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UČITEĽ A JEHO ŠTÝLY VO VYUČOVACOM PROCESE 
 

TEACHER STYLES IN THE TEACHING PROCESS 
 
 

Mária Virčíková 
 
Abstrakt 
 

V príspevku sú prezentované základné teoretické východiská problematiky 
interakčného a vyučovacieho štýlu učiteľa. Rozpracovaná je i teória interpersonálneho 
správania vypracovaná T. Learym, ktorá bola následne aplikovaná do pedagogickej 
diagnostiky.  
 
Kľúčové slová: vyučovací štýl, interakčný štýl, systém interpersonálnej diagnózy 
 
Abstract 
 

The contribution deals with the basic theoretic resource of teacher interaction style and 
teaching style. It describes the interpersonal model of personality developed by T. Leary and 
its applying into the educational diagnostic.  
 
Key words: teaching style, teacher interaction style, interpersonal diagnosis of personality 
 
 

1. ÚVOD 
 

Typológia učiteľa vychádza z rôznych hľadísk. Môže ísť o výchovné pôsobenie 
učiteľa, o jeho správanie, o jeho pedagogickú orientáciu, jeho temperament, jeho vlastnosti, 
ale môže ísť aj o prístup k žiakom, štýl práce učiteľa a pod. V predloženom príspevku 
interpretačne zvýrazňujeme typológiu učiteľa utvorenú na základe štýlu, ktorý využíva vo 
vyučovacom procese. Leitmotívom tejto kapitoly je teda popísanie typológie učiteľa na 
základe vyučovacieho a interakčného štýlu. 
  

Vyučovací štýl je vo všeobecnosti chápaný ako postup učiteľa, ktorý uplatňuje vo 
výchovno-vzdelávacom procese a môže byť posudzovaný na základe toho, aké používa učiteľ 
vyučovacie metódy, ako vníma žiaka, aké má výchovno – vzdelávacie ciele a pod. 
K najzákladnejším typológiám patrí členenie do troch kategórií: exekutívny štýl, facilitačný 
štýl a liberálny štýl. Autormi tejto kategorizácie sú G. D. Fenstermacher a Jonas F. Soltis 
(2008). V prvom štýle je učiteľ vnímaný skôr ako manažér zložitých vyučovacích procesov, 
charakterizuje ho dôkladné prepracovanie učebný materiálov, overené učebné postupy a pod. 
Facilitačný štýl kladie dôraz na využitie skúseností žiaka, učiteľ – facilitátor pomáha žiakom 
rozvíjať ich osobnosť a tretí štýl je charakteristický učiteľovou osobnosťou, ktorá sa snaží 
učiť žiakov novému spôsobu myslenia, pomáha im stať sa morálnymi, erudovanými 
a hodnotnými bytosťami. Prínosná je i exemplifikácia uvedenej typológie na príkladoch 
konkrétnych troch učiteliek Evy, Kristíny a Lenky.  
 Vyššie uvedení autori stanovili i spoločný rámec pre komparáciu typológie, ktorú 
nazvali MŽUCI. Tento rámec sa skladá z piatich ústredných súčastí vyučovania: M – 
vyučovacie metódy, Ž – vlastnosti a potreby žiakov, U – znalosti učiva, C – ciele vyučovania, 
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I – interakcia medzi učiteľom a žiakom (angl. MAKER – M – methods, A – awareness, K – 
knowledge, E – ends, R – relationships).  Z obsahového hľadiska je pre nás predmetná 
typológia učiteľa týkajúca sa práve posledného vyššie uvedeného komponentu vyučovacieho 
procesu – interakcia medzi učiteľom a žiakom, avšak využitie spoločného rámca nie je 
založené len na komparácii, či odlišovaní vyučovacích štýlov, ale v rámci sebareflexie môže 
byť veľmi dobrou pomôckou pre učiteľa (Fenstermacher, Soltis, 2008, s. 17-22).  
 V edukačnej praxi dochádza medzi učiteľom a žiakom k vzájomným reakciám 
prostredníctvom vyučovacích metód a túto interakciu učiteľa voči žiakom je možné 
charakterizovať ako interakčný štýl učiteľa. Každý učiteľ je charakteristický istým 
interakčným štýlom, ktorým disponuje, ktorý je determinovaný jeho vlastnosťami, 
schopnosťami, didaktickými postupmi, stratégiami a jeho dôležitosť spočíva najmä v tom, že 
ním vplýva na rozvoj kognitívnej a afektívnej stránky osobnosti žiaka. 
  
 Vzhľadom na rozmanitosť kritérií uplatňovaných pri vytváraní jednotlivých typológií 
vzniklo viacero typológií interakčných štýlov. Medzi najznámejšie môžeme zaradiť typológiu 
K. Z. Lewin, R. O Lippitt a R. K. White z roku 1939, ktorí členia interakčný štýl (podobne 
ako vyučovací štýl) na základe pozorovania spoločenských vzťahov na tri typy: 

1. Demokratický – sociálne itegračný. 
2. Autoritatívny – autokratický. 
3. Liberálny, tzv. laissez faire. 

M. Pilkiewicz (In: Zelina, 1997) vytvoril typológiu na základe dimenzií: 
 náročnosť verzus nenáročnosť,  
 kontrola verzus sloboda,  
 odmeňovanie verzus trestanie 

 Terminologické vymedzenie, popísanie základných rozdielov, ako aj aplikácia 
učiteľovho štýlu vo vyučovacom procese môže byť na základe dostupnej interpretačnej 
literatúry prezentovaná nasledovným spôsobom: 

 
 

Štýly učiteľa vo 
vyučovacom procese 

Vyučovací štýl Interakčný štýl 

Základná charakteristika - posudzuje sa na základe 
toho, aké používa učiteľ 
vyučovacie metódy, ako 
vníma žiaka, aké má 
výchovno – vzdelávacie 
ciele 

- typická a relatívne 
trvalá charakteristika 
osobnosti, ktorá sa 
prejavuje v jeho 
konaní, správaní a 
komunikácii počas 
vyučovacej hodiny 

Aplikácia na vyučovacej 
hodine 

- uplatňuje sa pri riešení 
pedagogických situácií, 
pri výbere vyučovacej 
metódy, ktorá sa 
uplatňuje na vyučovacej 
hodine 

- prejavuje sa 
v projektovaní  
vyučovania,  priamo na 
výučbe v učiteľovom 
myslení, ale aj v jeho 
vyučovacích postupoch 

- uplatňuje sa v spôsobe 
správania, konania 
učiteľa, v pedagogickej 
komunikácii na 
vyučovacej hodine 

- prejavuje sa v štruktúre 
didaktických aktivít, vo 
forme a obsahu jeho 
komunikácie so žiakmi, 
v spôsobe riadenia 
a kontroly ich práce 
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Základné/relevantné 
rozdiely 

- vychádza z výberu 
vyučovacích metód 

- ovplyvňuje didaktické 
postupy, ktoré si učiteľ 
volí vo vyučovacom 
procese 

- postup učiteľa, ktorý 
uplatňuje vo výchovno-
vzdelávacom procese, 
a ktorý určuje sám 
učiteľ 

- vyučovací proces vedie 
a riadi učiteľ, sám 
stanoví vyučovacie 
metódy, ktoré použije 
vo výučbe 

- prejavuje sa najmä 
v učiteľovom myslení 

- vychádza zo 
vzájomných reakcií 
v rámci interakcie 
učiteľ-žiak 

- je determinovaný 
didaktickými postupmi 
učiteľa  

- charakteristika učiteľa, 
ktorá vychádza zo 
vzájomných vzťahov 
medzi učiteľom 
a žiakmi 

- interakcia je vždy 
dvojstranná, správanie 
jednej strany ovplyvňuje 
správanie druhej strany 

- prejavuje sa 
predovšetkým 
v učiteľovom správaní 

 
Tab. č. 1.: Terminologické vymedzenie vyučovacieho a interakčného štýlu. 

 
Tvorivo-humanistická výchova (Zelina, 1996) vznikla ako reakcia na koncepciu 

tradičnej školy a je založená na niekoľkých axiómach. Hneď v prvej sú uvedené tri 
odporúčania: 

1. Zmeniť filozofiu výchovy a školského systému. 
2. Uskutočniť kurikulárnu transformáciu. 
3. Zmeniť prípravu učiteľov, vychovávateľov. 

Práve táto posledná téza by mala predstavovať nový pohľad na vzťah učiteľa a žiaka, 
na kvalitu jeho prístupu k žiakovi, ktorý by mal byť primárne orientovaný na rozvoj 
a sebarozvoj osobnosti žiaka.  

 
Interakčný štýl patrí k zásadným a základným charakteristikám, ktoré determinujú 

učiteľovo správanie. Ovplyvňuje – okrem iného – výkon žiakov, klímu v triede, vzťah žiakov 
k učiteľovi a aj napriek závažnosti tejto pedagogickej charakteristiky sa u nás uskutočnilo len 
málo výskumov, ktoré by skúmali túto vlastnosť učiteľa. Preto považujeme za dôležité 
prispieť k teoretickému a predovšetkým i k praxeologickému prehĺbeniu poznania tejto 
problematiky. 

 
2. SYSTÉM INTERPERSONÁLNEJ DIAGNÓZY TIMOTHYHO 

LEARYHO 
 
Ako vznikla, resp. kde má pôvod táto charakteristika učiteľa, ktorá tak významne 

determinuje osobnosť žiaka, vzájomnú komunikáciu a mnoho ďalších súčastí vyučovacieho 
procesu?  

Americký psychiater H. S. Sullivan – predstaviteľ interpersonálnej teórie – zaviedol 
pojem „interpersonálny vzťah“, ktorým ovplyvnil mnoho vedcov a výskumníkov v oblasti 
humanitných vied. Stal sa fundamentálnym pojmom v koncepcii viacerých teórií, o. i. 
i Timothyho Learyho.  
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Sociálne správanie jedinca v spoločnosti nie je úplne náhodné. Práve táto téza viedla 
k úsiliu odhaliť takú teóriu, ktorá by poskytovala základ pre predikciu interpersonálneho 
správania. T. Leary ponúka krátke, ale výstižné vymedzenie interpersonálneho správania: 
„správanie vzťahujúce sa zreteľne, vedome, mravne či obrazne k inej ľudskej bytosti (reálnej, 
kolektívnej či predstavovanej) je interpersonálne“ (Leary, 1956, str. 4).  

Pri výskume interpersonálneho správania vycházal T. Leary a jeho pracovná skupina 
najmä z prác H. S. Sullivana a E. E. Eriksona, neskôr z pozorovania a kategorizácie 
interpersonálnych prejavov psychiatrických pacientov. Svoju teóriu rozpracoval v 60. rokoch 
20. storočia v diele Interpersonal diagnosis of personality. 

 
V aktuálnej literatúre sa môžeme stretnúť s podrobnejšou definíciou interpersonálneho 

správania, podľa ktorej sa definuje ako: „súbor registrovateľných, verbálne i neverbálne 
vyjadrených, vedome i nevedome motivovaných prejavov človeka voči reálne existujúcemu, 
či ideálnemu subjektu. Vo svojej podstate je súbor týchto prejavov vždy výsledkom 
dynamického spolupôsobenia vonkajších situačných vplyvov a vnútorných, relatívne stálych, 
sociálne významných vlastností osobnosti“ (Mlčák, 1996, s. 152). 

Vyššie uvedený klinický psychológ a psychoterapeut rozpracoval interesantnú 
typológiu osobnosti, ktorú považujeme za veľmi prínosnú i pre súčasnú pedagogickú prax. 
Túto typológiu vypracoval na základe presvedčenia, že pôsobenie človeka na iných ľudí 
ovplyvňuje predovšetkým jeho vlastná osobnosť.  

Vychádzal z konzistentnosti ľudského správania, a tiež z toho, že správanie človeka 
v podobných situáciách sa prejavuje takmer totožne. Skúmal interakciu svojich klientov a na 
základe diagnostiky ich osobnostných vlastností vytvoril teoretický model zložený z dvoch 
osí, ktoré sú vymedzené krajnými bodmi.  

 
Horizontálna dimenzia označená ako proximita (angl. proximity) spája dva krajné 

body: kooperácia (angl. cooperation) a odpor (angl. opposition), vertikálna dimenzia vplyvu 
(angl. influence) spája krajné body dominancie a submisivity (Mareš, Gavora, 2004; Gavora, 
Mareš, Den Brok, 2003).  

V inej literatúre sa môžeme stretnúť s pojmami označovanými tieto krajné body ako: 
dominancia a submisivita, hostilita a afiliácia (Mlčák, 1996). Obsah týchto dvoch osí je 
tvorený osobnostnými vlastnosťami, a vzhľadom na ich kruhové usporiadanie bol tento model 
nazvaný aj ako interpersonálny kruh alebo interpersonálny cirkumplex. 

Na tento model sa dá nazerať z viacerých hľadísk, resp. z hľadiska viacerých 
princípov. Jedným z možných je princíp komplementarity, na základe ktorého sa nepriateľské 
dominantné správanie môže v interakcii prejaviť ako submisivné a nepriateľské, príp. 
dominantné a priateľské sa môže prejaviť v interakcii ako submisivné a priateľské.  

 
Iný pohľad ponúka vo svojich prácach P. Watzlawick, ktorý vypracoval v tomto 

kontexte princíp symetrie. Dominantné a ústretové správanie sa môže prejaviť v interakcii ako 
dominantné a prísne, príp. submisívnosť a ústretovosť môžu vyvolať v rámci interakcie 
submisívne nespokojné správanie (In: Gavora, Mareš, Den Brok, 2003, 128).  

Vyššie spomínaný interpersonálny kruh alebo interpersonálny cirkumplex, nazývaný 
tiež aj kruhové kontinuum je zložený zo 16 bipolárnych dimenzií, ktoré „odrážajú 
a zovšeobecňujú konkrétne interpersonálne prejavy osobnosti“ (Mlčák, 1996, s. 152 – 153).  

 
Z hľadiska jasnejšej a zrozumiteľnejšej interpretácie uvádzame klasifikáciu 

interpersonálneho správania, ktorej autormi sú P. Ganický a J. Kožený: 
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Obr. 1: Klasifikácia  interpersonálneho  správania  T. Learyho (In: Kožený, Ganický, 1976). 

 
Táto klasifikácia pozostáva z 5 úrovní: 

 úroveň I (najbližšie k stredu) zahrnuje 16 interpersonálnych premenných, ktoré sú 
vyjadrené v 8 oktantoch (AP – moc a sila, BC – sebestačné sebapresadzovanie, DE – 
agresivita a hostilita, FG – nedôverčivá rezistencia, HI – submisivita, JK – závislosť, 
LM – náklonnosť a afiliácia, NO – protektívnosť) 

 Úroveň II zahrnuje vedomé správanie jednotlivca, z ktorého možno usudzovať na 
percepciu vlastnej osoby a štruktúry interpersonálneho sveta.   

 Úroveň III obsahuje symbolickú predstavu jednotlivca o sebe a svojom okolí – je 
obrazom psychického súkromia jednotlivca.  

 Úroveň IV je definovaná interpersonálnymi prejavmi, ktorých vyjadreniu sa subjekt 
systematicky a nutkavo vyhýba na všetkých úrovniach osobnosti.  

 Úroveň V na kraji kruhovej schémy odráža morálny systém jednotlivca („Ja ku 
ktorému smeruje ideálne Ja“) 
Z hľadiska jednoduchšej interpretácie prepracoval neskôr T. Leary spolu s R. L. La 

Forgem a R. F. Suczekem vyššie uvedené kruhové kontinuum na model 8 základných typov 
sociálneho správania osobnosti: 
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Obr.2: Osem základných typov sociálneho správania osobnosti upravené podľa T. Learyho, 
R. L. La Forgea a R. F. Suczka (In: Kožený, Ganický, 1976). 

 
Intenzita účinnosti špecifických vlastností osobnosti charakteristických pre osem 

typov sociálneho správania, je vyjadrená priamočiarou (lineárnou) vzdialenosťou a narastá 
smerom od stredu kruhovej schémy k jej obvodu. Čím je výsledné ťažisko bližšie k stredu 
tým adaptivnejší je prejav správania. Susedné oktanty považujeme vzhľadom na pozitívnu 
štatistickú koreláciu interpersonálnych vlastností osobnosti za obsahovo príbuzné a opozitné 
chápeme vzhľadom na negatívnu štatistickú koreláciu interpersonálnych vlastností osobnosti, 
ako protikladné. Na diagnostické účely interpersonálneho správania vypracovali vyššie 
uvedení autori Dotazník interpersonálnej diagnózy ICL (Interpersonal Check List), ktorý bol 
pre českú i slovenskú odbornú verejnosť adaptovaný J. Koženým a P. Ganickým. 

 
Model interpersonálneho správania T. Learyho je považovaný za teoreticky 

najprepracovanejší z hľadiska vymedzenia sociálneho - interpersonálneho správania 
osobnosti. Základnou funkciou systému interpersonálnej diagnózy je redukcia úzkosti 
a zachovanie optimálneho sebapoňatia subjektu (Mlčák, 1996, s 152), inač povedané 
interpersonálne správanie je podmienené redukciou strachu a zachovaním sebaúcty. Človek sa 
teda snaží komunikovať tak, aby mal sám zo seba dobrý pocit a zároveň aby sa vyhol 
nejakým obavám. Každá interakcia je charakteristická buď zvyšovaním úzkosti alebo 
posilnením self-esteem (sebaúcty). Kvôli tomu sa človek snaží vyhľadávať také vzorce 
správania, ktoré boli v interakcii s inými úspešné. Avšak, aj keď je jedinec v opačnej situácii, 
ktorá naopak zvyšuje jeho úzkosť, aj vtedy si osobnosť vytvára určité vzorce 
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interpersonálneho správania. Rozličné vzorce v rozličných situáciách sa tak stávajú relatívne 
stálymi charakteristikami, ktoré tvoria interakčný model osobnosti. V ňom môžeme ako 
správanie, tak i prežívanie chápať ako rezultát interakcie medzi osobnosťou a situáciou, 
pričom medzi nimi jestvuje vzájomná súvislosť. Nacvičené spôsoby komunikácie (angl. 
patterns of communication) závisia od osobnostných zvláštností tých ľudí, s ktorým jedinec 
vstupuje do interakcie, avšak už osvedčený spôsob komunikácie môžeme považovať za akýsi 
algoritmus správania, ktorý je pre daného človeka typický, a prostredníctvom ktorého vzniká 
interakčný štýl (Dvořáček, 1978, In: Lukas, 2005; Mareš, Gavora, 2004; Dytrtová, Krhutová, 
2009).  
 

3. APLIKÁCIA MODELU INTERPERSONÁLNEHO SPRÁVANIA 
TIMOTHYHO LEARYHO DO PEDAGOGICKEJ DIAGNOSTIKY 
 
Model interpersonálneho správania T. Learyho sa stal teoretickou základňou 

holandských pedagógov z univerzity v Utrechte (T. Wubbels, M. Brekelmansová, H. Créton, 
H. P. Hooymayers a ďalší). Vychádzali z tézy, že špecifiká osobnosti učiteľa na vyučovacej 
hodine a rovnako jeho správanie nie je možné skúmať oddelene. Uplatnili preto systémový 
prístup a vyučovaciu interakciu a komunikáciu vnímali ako ucelený systém, ktorý je zložený 
z viacerých činiteľov: učiteľ, žiak, celé trieda. Vychádzali tiež z tvrdenia, že tento systém je 
charakteristický vzájomným prepojením, a že: „zmena jedného nielen spôsobí zmenu 
v ostatných prvkoch, ale spätne pôsobí i na prvok, ktorý zmenu pôvodne odštartoval“ (Mareš, 
Gavora, 2004, s. 103). Interakcia medzi učiteľom a žiakmi sa teda nielen skladá z určitých 
typov správania, ale tieto typy správania i determinuje.  

Vzhľadom k tomu, že interakciu na vyučovaní chápali ako systém, nemohli skúmať 
jednotlivé vyučovacie hodiny. Z tohto pohľadu totiž: „neexistuje pevný začiatok a pevný 
koniec interakcie, pretože vzájomné stretnutie učiteľa a žiakov prebiehajú neustále, ich vzťahy 
sa premieňajú a vyvíjajú v čase“ (Mareš, Gavora, 2004, s. 104). Z daného môžeme vyvodiť 
záver, že každý učiteľ inklinuje k určitému spôsobu interakcie; tento spôsob interakcie 
u učiteľa prevláda v rôznych interakčných epizódach a o interpersonálnom správaní učiteľa 
v rámci interakcie na vyučovacej hodine sa dá skrátene hovoriť ako o interakčnom štýle 
učiteľa. Vyššie uvedení holandskí výskumníci znázornili interpersonálne správanie učiteľa 
v interakcii a vytvorili model interakčného správania sa učiteľa znázornený podobne ako 
model T. Learyho na dvoch osiach. 

 
Do českého a slovenského prostredia aplikovali tento prístup  J. Mareš a P. Gavora. 

Kvôli výstižnejšej charakteristike učiteľovho správania nahradili horizontálnu os českými 
ekvivalentmi: odpor  nahradili pojmom – odmietanie, kooperácia nahradili pojmom – 
náklonnosť. V inej štúdií dokonca uvažujú i o úprave vertikálnej osi, a teda dominanciu 
a submisivitu navrhujú nahradiť pojmami: dominancia – tolerancia.  

 
V nadväznosti na vyššie spomínanú teóriu bola jej aplikáciou do pedagogickej 

diagnostiky vytvorená nasledovná osem sektorová/osem dimenzionálna typológia 
interakčného štýlu učiteľa: 
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Obr. č. 3: Klasifikačný systém interpersonálneho správania modifikovaný na školské 
prostredie (In: Mareš, Gavora, 2003). 

Učiteľ môže byť hodnotený svojimi žiakmi, kolegami, či dokonca nadriadenými. 
Výsledky môžu byť pre neho vynikajúcim prostriedkom na sebapoznanie i poznanie triedy, 
pričom toto hodnotenie môže predstavovať pre učiteľa nenahraditeľný zdroj sebareflexie. Na 
druhej strane však súhlasíme s konštatáciou, že: „žiadny učiteľ sa nebude nachádzať len 
v jednom sektore, pretože reaguje na rozdielne situácie a rozdielnych žiakov“ (Lukas, 2005, s. 
33). V danej súvislosti vyjadrujeme presvedčenie, že učitelia sú aj napriek tejto prínosnej 
typológie sui generis „nezaraditeľní“, pretože v istom kontexte môžu byť tieto dimenzie 
prezentované ako „situačné“. 

Vyššie rozpracovaný model má vedecký charakter, nie normativný, tzn. neukazuje, 
ako sa má učiteľ vo svojom povolaní správať, neukazuje, ktorý typ je lepší, ktorý je horší. 
„Učitelia sa môžu zachovať ktorýmkoľvek z ôsmich typov správania a môže to byť správanie 
akceptovateľné“ (Mareš, Gavora, 2004). Zároveň dodávame, že tento model vychádza 
z teoretického modelu, a teda realitu môže zjednodušovať. Mnohokrát môže ísť o spontánnu 
záležitosť. Človek sa predsa v bežnom živote, v bežnej interakcii medzi ľuďmi nespráva vždy 
a za každých okolností len podľa teoretických predpokladov. 
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