
MVEK Prešov 2011  Katedra pedagogiky FHPV PU 
 

 
276 

 

SOCIÁLNO - PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PEDAGOGICKEJ 
INTERAKCIE. VZŤAH UČITEĽ – ŽIAK. 

 
SOZIAL - PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE DER INTERAKTION VON 

BILDUNG. BEZIEHUNG LEHRER - SCHÜLER. 
 
 

Júlia Potašová 
 
Abstrakt 
 

Príspevok systematizuje poznatky z oblasti psychológie, sociológie a didaktiky. Jeho 
cieľom je hlbšie preniknutie do problematiky vzťahu medzi učiteľom a žiakom. Popisuje 
výchovno – vzdelávací proces ako spoločenský proces vzájomných interakcií, ktoré 
determinujú charakter klímy v triede a spolu s inými faktormi sa podieľajú na regulácií 
správania, motivácií i na celkovej úspešnosti žiakov a spokojnosti učiteľa. Ústrednú 
pozornosť venujeme analýze vzťahu učiteľa so žiakmi, psychologicky, didakticky a sociálne 
podmieneným aspektom osobnosti učiteľa a možnostiam ich uplatnenia pri spolupráci so 
žiakmi vo výchovno – vzdelávacom procese.   
 
Kľúčové slová: sociálna interakcia, sociálna konformita, sociálne učenie, sociálne roly, 
sociálne zručnosti, pedagogická komunikácia  
 
Abstract 
 

Post systematisieren Wissen über Psychologie, Soziologie und Didaktik. Sein Ziel ist 
es, tiefer in die Frage der Beziehung zwischen Lehrer und Schüler zu durchdringen. 
Beschreibt Bildungs - Lernprozess als sozialer Prozess der gegenseitigen Wechselwirkungen 
der Natur des Klimas in der Klasse zu bestimmen und zusammen mit anderen Faktoren in der 
Regulation von Verhalten, die Motivation und den Erfolg der Schüler und Lehrer zufrieden 
beteiligt. Zentrale Aufmerksamkeit wird auf die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler 
analysieren, psychologisch, sozial bedingt und didaktische Aspekte der Persönlichkeit und 
Lehre Möglichkeiten für ihre Anwendung in Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern 
im Bildungssystem - Lernprozess. 
 
Schlüsselwörter: soziale Interaktion, soziale Konformität, soziales Lernen, sozialen Rollen, 
Sozialkompetenz, Lehre Kommunikation 
 
 

1. ÚVOD 
      
      Človek ako bio-eko-psycho-sociálna bytosť nevyhnutne potrebuje pre svoju existenciu 
spoločnosť. V rámci tohto sociálneho prostredia nadväzuje sociálne vzťahy s inými ľuďmi, 
vymieňa si s nimi informácie a nadobúda určité spoločenské postavenie,  spoločenský status. 
Ten mu predurčuje istú sociálnu rolu, ktorá vymedzuje správanie v danej situácií.  
      Platí to aj o školskom prostredí. Výchovno – vzdelávací proces prebieha 
prostredníctvom sociálnych interakcií medzi učiteľom a žiakom, učiteľom a žiakmi, i medzi 
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žiakmi navzájom. Aby mohol učiteľ tieto sociálne interakcie vhodným spôsobom regulovať 
a riadiť, musí ich poznať a rozumieť im.      
      Prvú kapitolu venujeme charakteristike a typom sociálnych interakcií. Zmienime sa 
o sociálnom správaní a sociálnych zručnostiach učiteľa potrebných vo výchovno – 
vzdelávacom procese. Nevynecháme ani najčastejšie chyby, ktorých sa učitelia dopúšťajú pri 
sociálnom styku so žiakmi.  
      V druhej kapitole sústredíme pozornosť na osobnosť učiteľa a jeho možnosti pri 
vytváraní pozitívnej klímy v triede. Súčasťou tejto kapitoly je aj problematika pedagogickej 
komunikácie.  
      Tento príspevok je určený všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť viac o sociálno-
psychologických aspektoch pedagogickej interakcie, či už z osobného záujmu, alebo pre 
praktické využitie v školskej praxi. 
     Uvedomujeme si šírku a celkovú náročnosť tejto problematiky, ktorú v tomto 
príspevku naznačujeme len okrajovo. Budeme preto vďační za pripomienky a námety, ktoré 
by pomohli túto prácu kvantitatívne aj kvalitatívne doplniť a obsahovo obohatiť.  
 

2. SOCIÁLNA INTERAKCIA A JEJ MIESTO VO VÝCHOVNO – 
VZDELÁVACOM PROCESE 
 

2.1 Charakteristika a typy sociálnych interakcií 
 

      Potreba človeka socializovať sa, utvárať a rozvíjať spoločenské vzťahy a komunikovať 
s inými ľuďmi, patrí k základným existenčným potrebám ľudského rodu. Táto potreba sa 
realizuje v rámci sociálneho styku.  

Ľ. Gáborová a Z. Gáborová (2006, s. 65) pod pojmom sociálny styk rozumejú formu 
interpersonálnych vzťahov, proces odovzdávania informácií a druh ľudskej činnosti. 
,,Sociálny styk je psychologickým procesom, pri ktorom sa bezprostredne uplatňuje aspoň 
jednostranný vplyv medzi najmenej dvoma osobami.“ (A. Tokárová, 2003, str.405).  
Súčasťou bezprostredného sociálneho styku je sociálna interakcia. Týmto pojmom J. Mareš 
a J. Křivohlavý (1989, s.118) označujú vzájomné sociálno – psychologické pôsobenie ľudí, 
ktoré prebieha na rôznych úrovniach spoločenskej činnosti a na rôznych úrovniach sociálnych 
vzťahov. Uskutočňuje sa pomocou sociálnej komunikácie.  

Ľ. Gáborová a Z. Gáborová (2006, s.66) ešte dodávajú, že sociálna interakcia zahŕňa 
vzájomné ovplyvňovanie a odráža spoločenské statusy a roly účastníkov sociálnej interakcie. 
Najmenšou jednotkou sociálnej interakcie je dyáda – interakcia dvojíc, ktorá prebieha medzi 
dvoma účastníkmi sociálnej interakcie a tvorí základ akéhokoľvek sociálneho vzťahu. 
Poznanie charakteristiky a typov sociálnej interakcie je pre učiteľa užitočné, pretože sociálna 
interakcia so žiakmi tvorí základ jeho pedagogickej činnosti. 

V literatúre, ktorá sa zaoberá problematikou sociálnej interakcie (Ľ. Gáborová, Z. 
Gáborová (2006), A. Tokárová (2003), J. Mareš, J. Křivohlavý (1989), D. Fontana (2003) 
a iní), sú najčastejšie uvádzané tieto druhy sociálnej interakcie: 

1. Koexistencia – v tejto interakcii jedinci pôsobia ,,vedľa seba“, spája ich vzájomná 
registrácia, t.j. vedomie aktuálnej spoločnej existencie v danom priestore. Vedia 
o sebe a navzájom tolerujú svoju prítomnosť. Spája ich rovnaký cieľ, no naďalej 
pôsobia celkom samostatne, nezávislé na sebe, ale s určitým ohľadom na toho 
druhého. 

2. Koordinácia – predstavuje ďalší spôsob sociálnej interakcie, pri ktorom koordinujúci 
jedinci jednajú samostatne, pri práci uplatňujú vlastné postupy, ktoré však navzájom 
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zlaďujú. A. Tokárová (2003, s.406) tento druh sociálnej interakcie charakterizovala 
ako spoločnú voľbu individuálnych postupov. 

3. Kooperácia – podľa Ľ. Gáborovej a Z. Gáborovej (2006, s.68) ide o najvyššiu formu 
medziľudskej súčinnosti, pri ktorej si účastníci navzájom pomáhajú, dopĺňajú sa, 
vnímajú sa ako jeden tím, ktorý sa usiluje dosiahnuť spoločný cieľ. Kooperatívna 
interakcia je založená na vzájomnej spolupráci a spoločnom cieli, nezávisle od kvality, 
hĺbky a intenzity vzájomného vzťahu účastníkov danej sociálnej interakcie. 

4. Prosociálna interakcia – je založená na vysokej miere altruizmu, s cieľom nezištného 
konania v prospech druhej osoby. Prosociálny jedinec za svoje konanie neočakáva 
odmenu, ani pochvalu. Koná na základe hlbokého vnútorného presvedč Prosociálny 
jedinec za svoje konanie neočakáva odmenu, ani pochvalu. Koná na základe hlbokého 
vnútorného presvedčenia, že to, čo robí, je dobré, správne a pre iného prospešné. 
Staršia literatúra (J. Mareš, J. Křivohlavý, 1989, s.121) tento druh sociálnej interakcie 
uvádza pod názvom pomáhajúca interakcia, resp. interakcia typu pomoci.  

5. Súperenie – zahŕňa vzájomné predbiehanie sa vo výkone, či už ide o vedomostnú 
úroveň, šport, alebo inú činnosť. Cieľom je dosiahnuť čo najlepší výsledok. Ľ. 
Gáborová a Z. Gáborová (2006, s.69) chápe súperenie ako konkurenčné správanie, 
v ktorom ide o to, kto z koho.  
Stručný prehľad druhov sociálnych interakcií má napomôcť uvedomeniu, že výchovno 

– vzdelávací proces je procesom spoločenským a že v ňom má sociálna interakcia svoje 
stabilné miesto.  

 
2.2 Sociálna štruktúra triedy 

 
      Výchovno – vzdelávací proces predstavuje spoločenský proces vzájomných interakcií, 
ktoré determinujú charakter klímy v triede a spolu s inými faktormi sa podieľajú na regulácií 
správania, motivácií i na celkovej úspešnosti žiakov a spokojnosti učiteľa.  
    Učiteľ spolu so žiakmi tvorí zvláštnu spoločenskú jednotku, vo vnútri ktorej existuje 
zložitá spleť sociálnych interakcií, vzťahov a postojov, ktoré formujú jednotlivcov i triedu ako 
celok. Podľa D. Fontanu (2003, s.275) si trieda prostredníctvom silného pôsobenia týchto 
sociálnych interakcií vytvára zvláštnu sociálnu povahu, ktorou sa odlišuje od iných 
paralelných tried a ktorá ju činí špecifickou a jedinečnou triedou z hľadiska sociálneho 
usporiadania vzťahov. ,,Jednotlivci i trieda ako celok nadobúdajú svoj špecifický sociálny 
status, ktorý určuje ich miesto a spoločenské postavenie v kolektíve. Sociálna povaha je teda 
výsledkom utvorených sociálnych interakcií, vzťahov a sociálnych statusov, ktoré 
determinujú dynamiku triedy i správanie jednotlivcov. Špecifickosť sociálnej povahy triedy 
má svoj silný prejav v postoji učiteľa k triede a naopak. Sociálna povaha triedy sa po jej 
sformovaní stáva relatívne stabilnou a stálou.“ (D. Fontana, 2003, s.275). Sociálna povaha 
triedy sformuje triedu, ktorá sa stáva pre učiteľa buď obľúbenou triedou, do ktorej vstupuje 
rád, alebo naopak, triedou, ktorú vníma ako problémovú, nedisciplinovanú, málo snaživú 
a pod. 
     A. Tokárová (2003, s.410) v súvislostí so sociálnou povahou poukazuje na ďalší 
dôležitý formatívny prvok, ktorým je sociálna dynamika. Týmto pojmom označuje sociálny 
mechanizmus pohybu, ktorý je prítomný nielen v samotnej aktivite, ale aj v postojoch, 
motivácií a záujmoch žiakov. Sociálna dynamika uvádza žiakov do činnosti, mení pasivitu na 
aktivitu, nezáujem na záujem, ale môže pôsobiť aj opačne. Vtedy sa činnosť stáva 
stagnujúcou, nerozvíja sa a nenapreduje. ,,Sociálna dynamika, ak je pozitívna, stáva sa 
produktívnou, v opačnom prípade pôsobí kontraproduktívne. Je treba mať na pamäti, že 
sociálna dynamika odráža skupinovú štruktúru, ktorá vyjadruje sociálny status a sociálnu rolu 
každého jej člena.“ (A. Tokárová, 2003, s.410). Sociálna dynamika je aj mierou určenia 
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sociálnych hodnôt v danej sociálnej skupine. Je vyjadrením toho, či usilovné a zodpovedné 
plnenie úloh, výborný prospech, pozornosť na hodine a pod. budú predmetom triedneho 
obdivu a prijatia, alebo naopak, či trieda ako celok bude takéto prejavy niektorého zo žiakov 
podceňovať, zosmiešňovať, ironizovať a pod.  
      Pôsobenie sociálnej dynamiky v triede má dopad aj na sociálnu interakciu medzi 
učiteľom a žiakom. Pedagogická interakcia sa odohráva v konkrétnom sociálnom prostredí, 
v školskej triede, kde jednotliví členovia plnia rôzne sociálne statusy a roly. Autori staršej 
i novšej literatúry sa zhodujú v názore, že sociálny status žiakov podmieňuje voľbu 
komunikácie učiteľa s nimi. Podľa J. Mareša, J. Křivohlavého (1989, s.130), Š. Vendela 
(2005, s.267), E. Petláka (2006, s. 58), D. Fontanu (2003, s.279) a iných, učitelia poskytujú 
žiakom odlišnú mieru pozitívnej komunikácie založenej na prijatí, povzbudení, pochvale 
a pod. Táto odlišnosť je podľa vyššie spomínaných autorov určená sociálnym statusom žiaka. 
Žiak, ktorý na vyučovaní nevyrušuje, je pozorný, aktívne sa zapája, plní si povinnosti atď. je 
učiteľmi vnímaný ako dobrý žiak. Učitelia takýmto žiakom poskytujú viac času na 
premyslenie odpovede pri skúšaní, častejšie týchto žiakov chvália, majú pre nich viac 
povzbudivých a milých slov, než pre žiakov so sociálnym statusom lajdáka, zhodujú sa autori 
G. Petty (1996, s.67), Š. Vendel (2005, s.268). 
      Je dôležité pochopiť, že vzťah medzi pedagogickou interakciou a sociálnym 
prostredím, v ktorom pedagogická interakcia prebieha, je obojstranný. J. Mareš, J. Křivohlavý 
(1989, s.131) to vysvetľujú takto: sociálne prostredie ovplyvňuje charakter pedagogickej 
interakcie, pretože sociálna štruktúra triedy spolu s jej dynamikou vytvárajú sociálnu povahu, 
s ktorou učiteľ interaguje. Avšak platí to aj opačne. Voľba pedagogickej interakcie pôsobí 
a vyvoláva zmeny v sociálnom prostredí. Preto G. Petty (1996, s.68) hovorí o regulujúcej 
schopnosti učiteľa. Znamená to, že učiteľ má tu moc, aby pomocou pedagogickej interakcie 
korigoval, menil a prispôsoboval sociálne vzťahy v triede tak, ako si to vyžaduje pedagogická 
situácia. Sociálni psychológovia odporúčajú učiteľom využívať metódu proaktívneho štýlu 
konverzácie nielen v rámci didaktickej zložky výchovno – vzdelávacieho procesu, ale aj 
v rámci výchovnej zložky zameranej na posilňovanie a upevňovanie pozitívneho sociálneho 
správania žiakov.  

,,Metóda proaktívneho štýlu konverzácie je založená na reťazení pomocou pýtania sa. 
Ide o to, že učiteľ vedie rozhovor tak, aby vždy došlo ku výmene informácií zakončenej 
otázkou. Napr. U: Aké literárne žánre poznáme? Ž: román, detektívka, poviedka atď. U: 
Osobne mám najradšej historické romány. Aký literárny žáner sa páči tebe? ... Túto metódu je 
vhodné využiť aj pri regulácií správania žiakov. Jej veľkým pozitívom je motivácia, výzva 
k aktivite a udržiavanie pozornosti žiakov. Pre učiteľa je vhodnou aj ako nástroj poznávania 
osobnosti žiaka.“ (D. Fontana, 2003, s.280). 
      Každý žiak je jedinečný a v rámci sociálneho prostredia plní istý sociálny status. Pod 
týmto pojmom budeme rozumieť nasledovné: ,,Celková charakteristika každého člena 
skupiny odrážajúca jeho miesto v skupine, sa označuje termínom pozícia. Tá sa spája 
s prestížou, významom a hodnotou pre danú sociálnu skupinu. V takom význame hovoríme 
o sociálnom statuse ako o zaradení jedinca do skupinovej hierarchie z hľadiska prestíže, ktorú 
v skupine má. Súbor očakávaní týkajúci sa správania jednotlivca spätého s istou pozíciou 
v skupine sa nazýva sociálna rola.“ (A. Tokárová, 2003, str.410). 
      Z hľadiska prijatia, prestíže a moci, ktorú žiak v rámci sociálnej štruktúry získa, Ľ. 
Gáborová a Z. Gáborová (2006, s.99) rozlišujú nasledujúce sociálne statusy: 

1. populárne osoby – žiaci s týmto statusom sú pre väčšinu triedy obľúbení, 
rešpektovaní a uprednostňovaní. Sú to tzv. hviezdy triedy. 

2.  obľúbené osoby – sú obľúbené v triede, často aj u učiteľov. 
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3. akceptované osoby – v triede zastávajú neutrálne miesto, nepatria k obľúbeným, ale 
ani k trpeným osobám. Ostatnými sú registrovaní a vnímaní ako súčasť kolektívu bez 
nejakého väčšieho emocionálneho pozitívneho, či negatívneho záujmu o nich. 

4. trpené osoby – sú uznávané len malou časťou triedneho kolektívu. Väčšia časť k nim 
prechováva neutrálny až negatívny postoj. 

5. osoby stojace mimo – tzv. izolovaní členovia, ktorých triedny kolektív ignoruje.  
      Rozmanitosť sociálnych statusov a vzorce vzťahov medzi jednotlivými členmi malej 
sociálnej skupiny označujeme pojmom skupinová štruktúra. (Ľ. Gáborová, Z. Gáborová, 
2006, str.98). Poznanie skupinovej štruktúry v školskej triede umožňuje učiteľovi realizovať 
produktívne cieľavedomé zmeny, ktoré môžu napomôcť efektívnemu vyučovaniu.  
      Sociálno – psychologickou metódou, ktorú môže učiteľ v praxi využiť ako nástroj 
poznania sociálnych vzťahov a väzieb medzi žiakmi v triede, je metóda sociometrie. ,,Princíp 
sociometrie spočíva vo voľbe členov sociálnej skupiny. Informácie (voľby) sa získavajú na 
základe písomných výpovedí žiakov na predložené otázky, ktoré pripravujeme v závislostí od 
veku skúmaných osôb a zamerania prieskumu. Otázky majú sledovať pozitívne aj negatívne 
voľby, to znamená majú byť formulované kladne, aj záporne. Napr. Komu z triedy by si 
zveril svoje tajomstvo? (kladná otázka), Koho z triedy by si nevzal na opustený ostrov? 
(záporná otázka).“ (A. Mrúzová, 2003, str.78). Podstata sociometrie teda spočíva vo voľbe 
členov skupiny, umožňuje sledovať jej súdržnosť, emocionálne vzťahy medzi jednotlivcami, 
aj ich postavenie v danej sociálnej skupine. Je to metóda, ktorá je jednoduchá z hľadiska 
získania dát a vypracovania výberových otázok, avšak zložitá na vyhodnocovanie. 
,,Výsledkom sociometrie je sociogram, ktorý môže mať podobu tabuľky, alebo 
koncentrického kruhu. Podáva obraz o vzájomných vzťahoch v malej sociálnej skupine, napr. 
v školskej triede. Vyjadruje charakter vzťahov v skupine ako celku, jej súdržnosť, ale aj 
pozíciu jednotlivých členov, ktorá je definovaná konkrétnymi výbermi.“ (Ľ. Gáborová, 2006, 
str.28). Sociogram teda môžeme chápať ako výslednicu sociometrie, ako grafické spracovanie 
jej výsledkov. Zatiaľ čo sociometria je určená pre žiakov, ktorí ju vypĺňajú, sociogram je 
určený pre učiteľa, alebo iného sociálno – pedagogického pracovníka, či psychológa, ktorý ho 
vytvára a vyhodnocuje.  
      Osobnosť učiteľa sa aktívne podieľa na formovaní a regulovaní sociálnych vzťahov 
medzi žiakmi. Niekedy učiteľ nevedome svojou komunikáciou, postojmi, či predsudkami 
ovplyvní to, že žiak stratí motiváciu vymaniť sa zo svojho negatívneho sociálneho statusu 
a preto nenapreduje. Učiteľ však 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. 
  

2.3 Sociálne poznávanie žiaka v pedagogickej interakcii 
 

      Pri definovaní pojmu sociálne poznanie, vychádza A. Tokárová (2003, s.407) 
z poznatkov psychológie, ktorá týmto pojmom označuje proces poznávania osôb, malých, či 
veľkých sociálnych skupín, ako aj vysvetľovanie príčin ich správania.  
,,Sociálne poznanie prebieha vždy v sociálnom prostredí. Zahŕňa celý rad psychologických aj 
sociálnych zručností potrebných pre zisťovanie informácií o druhých, ich objektívne 
vyhodnocovanie a vysvetľovanie príčin daného správania jednotlivcov, alebo sociálnych 
skupín. Súčasťou sociálneho poznávania sú aj chyby, ktoré vznikajú pri utváraní reálneho 
obrazu o iných.“ (A. Tokárová, 2003, s.407). 

A. Tokárová (2003, s.408), Š. Vendel (2005, s.184), M.T. Auger a Ch. Boucharlat 
(2005, s.37), Ľ. Gáborová a Z. Gáborová (2006, s.145) v rámci pedagogickej interakcie 
učiteľa so žiakmi, uvádzajú tieto najčastejšie chyby sociálneho poznávania: 
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1. haló- efekt - ide o problém v percepcii učiteľa, ktorý sa prejavuje tým, že žiaka 
posudzuje na základe toho, čo sa o ňom hovorí ešte skôr, než s ním získa vlastnú 
skúsenosť. Výsledkom je neobjektívny postoj k žiakovi, či už pozitívny, alebo 
negatívny. 

2. sociálne stereotypy - ide o iracionálne predsudky a stereotypy učiteľa, ktoré výrazne 
ovplyvňujú jeho vnímanie žiakov (napr. stereotypy voči minoritným skupinám, 
stereotypné postoje voči určitým sociálnym skupinám). 

3. pygmalion - efekt - ide o zvláštny druh sociálnej percepcie, pri ktorej učiteľ svojimi 
predstavami a očakávaniami o žiakoch do istej miery ovplyvní ich skutočné správanie. 
Je to presvedčenie učiteľa o schopnostiach, či správaní žiaka, ktoré sa skutočne vyplní. 

4. nemennosť očakávaní – učiteľ síce diagnostikuje žiakove schopnosti, či správanie 
správne, ale nezmení svoje očakávania ani v prípade, že sa žiak zlepší. Základom tejto 
chyby je fakt, že zmena v správaní, či schopnostiach žiaka, nevyvolá zmenu 
v očakávaniach učiteľa, tie pretrvávajú a nútia tak žiaka ostávať na danej úrovni. 

      Sme presvedčení, že ak učiteľ bude poznať chyby, ktoré sú pri sociálnom poznávaní 
žiakov bežné, môže svoje hodnotenie vedome regulovať a tým predchádzať vzniku týchto 
chýb. Vyžaduje to však aplikáciu sociálnych zručnosti učiteľa, ktorými budeme rozumieť také 
sociálne postupy učiteľa, ktorými utvára, reguluje a predchádza vzniku negatívneho správania 
žiakov, podporuje pozitívne sociálne vzťahy v kolektíve, podnecuje priateľské sociálne 
interakcie a navodzuje pozitívnu klímu v triede.  
      Z hľadiska sociálno – psychologických zručností učiteľa má pre triedu veľký význam, 
ak učiteľ utvára priestor pre sociálne učenie. ,,Ide o učenie ovplyvňované následkami, ktoré 
po prejavoch správania prichádzajú. Tieto následky môžu byť kladné – mať formu odmeny, 
alebo môžu byť záporné – mať formu trestu. Preto sa sociálne učenie spája aj s názvom 
učenie odmenou a trestom.“ (Š. Vendel, 2005, s.60). Sociálne učenie je úzko spojené 
s nápodobou, motiváciou a hodnotením. Správanie, ktoré je pozitívne má byť odmenené, 
naopak, správanie, ktoré je negatívne má byť potrestané, prípadne ignorované, aby vyhaslo.  
Š. Vendel (2005, s.61-70) uvádza nasledujúce zásady sociálneho učenia: 

1. posilnenie žiaduceho správania má byť okamžité - musí nasledovať čo najskôr po 
danom správaní, aby bol účinok odmeny čo najsilnejší. Posilnenie môže mať podobu 
známky, slovnej pochvaly, zelených bodov, prípadne iných dohodnutých odmien. 

2. posilnenie musí byť zaslúžené – najskôr musí dôjsť ku žiaducemu správaniu, až potom 
k posilneniu prostredníctvom odmeny. 

3. správanie, ktoré chceme odstrániť, musíme prestať posilňovať. Správanie, ktoré nemá 
za následok odmenu, nemá význam a preto časom prestane – vyhasne. 

4. ak chceme znížiť frekvenciu určitého správania veľmi rýchlo, je vhodné využiť trest, 
napr. krik, obmedzenie želanej aktivity, zlá známka, poznámka a pod. 

5. vhodnejším spôsobom ako odstraňovať negatívne správanie žiakov, je pochváliť 
žiakov, keď sa správajú vhodne, než čakať na negatívne správanie, aby sme ho mohli 
potrestať. 

     Sociálne učenie je nevyhnutnou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu 
z hľadiska sociálnej konformity v triede, respektíve v škole. Konformita ako dodržiavanie 
nariadení, predpisov a správanie sa v súlade s nimi je v škole zastúpená jednak autoritou 
učiteľa a rešpektovaním jeho požiadaviek a jednak má podobu formálneho nariadenia 
v zmysle školského poriadku platného pre danú školu.  

D. Fontana (2003, s.288) zdôrazňuje, že vyučovacia hodina predstavuje vyhranený 
a ucelený systém konformity, zložený z nasledujúcich piatich činnosti: 

1. pozdrav – vstupná fáza, základ sociálnej interakcie medzi učiteľom a žiakom, 
učiteľom a triedou.  
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2. ustanovenie vzťahu – učiteľ komunikuje s triedou ako s celkom, aj so žiakmi ako 
individualitami. Táto činnosť konformity je prevažne didaktického charakteru a je 
spojená s preverovaním vedomostí, s vysvetľovaním nového učiva, so samostatnou 
činnosťou žiakov, kooperáciou a pod. 

3. zvládanie úloh vyučovacej hodiny – zahŕňa sociálno – didaktické úlohy zamerané na 
testovanie žiakov, skúšanie, preverovanie a hodnotenie ich sociálnych zručností 
v rámci skupinovej práce a pod. 

4. ukončenie vzťahu – dochádza k nemu na konci vyučovacej hodiny, kedy učiteľ ešte 
raz získava pozornosť žiakov, aby im komunikoval svoj dojem z vykonanej práce, 
z aktivity i celkového zvládania didaktických a sociálnych úloh. 

5. rozlúčenie – učiteľ vyjadrí žiakom pochvalu, povzbudenie a rozlúči sa s nimi. 
      Učiteľ nie je len sprievodca žiakov na ceste za poznaním, ale je aj vzorom správania, 
komunikácie, vzorom utvárania a formovania sociálnych vzťahov, vzorom plnenia 
povinností, zodpovednosti, vzorom, ktorý žiaci vnímajú, hodnotia a napodobňujú. Je preto 
dôležité, aby učiteľ vedome predvádzal žiakom také správanie, aké chce, aby si žiaci osvojili. 
Rozvíjaniu kladných vzájomných vzťahov a spolupráci napomáha pozitívna pedagogická 
komunikácia a utvorenie pozitívnej klímy v triede. 
 

3. PEDAGOGICKÁ KOMUNIKÁCIA A KLÍMA TRIEDY 
 

3.1 Komunikačná stránka pedagogickej interakcie 
 

      Komunikácia je základnou podmienkou existencie každého sociálneho útvaru, 
systému. Ak hovoríme o komunikácií ako o symbolickom výraze sociálnej interakcie, je 
nutné uviesť jej základný význam, ktorý spočíva vo vzájomnej výmene informácií, správ, 
významov.. medzi jednotlivcami, alebo sociálnymi skupinami.  
      Ľ. Gáborová, Z. Gáborová (2006, s.77-78) definuje sociálnu komunikáciu ako proces 
verbálneho i neverbálneho odovzdávania správ, informácií, myšlienok, predstáv, postojov, 
pocitov, názorov, životných skúseností a pod.  
Základnými zložkami sociálnej komunikácie sú: 

1. komunikátor – zdroj, od ktorého sa informácia šíri, ten kto komunikuje,  
2. komuniké – obsah informácie, 
3. komunikačný kanál – spôsob prenosu informácie, napr. sociálna interakcia, televízia, 

rozhlas a pod. 
4. komunikant – príjemca informácie, ten komu je informácia určená. 

     Špecifickým druhom sociálnej komunikácie je komunikácia, ktorá sleduje 
pedagogické ciele, pomáha vychovávať a vzdelávať. Ide o pedagogickú komunikáciu učiteľa 
so žiakmi.  
      J. Mareš, J. Křivohlavý (1989, s. 30) charakterizujú pedagogickú komunikáciu ako 
vzájomnú výmenu informácií medzi účastníkmi výchovno – vzdelávacieho procesu, ktorá 
slúži výchovno – vzdelávacím cieľom. Informácie sa v nej sprostredkúvajú verbálne 
i nonverbálne. 
      D. Fontana (2003, s.93-95) poukazuje na fakt, že pedagogická komunikácia má 
podporovať príjemnú klímu v triede, optimalizovať vzťahy medzi učiteľom a žiakmi, 
umožňovať efektívne riadiť sociálno – psychologické procesy v kolektíve, utvárať podmienky 
pre rozvoj motivácie žiakov, formovať osobnosť žiakov s dôrazom na ich sebaúctu a pomáhať 
učiteľovi čo najlepšie využívať osobnostné charakteristiky pre efektívnosť výchovno – 
vzdelávacieho procesu.   
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      Didaktická realizácia výchovno – vzdelávacích cieľov sa nezaobíde bez pedagogickej 
komunikácie medzi učiteľom a žiakmi, ale nemožno ju obmedzovať iba na plnenie 
didaktických cieľov danej vyučovacej hodiny. J. Mareš, J. Křivohlavý (1989, s.36) poukazujú 
na to, že obsahom pedagogickej komunikácie nie je len plnenie didaktických cieľov, ale aj 
odovzdávanie sociálnych skúseností, sprostredkovanie sociálnych vzťahov, či odovzdanie 
emocionálnych obsahov. Ch. Kyriacou (2008, s.52) zdôrazňuje, že využívanie pedagogickej 
komunikácie do veľkej miery determinujú didaktické metódy a pravidlá. J. Mareš, J. 
Křivohlavý (1989, s.38) uvádzajú nasledujúce pravidlá pedagogickej komunikácie, ktoré 
platia pre frontálne vyučovanie v triede. Rozdeľujú ich do dvoch skupín – pravidlá/práva 
učiteľa a pravidlá/práva žiakov. 

Pravidlá pedagogickej komunikácie pre učiteľa:  
1. učiteľ má v triede právo kedykoľvek si vziať slovo, prerušiť žiaka a komunikovať 

sebou zvolenú informáciu 
2. učiteľ má právo hovoriť s kým chce (s jednotlivcom, skupinou, či celou triedou) 
3. učiteľ má právo hovoriť o čom chce, má právo voľby témy komunikácie 
4. učiteľ má právo v rámci vyučovania hovoriť ako dlho chce (nemusí rešpektovať 

zvonenie) 
5. učiteľ má právo hovoriť z pozície, ktorú vyžaduje pedagogická situácia (napr. 

z pozície karhajúcej osoby, z pozície kamaráta, z pozície rodiča, z pozície pomocníka 
a pod.) 
Pravidlá pedagogickej komunikácie pre žiakov: 

1. žiak má na vyučovacej hodine právo hovoriť iba vtedy, keď mu to dovolí učiteľ (keď 
mu dá slovo, opýta sa niečo a pod.) 

2. žiak má právo hovoriť len s tým, kto mu bol určený (s učiteľom, s iným spolužiakom 
a pod.) 

3. žiak má právo hovoriť len k téme, ktorá mu bola určená 
4. žiak má právo hovoriť iba tak dlho, ako mu to učiteľ nariadil 
5. žiak má právo hovoriť iba z miesta, ktoré mu k tomu bolo pridelené (napr. zo školskej 

lavice, spred tabule a pod.) 
      J. Skalková (2007, s.78) však odkrýva aj opačnú stránku významu týchto pravidiel. 
Poukazuje totiž na fakt, že pri takejto prísnej komunikačnej disciplíne jednostranne riadenej 
učiteľom, je obtiažne viesť žiakov ku aktivite a spolupracujúcej slobodnej komunikácií. 
,,Vymieňať si názory, navzájom sa počúvať a spontánne dopĺňať informácie, zdôvodňovať 
stanoviská, viesť konštruktívny rozhovor, kooperovať, to sú formy aktivity, ktoré by mali byť 
samozrejmou súčasťou vyučovacej hodiny. Stále však platí, že väčšiu časť vyučovacej hodiny 
pokrýva verbálna aktivita učiteľa a menšiu časť tvorí aktivita žiakov. Preto je nutné 
prehodnotiť didaktické metódy a formy práce so žiakmi tak, aby boli v popredí aktivizujúce 
metódy a aktívna činnosť žiakov.“ (J. Skalková, 2007, s.80).   
      Je potrebné mať na pamäti, že okrem verbálneho prejavu sprevádzajú pedagogickú 
komunikáciu aj neverbálne prvky. To znamená, že pedagogická komunikácia má okrem 
obsahovej aj formálnu stránku. Nonverbálna stránka pedagogickej komunikácie predstavuje 
mimoslovnú komunikáciu. Ch. Kyriacou (2008, s.83) uvádza tieto základné mimoslovné 
spôsoby komunikovania: komunikácia pohľadom (reč očí), mimika (výraz tváre), kinezika 
(pohyby), konfigurácia (celkový postoj tela), gestika (gestá), haptika (dotyk), proxemika 
(približovanie, oddiaľovanie), celková úprava zovňajšku. 
      J. Mareš a J. Křivohlavý (1989, s.113-115) poukazujú na to, že zatiaľ čo vo verbálnej 
komunikácií dominujú vecné informácie a logické vzťahy, nonverbálna komunikácia slúži na 
odovzdávanie informácií o citoch, je považovaná za reč emócií. Bez slov často vznikajú prvé 
dojmy o ľuďoch práve na základe posúdenia ich zovňajšku, tónu hlasu, pohľadu, spôsobu, 
akým človek stojí, ako gestikuluje a pod.  
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      Nonverbálne prejavy slúžia učiteľovi k doplneniu informácií, ktoré žiak prezentuje 
verbálne. Ak sú nonverbálne a verbálne prejavy v zhode, dá sa predpokladať, že výpoveď 
žiaka je úprimná. Naopak, ak verbálny prejav protirečí nonverbálnym prejavom, je potrebné 
lepšie poznávať osobnosť žiaka. ,,Pedagogická komunikácia je účinný nástroj poznávania 
žiakov v rámci pedagogickej interakcie. Slúži učiteľovi ako didaktický prostriedok 
odovzdávania informácií, ale aj ako sociálny nástroj poznávania žiakov.“ (Ch. Kyriacou, 
2008, s.90). 
      Na záver dodávame, že pedagogická komunikácia sa podieľa na utváraní sociálnej 
klímy v triede, ktorá by mala byť pozitívna, podnetná a z hľadiska pedagogickej komunikácie, 
obojstranná a úctivá. 
 

3.2 Utváranie pozitívnej klímy v triede 
 

      Klíma triedy, ktorú učiteľ navodí, môže mať zásadný vplyv na motiváciu žiakov a ich 
postoje k učeniu.  

Ch. Kyriacou (2008, s.79) sa spolu s E. Petlákom (2006, s.29) zhodujú v názore, že 
optimálnu klímu triedy možno charakterizovať ako cieľavedomú, orientovanú na úlohy, 
otvorené vrelé prostredie podporujúce žiakov v ich snažení, v ktorom vládne poriadok. Pre 
také prostredie je charakteristické, že žiaci uznávajú autoritu učiteľa a jeho právo organizovať 
a riadiť učebnú činnosť. Zároveň v takom prostredí prevláda u učiteľa aj u žiakov očakávanie, 
že žiaci pozitívne pristupujú k zadanej práci a že dosiahnu dobré výsledky.  
      Pedagogický slovník charakterizuje klímu triedy ako dlhodobé sociálno – emocionálne 
naladenie, zovšeobecnené postoje a vzťahy, emocionálne odpovede žiakov na udalosti 
v triede vrátane pedagogického pôsobenia učiteľa. (J. Prucha, E. Walterová, J. Mareš, 1998, 
s.98). 
     Utváranie pozitívnej klímy v triede podľa E. Petláka (2006, s.30-32) a M.T. Augera 
a Ch. Boucharlata (2005, s. 29) zahŕňa aktívnu, cieľavedomú a sústavnú činnosť v dvoch 
hľadiskách výchovno – vzdelávacieho procesu:  

1. pedagogicko - didaktické hľadisko – spokojnosť žiakov s výučbou a jej priebehom, 
objektívnosť hodnotenia, inovovanie vyučovania, neformálny prístup učiteľa ku 
žiakom, priestor aj pre výchovu nielen pre vzdelávanie žiakov. 

2. organizačné hľadisko – dobrá organizácia činností, vedenie triedy, riadenie úloh 
žiakov a korigovanie ich správania, organizovanie rôznych exkurzií a poznávacích 
výletov, spolupráca školy s rodinou, s inými školami i s pedagogicko-
psychologickými poradňami. 

      Na záver ešte uvedieme faktory, ktoré podľa E. Petláka (2006, s.33) ovplyvňujú 
utváranie pozitívnej klímy v triede: 

1. komunikačné postupy – učiteľ by mal komunikovať so všetkými žiakmi, nie 
preferovať žiakov v tzv. zornom poli aktivity, prípadne tých, ktorí sa vždy hlásia 
o slovo, ale mal by sa zaujímať o názor, či aktuálne uvažovanie každého žiaka 
a nevyvolávať vždy tých istých žiakov. 

2. vyučovacie postupy – učiteľ by mal vyučovanie inovovať a striedať organizačné 
formy práce. 

3. počet žiakov v triede – menší počet žiakov dovoľuje učiteľovi častejšie využívať 
individuálny prístup, čo napomáha nielen pochopeniu učiva, ale aj skvalitňovaniu 
vzťahu medzi učiteľom a žiakom. 

4. lokalizácia žiakov v triede – v priebehu školského roka by mal učiteľ žiakov 
presádzať, aby sa prirodzeným spôsobom menila zóna aktivity. Presun žiaka na iné 
miesto v triede, môže významne ovplyvniť výsledky učebnej činnosti žiakov, aj ich 
správanie. 
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5. akceptácia – učiteľ by mal každého žiaka vnímať ako jedinečného a mal by sa 
k nemu správať s primeranou úctou a bez predsudkov.  

      Pozitívna klíma triedy je teda charakteristická tým, že žiaci majú v triede pocit vlastnej 
sebarealizácie, cítia, že učiteľovi záleží na ich rozvoji, majú možnosť prežívať úspech 
a radosť zo svojej činnosti, učiteľ pristupuje k hodnoteniu žiakov spravodlivo a bez 
predsudkov a žiak je vopred oboznámený s požiadavkami, ktoré má splniť. Na druhej strane 
učiteľ vstupuje do triedy, v ktorej vládne pozitívna klíma rád a teší sa na vyučovanie svojich 
žiakov.  
      Škola má byť nielen miestom, kde žiaci získavajú nové vedomosti, ale má byť aj 
miestom, kde sa žiaci cítia bezpečne a šťastne. A to platí aj o učiteľoch, ktorí v triede spolu so 
žiakmi trávia väčšinu svojho času. Preto má byť v záujme obidvoch činiteľov výchovno – 
vzdelávacieho procesu, aby využili potrebné prostriedky k vytvoreniu pozitívnej klímy v 
triede.  
 

4. ZÁVER 
 
     Cieľom nášho príspevku bolo sprostredkovať niektoré sociálne, pedagogické 
i psychologické poznatky týkajúce sa vzťahu učiteľa a žiaka. Snažili sme sa poukázať na 
význam pedagogickej interakcie a iných sociálno – psychologických prvkov, ktoré vo 
výchovno – vzdelávacom procese majú svoje neodmysliteľné miesto.  
      Naznačili sme dôležitosť poznania sociálnych vzťahov a interakcií v triede, ako aj 
metódu ich zisťovania, ktorú môže učiteľ prakticky kedykoľvek v priebehu školského roka 
využiť a na základe zistených výsledkov stanoviť nové postupy regulujúce sociálne 
postavenie žiakov v triede, aj ich správanie a vzájomné vzťahy.  
      Vzhľadom k tomu, že v praxi je bežné, že sa učitelia dopúšťajú chýb pri poznávaní 
žiakov, sme sa rozhodli popísať klasifikáciu najčastejších chýb spolu s návrhmi ich prevencie.  
      Nevynechali sme ani problematiku sociálnej štruktúry v triede vyjadrenej sociálnymi 
vzťahmi medzi žiakmi, ich sociálnymi statusmi a rolami s nimi spojenými.  
      V súvislosti so súčasnou potrebou humanizácie školy sme poslednú kapitolu venovali 
praktickým návrhom ako utvárať pozitívnu klímu v triede a akým spôsobom efektívne 
využívať pedagogickú komunikáciu ako jeden z predpokladov utvárania pozitívneho vzťahu 
učiteľa so žiakmi. 
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