť (Dytrtová - Krhutová, 2009). 

       Vplyv a utváranie učiteľovej osobnosti, závisí predovšetkým od vrodených vlôh – 
pedagogického nadania, od sebavzdelávania, sebavýchovy, od intenzity učiteľovho záujmu. 
Treba tu vyžadovať isté pedagogické vlohy, nadanie a schopnosti. Ide vlastne o súhrn 
vlastností osobnosti, ktoré podmieňujú úspechy vo výchovno–vzdelávacej práci.  
  Patrí tu najmä:  

 láska k deťom, 
 intelektuálne vlastnosti ( vlastnosti myslenia, fantázie, pamäti, pozornosti), 
 vlastnosti osobnosti ( charakterové, vôľové, pracovné, citovo – temperamentové, 

spoločensko – charakterové), 
 osobitosti osobného života a správania (Ďurič, 1977). 

 
        Formovanie učiteľovej osobnosti sa utvára už počas prípravy na budúce povolanie, 
v priebehu učiteľskej praxe. Osobnosť učiteľa ako tvorivého učiteľa vo vyučovaní môžeme 
jednak utvárať, jednak je plodom sebavýchovy. Základy učiteľovej osobnosti sa kladú počas 
prípravy na povolanie. Učiteľ si má osvojiť odborné a pedagogické spôsobilosti, znalosti, 
vedomosti ale taktiež ide aj o sebavzdelávanie učiteľa. Taktiež tu ide o osvojovanie 
pracovných, charakterových, citovo – temperamentových vlastností, ktoré tvoria úspech 
učiteľovej práce. Dôležitou úlohou je vypestovať v sebe kladný vzťah k deťom, lásku 
k učiteľskému povolaniu. Utváranie a rast učiteľovej osobnosti závisí od intenzity úsilia, stále 
sa zdokonaľovať vo svojom osobnom živote ale aj vo svojej pedagogickej práci. Úspešnosť 
sebaformovania učiteľovej osobnosti závisí najmä od zamýšľania sa nad svojou pedagogickou 
prácou, vidieť jej klady, jej nedostatky a odstraňovať ich. Osobnosť učiteľa obohacuje 
žiakovu skúsenosť a formuje jeho osobnosť (Ďurič, 1977).  
       Podstata výchovného pôsobenia učiteľovej osobnosti spočíva v tom, že utvára 
osobnosť žiaka. Ide vlastne o istý súhrn učiteľových vedomostí a spôsobilostí, spôsobov 
správania, osobných vlastností. Učiteľ výchovne pôsobí na žiakov najmä svojím správaním. 
Je pre nich vzorom, príkladom, ktorý žiaci napodobňujú, snažia sa byť ako on. Akou 
osobnosťou je učiteľ od toho závisí dosah a povaha jeho výchovného pôsobenia.  Ak učiteľ 
má isté nedostatky, môže to pôsobiť na žiakov záporne. (Ďurič, 1977). 
       Podstata vzdelávacieho pôsobenia učiteľovej osobnosti je v tom ,,že pozná hlbšie 
a širšie súvislosti žiakmi osvojovaných poznatkov, ako im môže poskytnúť učebnica“ (Ďurič, 
1977, s. 589).  Učiteľ si uvedomuje cieľ svojho vyučovania, zmysel poznávania.. Osobnosť 
učiteľa je najsilnejším záporným ale aj kladným činiteľom učenia sa žiakov. Učiteľova 
osobnosť je kľúčom k úspechu ale aj neúspechu vo výchovno–vzdelávacej práci.  
       Kvalita osobnosti učiteľa má veľký výchovný dosah. Učiteľovu autoritu a jeho 
obľúbenosť u žiakov podmieňujú učiteľove vlastnosti. Na žiakov najviac vplývajú učitelia  
s dobrou autoritou, pretože žiaci sa radi podrobujú ich výchovnému pôsobeniu. Títo učitelia 
sú pre žiakov príkladom a ich osobné vlastnosti sa stávajú pre žiakov vzorom. Naopak učitelia 
s malou autoritou tzv. neobľúbení učitelia majú na žiakov slabý výchovný vplyv. Žiaci si ich 
nepripúšťajú k srdcu, nie sú pre žiakov vzorom a žiaci na nich rýchlo zabudnú. Kvalita 
učiteľovej osobnosti má formujúci vplyv nielen na utváranie osobnosti žiakov, ale aj na 
vzájomné vzťahy medzi žiakmi, čo je veľmi dôležité. Taktiež učiteľovou osobnosťou sú 
ovplyvnené aj vzťahy žiakov k učiteľovi. Môže isť o vzťahy kladné, záporné, súladné alebo 
napäté.  Tieto vzťahy majú výchovno-vzdelávací a duševno-hygienický význam. Učiteľova 
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osobnosť má aj veľký vzdelávací dosah, podmieňuje vyučovacie výsledky učiteľa. Za základ 
sa pokladá učiteľova pedagogická a odborná úroveň. Ide vlastne o to, aký je vzťah učiteľa 
k prednášanému učivu, či si ho žiaci po výklade učiteľa osvoja. Učiteľova osobnosť a jej 
vlastnosti výrazne ovplyvňujú aj vzťah žiakov k učeniu vôbec.  
  Tiež ide o celkový vzťah žiakov k škole, vyvolať u žiakov kladný vzťah k škole, 
k učeniu, k učiteľovi. Taktiež učiteľove vlastnosti podmieňujú dobrú atmosféru v triede. 
Učiteľ ako osobnosť si má v triede vytvoriť istú autoritu. Žiaci nemajú radi učiteľov, ktorí sú 
prísni, kritickí, pretože žiaci tak strácajú sebadôveru, sú neiniciatívni, nesamostatní. Naopak 
u povoľného učiteľa si zase žiaci veľa dovoľujú a tým vytvárajú tiež nepriaznivé podmienky 
na učenie sa. Psychologické osobitosti učiteľa sa prejavujú  najmä vo vzťahu k iným ľuďom. 
Ide o osobnosť citlivého typu, ktorá má citlivý prístup k inému človekovi. Je ochotný mu 
pomáhať, poradiť, obetovať sa.. Typickou vlastnosťou je trpezlivosť najmä v styku s deťmi, 
mládežou a ich vzájomnú lásku (ĎURIČ, 1977).  
      Osobitný je vzťah učiteľa k sebe samému. Ide najmä o zvýšené nároky na seba 
samého, na zdokonaľovanie sa, potreba stáleho sebavzdelávania, potreba byť vzorom, 
príkladom, zvýšená sebakontrola. Taktiež tu patrí správanie učiteľa v škole ale aj mimo nej, 
úpravy zovňajšku a iné.  
       Veľmi dôležité sú  pri utváraní učiteľovej osobnosti aj vyjadrovanie a myslenie. Ide 
o schopnosť vyjadriť svoje myšlienky, zvýšený stupeň inteligencie, vedieť sa vyjadriť 
stručne, jasne a zrozumiteľne. Osobitný význam majú aj povahové črty ako sú duševná 
sviežosť a mladosť, ochota prijímať nové podnety, zmysel pre humor, pre spravodlivosť a i. 
(ĎURIČ, 1977).  
       
       Začínajúci učiteľ by mal:  

 byt dobre pripravený na zodpovednosť za plánovanie a organizovanie v triede, 
 ma mať dobré profesionálne znalosti, 
 má využívať metódy kontroly a stratégiu vedenia žiakov vo vyučovaní, 
 má vedieť vytvoriť sociálnu atmosféru a vedieť komunikovať s partnermi školy, 

má si vedieť udržať profesionálny image, 
 má byť schopný sebahodnotenia a sebauvedomenia (Dytrtová - Krhutová, 2009).  
 

       Osobnosť učiteľa sa dá charakterizovať ako systém regulujúci vzťahy. Narúšanie 
osobnosti či už z vnútorných alebo vonkajších zdrojov vedie k neplneniu si rozvojových 
funkcii osobnosti, čo je veľmi dôležité pre osobnosť učiteľa v jeho práci (Zelina, 1990, In 
Pedagogické revue, č. 3).  
       V súčasnosti osobnosť učiteľa musí byť pripravená na úlohy v ktorých sa zdôrazňuje 
nonkognitívna oblasť rozvoja osobnosti (rozvíjať city detí, ich aktivitu, motiváciu, ich 
komunikáciu  ich tvorivosť). Učiteľ musí najprv rozvíjať sám seba a až potom môže rozvíjať 
tieto oblastí.  
  Osobnosť učiteľa môžeme rozdeliť do 3 oblastí:  

1. Oblasť vedomostí, zručností, jeho intelektuálnych kapacít, poznatkov, inteligencie. 
2. Oblasť nonkognitívna, v ktorej ide o citové vybavenie učiteľa, komunikačné zručnosti 

a schopnosti , jeho kreativitu. 
3. Oblasť podmienok práce učiteľa, kde ide predovšetkým o sebarozvoj osobnosti učiteľa 

(Zelina, 1990, In Pedagogické revue, č. 3).  
  Ak chce učiteľ naplniť svoje poslanie tak musí:  

a) vedieť, čo má robiť, tvoriť tak aby sa stále zdokonaľoval, aby zdokonaľoval aj svoju 
prácu, myslieť čo najefektívnejšie, aby vedel riešiť situácie. Môžeme tu zaradiť 
spôsoby myslenia, odborné a všeobecné vzdelanie a taktiež riešenie vzdelávacích 
a výchovných situácii, 



MVEK Prešov 2011  Katedra pedagogiky FHPV PU 
 

 
264 

 

b) chcieť realizovať to, čo sa nachádza v človeku. Patrí tu najmä hodnotový systém 
učiteľa a motivačno-citový systém, 

c) vytváranie podmienok pre prácu učiteľa. Dôležitým prvkom je prostredie v ktorom 
učiteľ vykonáva svoju prácu, koľko má žiakov (Zelina, 1990, In Pedagogické revue, č. 
3).  

 
      Čo sa týka profesionality učiteľa, učiteľ musí byť pre svojich žiakov osobnosťou. 
Musí byť náročný nielen na seba ale aj na svojich žiakov, ktorých vyučuje. Musí mať 
organizátorské schopnosti a musí byť vyrovnanou osobou. Ak má učiteľ profesionálne 
rozvíjať osobnosti žiakov a tiež ich aj vychovávať tak musí mať dobrú pedagogickú prípravu 
a vysokú všeobecnú kultúru. Musí mať kvalitné pedagogické, odborné a všeobecné vzdelanie. 
Učiteľ vyniká aj organizačnými schopnosťami. Veľkú úlohu v učiteľovej osobnosti zohrávajú 
najmä osobné a charakterové vlastnosti a to najmä:  
čestnosť, svedomitosť, usilovnosť, spravodlivosť, dobrý vzťah k ľudom, zmysel pre humor, 
ochota prijímať nove podnety, trpezlivosť, sebaovládanie, iniciatívnosť, tvorivosť, usilovnosť, 
dobré vyjadrovacie schopnosti, logickosť a systematickosť myslenia (Bezáková, 2003, In 
Technológia vzdelávania, č. 3).  
 

3. ZÁVER 
 
  Profesionalita učiteľa vo vyučovacom procese  si vyžaduje dodržiavanie istých zásad. 
V závere by sme chceli vymedziť niekoľko z nich:   

1) rešpektovať osobnosť žiaka, jeho názory – nechať žiaka, aby sa sám vyjadril, aby si 
sám presadil svoj vlastný názor, rešpektovať ho 

2) primerane a pozitívne  motivovať žiakov k efektívnej a produktívnej činnosti – 
motivovať žiakov, vyvolať v nich záujem o istý predmet, o prácu 

3) rešpektovať práva druhých – nechať vyjadriť sa o istej problematike aj iných ľudí 
4) podporovať tvorivých jedincov – tvorivých žiakov poverovať rozličnými úlohami, 

ktoré sú individuálne 
5) rozvíjať zvedavosť žiakov – naučiť žiakov sa neustále pýtať na to čomu nerozumejú, 

naučiť ich klásť otázky a dostávať odpovede, viesť ich k poznaniu a osvojovaniu si 
svojich poznatkov, snažiť sa stále odpovedať na ich otázky 

6) vytvoriť atmosféru bez strachu – vytvoriť dobrú, zábavnú atmosféru na hodinách, aby 
žiaci nemali strach, nemali pocity úzkosti, nepokoja, pestovať v nich sebadôveru 

7) spravodlivo hodnotiť žiakov – viesť žiakov k sebahodnoteniu, správne ich slovne 
alebo písomne ohodnotiť (Bezáková, 2003, In Technológia vzdelávania, č. 3). 

     Úroveň kvality dobrej prípravy učiteľa ovplyvňuje aj jeho profesionalitu. Vychádzame 
z teórie ,,šiestich S” , ktorá vedie k tomu aby sa učiteľ stal kvalitným. Ide predovšetkým 
o tieto oblasti.  

A. Sebareflexia – ide o nedostatočné vnímanie seba samého pri riešení istých výchovných 
situácii. 

B. Sebahodnotenie – ide o to, ako učitelia hodnotia jednotlivé články, ide o hodnotenie 
učiteľa učiteľom, hodnotenie učiteľa rodičmi alebo žiakmi. Hodnotí sa predovšetkým 
činnosť a kvalita učiteľov.  

C. Sebavedomie – vzniká na základe sebahodnotenia. Ide o učiteľov s nízkym alebo 
vysokým sebahodnotením ba niekedy až prehnaným sebahodnotením.  

D. Sebaovládanie – ide o negatívne a asertívne prejavy. Každý učiteľ by mal zvládať istu 
situácia, riešiť istý problém kľudne, rozvážne, mal by vedieť zvládať záťažové 
situácie.  
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E. Sebaregulácia – prejavuje sa najmä vtedy keď človek zvláda sám seba, svoje 
psychické procesy. 

F. Sebatvorenie – ide tu najmä o emočnú zrelosť, znalosť hodnôt a cieľov, poznanie ciest 
a metód riadenia výchovy a vzdelávania žiakov, múdrosť a pod. (Bezáková, 2003, In 
Technológia vzdelávania, č. 3).  
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