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VZŤAH UČITEĽ A ŠTUDENT NA AKADEMICKEJ PÔDE 

Úvod 

Dobrý vzťah medzi učiteľom a študentom na vysokých školách je základom pre 

všetky činnosti v oblasti vzdelávania a  zabezpečuje efektívne vzdelávanie. Akákoľvek 

pozornosť týkajúca sa vzdelávania je neoddeliteľná od skúmania vzťahu medzi 

učiteľom a študentom. Podľa Zhanga (2010) v uvedenom vzťahu majú učitelia naučiť 

študentov morálke a profesionalite a urobiť z nich čo najlepších ľudí, pričom dôraz je 

kladený na dodržiavanie elementárneho vzájomného rešpektu medzi učiteľmi a študenti 

– čo sa považuje za základné pravidlo. Tiež sa nazdáva, že keď sa učitelia zlepšia 

v učiteľských schopnostiach, morálke a ďalších aspektoch komunikácie so študentmi, 

vytvoria sa harmonické a pozitívne vzťahy medzi nimi. Vzťah je o reciprocite, 

interakcii, teda vzájomnosti, ktorá sa má potvrdzovať častou komunikáciou, 

podporujúcimi postojmi počas komunikácie, tiež napríklad aj prejavom starostlivosti či 

záujmu učiteľa o pomoc študentovi, pričom učiteľ a študent sú v komunikácii 

rovnocenní partneri (Zhang 2010, p. 116-119).  

Naznačená závažnosť vzťahu napovedá o význame hodnoty dobrého vzťahu pre 

učiteľa a študenta s dopadom na dôsledky v ich konaní a správaní. Uvádzame preto 

základné dôvody, prečo je potrebné vzťahu učiteľa a študenta venovať náležitú 

pozornosť. Podľa Rimm-Kaufman (2012) dobré vzťahy posilňujú osobnú pohodu 

(wellbeing) učiteľa, ako aj študenta a stimulujú motivujúce akademické prostredie. 

Dobré vzťahy majú dlhodobé pozitívne dôsledky na sociálny (podpora a rozvoj 

sociálnych zručností v osobnom aj profesijnom živote), akademický (dobré študijné 

výsledky), ale  aj emocionálny vývoj študenta.  Ak študent pociťuje vzťah s učiteľom 

ako dobrý, tak potom študent viac dôveruje učiteľovi, zapája sa do akademických 

činností a má lepšie výsledky. Naopak, zlé vzťahy znižujú pocit pohody obojstranne a 

obmedzuje sa reciprocita i vzájomná úcta, v dôsledku čoho vznikajú problémy 

ovplyvňujúce vzťah negatívnym spôsobom.  

Podobne aj Roffey (2012) analyzuje vzťahy na základe pohody študenta, ktorá je 

podľa nej indikovaná spokojnosťou so životom v škole, školskými záväzkami 

a povinnosťami, ako aj pozitívnym sociálno-emočným správaním. Optimálna pohoda 

študenta sa vyznačuje prevažne pozitívnymi pocitmi a postojmi, pozitívnymi vzťahmi 

ku škole, odolnosťou, prípadne vysokou úrovňou spokojnosti s učením. Pritom 

pripomína, že to, čo sa v škole deje, má vplyv na sebavedomie, sebadôveru, pozitívne 

hodnotenie a motiváciu. Je nutné budovať dobré pozitívne vzťahy s druhými a snažiť sa 
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o pozitívne pracovné prostredie práve kvôli pozitívnemu pocitu pohody študent (ale aj 

učiteľa). Dôvody potreby skúmania vzťahov učiteľa a študenta akcentuje aj 

odvolávaním sa na závery iného výskumu, podľa ktorých akademické výsledky a 

sociálna a emocionálna pohoda v škole sú jednoznačne ovplyvnené kvalitou vzťahov 

medzi učiteľmi a študentmi. Školy by sa preto mali skôr zamerať na zmysluplnú 

komunikáciu so študentmi, ako na otázky kontroly a disciplíny, ktoré môžu vyvolávať 

pocit úzkosti a napätia. Študent vo vzťahu s učiteľom oceňuje, že v prípade problémov 

s ním môže hovoriť otvorene, čo tiež posilňuje vedomie študenta o tom, že učiteľovi na 

ňom záleží, a preto sa o neho  zaujíma. Učitelia by tak mali hrať pozitívnu úlohu v 

interakcii so študentom, pretože celý rad konfliktov vo vzťahu môže tkvieť v tom, že 

učitelia nevedia dobre komunikovať so študentmi. Učitelia by nemali byť len 

poskytovateľom vedomostí, ale mali by viac komunikovať so študentmi (Roffey 2012, 

p. 8-10).  

Poukázanie na základné dôvody významnosti budovania dobrých vzťahov medzi 

učiteľom a študentom na akademickej pôde však nebude úplné, ak neuvedieme aj iné 

faktory pôsobiace na vzťah. Nie je to len učiteľ a študent, ktorí svojím konaním 

a správaním pôsobia na kvalitu vzťahu. Napríklad výrazný účinok na vzťah majú aj 

spoločenské, politické, ekonomické faktory, ktoré jednotlivec nemôže zámerne 

ovplyvniť, skôr sú výsledkom systémových zmien v spoločnosti. Výučba je priamo aj 

nepriamo závislá od vonkajších tlakov vzdelávacej politiky a vývojových tendenciách 

vzdelávacích systémov, ktoré odrážajú politické, ekonomické a sociálne zmeny 

spoločnosti. Koncepcie a modely výučby vznikajú pod vplyvom spoločenských potrieb  

a požiadaviek na vzdelávacie štandardy a uplatnenie absolventov. Výučba dosahuje také 

výsledky, aké má vytvorené podmienky. Podmienky sa odvíjajú od premien 

vzdelávacieho kontextu, medzi ktoré patrí študentská populácia, inštitucionálna 

štruktúra vzdelávacieho systému (zvlášť terciárneho sektoru), požiadavky trhu práce, 

prestíž vzdelávania v spoločnosti, kvalifikácia vysokoškolských učiteľov (Vašutová 

2002, s. 22). Vplyv týchto okolností pôsobí na vzťah učiteľa a študenta negatívnym 

spôsobom. Po roku 1989 sa na Slovensku postupne zvyšuje počet študentov na 

vysokých školách, no zároveň je nutné doplniť, že nie všetci aj študovať môžu 

vzhľadom na nižšie predpoklady úspešnosti vysokoškolského štúdia, pričom si svoje 

možnosti nie celkom uvedomujú. Vzťah učiteľ a študent je v dôsledku týchto 

nepriaznivých okolností skôr neosobný a formálny. Pre učiteľa je študent obrazne 

povedané „obchodníkom, ktorý si vzdelanie kupuje“. Nárast počtu študentov kladie 
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(často i neoprávnené) nároky na učiteľov, ktorí sa stretávajú so študentmi z rozmanitého 

prostredia, s rôznymi záujmami a očakávaniami, čo sa prirodzene odráža aj v pestrosti 

vzájomných vzťahov. Zhang (2010) upozorňuje na to, že kedysi nebolo vzdelanie 

určené pre všetkých, no v súčasnosti narastá počet ľudí, ktorí na vysokej škole študujú. 

Vzdelávací systém je ovplyvnený utilitárnym myslením a štúdium na vysokej škole je 

vnímané ako tovar, ktorý si možno kúpiť. Táto zmena ovplyvňuje vzťah učiteľa 

a študenta, ktorý sa mení na obchodný vzťah, pričom antagonizmus a súťaživosť medzi 

nimi je nevyhnutná (na druhej strane dôstojnosť a  postavenie učiteľov degraduje). 

Charakter súčasného systému vzdelávania je základný faktor ovplyvňujúci vzťahy 

učiteľa a študenta – a tie vzťahy sa na základe údajov Zhangovej štúdie zhoršili. 

Súčasný nepomer študentov na jedného učiteľa spôsobuje to, že učiteľ nemá čas na 

všetkých študentov a kvalita výučby sa zhoršuje. Veľa študentov pociťuje tlak, preto sú 

nespokojní s učiteľmi a školou. Niektorí uviedli, že zvyšovanie počtu študentov zároveň 

znamená pokles kvality nových študentov a ovplyvňuje to nadšenie z výučby. Tento 

moment, ktorý ovplyvňuje vzťah učiteľa a študenta Zhang nazýva inštitucionálnym 

faktorom (dôsledkom ktorého je nadmerný rozvoj vzdelávania a ponuka vzdelávania pre 

masy na úkor profesionálneho rozvoja učiteľa a kvalitných vzťahov) (Zhang 2010, p. 

117-118). Hoci ide o výskum na univerzitách v Číne, nazdávame sa, že možno uvedené 

príčiny zhoršenia vzťahov na univerzitách aplikovať aj na slovenské pomery, pretože sa 

ukazujú ako podobné.  

Iným etickým aspektom vzťahu učiteľa a študenta je dilema niektorých učiteľov 

pri formovaní vzťahu:  udržiavať priateľský alebo formálny profesionálny vzťah so 

študentom? Odpoveď môže byť zásadná, pretože spôsob komunikácie a miera 

vzťahovej blízkosti so študentom je tiež faktorom, ktorý vzťah utvára. Študenti majú 

radi priateľských učiteľov, ktorí sa zaujímajú o druhých, komunikujú so študentmi 

srdečne, prípadne poradia, spolu sa zasmejú, absolvujú neformálne stretnutia. Avšak 

súčasne je nutné zostať spravodlivým a objektívnym vyučujúcim (čo je problém práve 

vtedy, keď má učiteľ so študentom príliš priateľský vzťah).  Otázka určenia hraníc vo 

vzťahu učiteľa a študenta je teda dosť náročná, a tak správne poznamenávajú Plaut a 

Baker (2011), že ak je úroveň priateľskosti (alebo kolegiality – v zmysle vnímania 

študentov ako budúcich kolegov v danej profesii) vo vzťahu so študentom nadmerná, 

môže ohroziť objektívnosť a spravodlivosť učiteľa. Prípadné zvýhodňovanie niektorých 

študentov potom môže vyvolať pocit potenciálnej diskriminácie v študentskej skupine, 

alebo nepohody (nepríjemnosti), čo má negatívny dopad na vzťahy, ako aj samotný 
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proces vzdelávania (porovnaj Roffey 2012). Ak sa niekto cíti nepríjemne, alebo pod 

tlakom, môže sa zdráhať vyjadriť prípadný nesúhlas, pretože má strach z ďalšieho 

hodnotenia učiteľa. Podpora dobrých vzťahov učiteľa a študenta si teda vyžaduje 

určenie profesijných hraníc vzťahu so študentom (prípadne uvažovať nad možnými 

dôsledkami, ak hranice prekročím)
37

, poznanie práv, etických štandardov a pravidiel 

súvisiacich s profesiou vysokoškolského učiteľa. Zároveň je potrebné si uvedomiť, ako 

pôsobím na druhých, ako ma vnímajú. Totiž,  rovnaký typ správania vysokoškolského 

učiteľa má rozdielny efekt, resp. dopad na študentov (Plaut & Baker 2011, p. 828-833). 

Utváranie a formovanie dobrého vzťahu medzi učiteľom a študentom je závislé 

aj od vzájomného očakávania sociálnych rolí a ich ne/plnenia. Je nutné vyjasniť si vo 

vzťahu vzájomné očakávania, práva, povinnosti, prípadne nároky na toho druhého, 

pretože ak je predstava a realita iná, tak pôsobnosť uvedeného rozporu zasahuje vzťah 

negatívne. Vzájomné očakávania vyplývajúce zo sociálnych rolí môžu byť rozdielne 

v závislosti od predstavy každého jedného učiteľa, ako aj študenta. Marín Sánchez, 

Martinez-Pecino, Rodríguez a Melero (2011) sa pýtali študentov na španielskych 

univerzitách, aké vlastnosti by mal mať ich ideálny učiteľ a  čo od neho očakávajú? Ako 

veľmi preferované a očakávané vlastnosti vyplývajúce zo vzťahu učiteľa a študenta 

študenti uviedli tieto očakávania: úctivé správanie, porozumenie, otvorenosť. Vo 

výučbe boli pre študentov dôležité dobré komunikačné schopnosti a jasné, 

organizované, plynulé vysvetľovanie úloh. Študenti akcentovali aj také vlastnosti, ako je 

férovosť a ľudskosť. Menej zdôraznené očakávania sa týkali odbornosti učiteľa, 

profesionality, motivácie, praxe v odbore, prípravy na vyučovania s ohľadom na 

predchádzajúce znalosti či stupeň štúdia. Autori štúdie akcentovali úlohu učiteľa ako 

dôležitejšieho článku vo vzťahu so študentom, preto aj  na základe výsledkov výskumu 

uviedli, že učiteľ by mal vedieť, čo študent od neho očakáva. Toto poznanie je zásadné 

pre učiteľov z dôvodu aktívneho rozvoja svojich úloh a povinností za účelom 

zlepšovania vzťahu so študentom. 

Podobne aj Läänemets, Kalamees-Ruubel a Sepp (2012) kladú dôraz na to, aby 

učitelia porozumeli svojim rolám a očakávaniam z nich vyplývajúcim, pretože je 

potrebné uvedomiť si narastajúcu zodpovednosť vo vzťahu so študentom. Estónskych 

študentov sa pýtali, ako vnímajú dobrého učiteľa a aké vlastnosti učiteľa považujú za 
                                                           
37  Je vhodné, ak učiteľ dokáže rozpoznať aj situačné rizikové faktory ovplyvňujúce vzťah. Ich včasným 

rozoznaním sa predíde prekročeniu hraníc vzťahu. Pri problémoch a etických dilemách týkajúcich sa 

vzťahu je vhodné sa poradiť s kolegami.  
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dôležité, pričom to mali študenti opísať v eseji. V rámci interpretačnej analýzy bol 

učiteľ ponímaný ako človek, ako odborník, ako etická osoba a profesionál. Najviac 

spomínaným znakom dobrých učiteľov bola prívetivosť, porozumenie alebo 

starostlivosť, ďalej pokojnosť a vyrovnanosť učiteľa. Študenti očakávajú, že učiteľ bude 

radostný (optimista) alebo pozitívne naladený. Starší študenti uviedli, že učiteľ by mal 

byť široko informovaný, mladší študenti očakávali od učiteľa, aby bol láskavý, ale 

trochu prísny. Študenti tiež odpovedali, že učiteľ by mal byť tolerantný, sympatický, 

pozorný a šťastný. Pre učiteľa odborníka bola charakteristická vlastnosť alebo 

schopnosť učiť tak, aby to bolo zaujímavé, vzrušujúce a rozmanité, prípadne 

vysvetľovať má tak, aby študent porozumel. Ďalej dobrý učiteľ podľa opýtaných 

študentov je odborníkom, ktorý môže a chce pomôcť študentom a je schopný načúvať 

študentom a porozumieť im (empatia). Dobrí učitelia majú tiež veľmi dobré 

komunikačné zručnosti a úprimne sa zaujímajú o študentské aktivity a osobný život, 

všeobecne majú dobré vzťahy so študentmi. Úlohou dobrých učiteľov je podľa 

opýtaných motivovať študentov učiť sa daný predmet, vytvoriť priateľské prostredie a 

podpornú atmosféru učenia a spolupracovať so študentmi. Učiteľa ako etickú osobu 

(ethical person) a profesionála vystihujú podľa výskumu spravodlivosť a objektívnosť 

pri hodnotení, rovnaká pozornosť pre všetkých študentov a vnímanie problémov 

rovnako. Ďalej je to rovnocenný prístup ku študentom, prejavenie úcty (nekričí na nich, 

neponižuje ich) a očakávanie, že učitelia nebudú hodnotiť študentov podľa ich vzhľadu, 

správania alebo sociálneho postavenia. Rozhodujúca ja tiež úprimnosť a 

dôveryhodnosť (Läänemets, Kalamees-Ruubel & Sepp 2012, p. 27-31). 

Uvedený výskum sa týkal študentov v rozmedzí 13-19 rokov, napriek tomu 

badať isté paralely aj vo vzťahu k osobnosti vysokoškolského učiteľa. Výskumy 

uvádzajú, že medzi žiaduce osobnostné charakteristiky učiteľov patri morálna 

bezúhonnosť, schopnosť komunikácie, odolnosť voči záťaži, ďalej emocionálna 

inteligencia a schopnosť sebapoznania – sebareflexie, ktorá zvyšuje sociálnu 

komunikatívnosť, sociálnu citlivosť a citovú stabilitu. Študenti nemajú radi, ak sa k nim 

učiteľ správa nadradene, je náladový, hodnotí študenta podľa prvého dojmu alebo 

vzhľadu, má svojich obľúbencov, zdôrazňuje slabé stránky študenta. Naopak, ocenia, ak 

je odborník vo svojom odbore, učivo vysvetľuje zrozumiteľne a jasne, dáva možnosť 

študentom klásť otázky, vyžaduje pochopenie a nie zapamätanie učiva, uvádza príklady 

z praxe, pri hodnotení je spravodlivý a objektívny, odpovedá na pozdrav študentov 

a nespráva sa povýšene (Slavík 2012, s. 228). Podobne aj podľa zistení Repkovej je 
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vzťah učiteľ – študent základným vzťahom, ktorý ovplyvňuje kvalitu vzdelávania 

a klímu nielen na samotnej hodine/prednáške, ale aj vysokej škole. Učiteľ vysokej školy 

zjednocuje vo svojej osobnosti bádateľskú a výchovno-vzdelávaciu funkciu, ktoré 

vyžadujú hlboké vedecké vzdelanie a vysokú úroveň vedeckej práce, pevný charakter, 

pedagogický takt a zanietenie pre výchovnovzdelávaciu prácu. Súlad týchto požiadaviek 

podmieňuje vedomé pôsobenie na formovanie charakteru študentov, vytváranie 

kladného obojstranného vzťahu učiteľ – študent a tým aj kladného vzťahu študentov ku 

škole a práci v nej. V konečnom dôsledku vzbudzuje u študentov dôveru v učiteľov – čo 

je podmienkou pozitívneho pôsobenia na študentov a vytvorenie priaznivej klímy 

v škole pre výchovnovzdelávaciu činnosť učiteľa. Medzi dôležité pozitívne vlastnosti 

a schopnosti vysokoškolských učiteľov podľa študentov patrí schopnosť vysvetliť 

učivo, spravodlivosť, objektívnosť, verbálne schopnosti, schopnosť primeranej 

komunikácie, vysoká odbornosť, otvorenosť, úprimnosť a trpezlivosť, priateľskosť, 

zmysel pre humor.
38

 Ako pozitívne vplyvy osobnosti učiteľa vo vzťahu ku študentom 

boli identifikované tieto: lepší prospech, rozhodnutie o ďalšom štúdiu a jeho zameraní, 

lepší výkon študenta  jeho výsledok lepšie vedomosti, vyšší záujem o daný predmet 

(Repková 2011, s. 34-42).
39

  

Na druhej strane treba pripomenúť, že aj študent by mal poznať očakávania 

a nároky na svoj výkon a správanie. Výskum týkajúci sa očakávaní učiteľa súvisiacich 

napríklad so študijnými výsledkami študentov ukázal, že očakávania učiteľa na študenta 

majú podstatný vplyv na akademické výsledky študentov. Študentovo správanie a 

výkon je totiž závislé v značnej miere od očakávaní významných dospelých v ich 

živote. Preto je nevyhnutné, aby  učiteľ zodpovedne sledoval vzájomnú komunikáciu so 

študentom, ako aj jeho pôsobenie na študenta s cieľom objasnenia očakávaného 

správania a študijných výkonov pre všetkých študentov. Mark Boynton a Christine 

Boynton (2005) popisujú niektoré techniky, ktoré môžu byť použité na dosiahnutie 

tohto cieľa: napríklad učiteľ by mal sledovať, ako oslovuje študentov, resp. ako ich 

vyzýva k nejakým úlohám či povinnostiam (a snažiť sa zachovať rovnosť príležitostí 

pre všetkých, prípadne uistiť sa, že študenti majú rovnaké šance zapojiť sa do výučby 

alebo študijných úloh). Odporúčajú tiež zvýšiť množstvo času, ktorý je daný na 

formuláciu odpovede od študenta (nemal by odpovedať sám učiteľa, alebo obrátiť sa 

                                                           
38

 Na druhej strane, záporné vlastnosti, s ktorými sa študenti stretli, boli často uvádzané tieto: 

povýšenectvo a podceňovanie študentov, nedochvíľnosť, nečestnosť, netrpezlivosť, prílišná 

impulzívnosť, nekomunikatívnosť,  pesimizmus, či dokonca aj neodbornosť. 
39

 Podľa výskumu medzi študentmi na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 
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s otázkou na iného študenta). Prínosné je byť empatický, zaujímať sa o študenta, 

načúvať študentom, znižovať stres na vyučovaní, budovať pozitívnu klímu, používať 

konštruktívnu kritiku a iné. 

 Naznačili sme, že udržiavaniu dobrého vzťahu so študentom pomáha, ak študent 

pozná nároky a očakávania učiteľa smerom k jeho študijným výsledkom. Avšak, 

postačuje len toto poznanie, aby študent vykazoval žiaduce výsledky a pritom mal 

dobrý vzťah s učiteľom? Čo vtedy, ak študent pozná povinnosti, očakávania a nároky, 

no napriek tomu ich neplní, má potom zlé študijné výsledky a navyše obviní učiteľa, že 

zlé hodnotenie je výsledkom pedagogickej neschopnosti učiteľa? Nazdávame sa, že nie 

je nutné rozoberať vzťahy po takomto prístupe (v prípade, že učiteľ nebol hodnotený 

objektívne a boli na neho kladené privysoké očakávania). Jasné je však to, že vzťahy sa 

narušia, pritom sme vyššie uviedli dôležitosť dobrých vzťahov pre efektivitu výučby.  Z 

prostredia vysokých škôl zaznieva aj opačný postoj, a to zo strany učiteľov vyplývajúci 

z presvedčenia, že štúdium na vysokej škole je založené najmä na individuálnej práci 

študenta a učiteľ poskytuje len základné informácie (avšak často sa stáva, že pri 

hodnoteniach je na študentov príliš náročný). Uvedený postoj učiteľa tiež neprospieva 

vzťahu, keďže zlé výsledky učiteľ pripisuje lenivosti či nezáujmu študenta o preberané 

učivo (čo môže, ale tiež nemusí byť pravda).  Do akej miery sa na úspechu študenta 

podieľa učiteľ a do akej miery samotný študent?   Kto je zodpovedný a v akej miere za 

úspech, prípadne študijný neúspech? Odpoveď zrejme spočíva v uvedomení si primárne 

osobnej zodpovednosti študenta za svoj výkon, na druhej strane je tiež nutný 

zodpovedný postoj učiteľa k úlohám, ktoré plynú z jeho práce. Určenie hraníc 

zodpovednosti je závislé od vzájomnej komunikácie a dohody učiteľa a študenta (a 

vyplýva z poznania práv, povinností a nárokov).
40

  

Dobrý vzťah učiteľa a študenta sa taktiež môže oslabiť pri pokusoch o podvod 

počas štúdia zo strany študenta, pričom ide o podvody pri písaní seminárnych, 

záverečných prác alebo aj podvody na skúškach. Učiteľ to môže vnímať ako študentov 

nezáujem o predmet a nezodpovedný až ľahkovážny prístup ku štúdiu, pričom postoj 

študenta k podvodu ovplyvňuje reakciu učiteľa, ako aj samotný vzťah. Aj keď sa na 

Slovensku univerzity snažia zabraňovať podvodom (antiplagiát systém, normy 

                                                           
40

 Nielen motivácia a pedagogické kompetencie učiteľa, ale aj iné faktory ovplyvňujú študijné výsledky. 

Napríklad úroveň obtiažnosti študijných materiálov, námaha a úsilie študenta učiť sa, spôsob učenia, 

účasť na prednáške, socio-psychologické faktory, vytrvalosť v učení a pod.  (porovnaj Goodman, 

Keresztesi, Mamdani, Mokgatle, Musariri, Pires & Schlechter 2011, p. 373-374, Yau Hon Keung, Kan 

Man Shan & Cheng Alison Lai Fong 2012, p. 54-60). 
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v etických kódexoch zakazujúce podvody), študenti podvody praktizujú. Jones (2011) 

prízvukuje, že akademická nečestnosť a plagiátorstvo (najmä internetové) je 

v súčasnosti viac rozšírené, ako kedykoľvek predtým. Keď sa vo svojom výskume 

študentov pýtal, prečo podvádzajú, odpovede boli nasledovné: kvôli hodnoteniu 

(študent chce, alebo potrebuje lepšie hodnotenie), príčinou môže byť prokrastinácia 

(psychická lenivosť, večné odkladanie dôležitých úloh na neskôr), ďalej prílišné 

zaneprázdnenie a nedostatok času na napísanie úlohy alebo štúdium na test. Ako ďalšie 

príčiny študenti uviedli slabú schopnosť porozumenia informácií (neschopnosť 

pochopiť informácie a potom ich spracovať), nezáujem o predmet štúdia alebo úlohu či 

prílišné pracovné zaťaženie. K podvodom študentov vedie aj poznanie, že každý to robí 

a má úspech (tlak rovesníkov, ktorí sú navyše nepotrestaní), teda to nevnímajú ako 

problém, pričom od učiteľa nezáleží, či budú podvádzať alebo nie (Jones 2011, p. 141-

150). Burrus, Jone, Sackley a Walker (2013) uvádzajú, že individuálne študentské 

charakteristiky, ktoré majú vplyv na akademickú nepoctivosť sú vek, pohlavie, priemer 

(hodnotenie) alebo aj  členstvo v nejakej skupine. Pritom podobne ako Jones (2011) 

hodnotia ako závažný faktor aj vplyv prostredia, kedy študent dobre vníma, či iní 

študenti ne/podvádzajú. Autori výskumu na základe výsledkov tiež upozorňujú, že aj 

nejasná definícia podvádzania môže viesť k samotnému podvádzaniu. Naopak, 

podvádzanie môže znížiť závažnosť trestu, resp. aj zvýšenie opatrení proti podvádzaniu 

znižuje riziko podvádzania. Učiteľ  by mal byť pri možnostiach podvádzania proaktívny, 

a teda odporúča sa rozvíjať vedomosť a poznanie o plagiátorstve, čo potenciálne znižuje 

podvody. V zahraničí sa osvedčil aj honor code (kódex čestnosti), ktorý je istým čestným 

študentským vyhlásením, alebo požiadavkou hlásiť a odhaľovať podvody. Tiež existujú 

tzv. študentské výbory čestnosti, študentský čestný výbor (student-run honor boards), 

pričom existencia takéhoto výboru ukazuje, že veľkú úlohu v minimalizovaní podvodov 

zohrávajú samotní študenti a ich očakávania na správanie spolužiakov, prípadne iných 

študentov. Zásadné študentské vyjadrenie nesúhlasu s podvádzaním plní dôležitú úlohu 

(Burrus, Jone, Sackley & Walker 2013, p. 51-59). 

Ako vidno vzťah učiteľa a študenta je dynamický a ovplyvňuje vo viacero 

faktorov. Sociálno-vzťahová rovina je zložitá a zároveň špecifická, preto je potrebné 

venovať pozornosť interpersonálnemu rozmeru profesie vysokoškolského učiteľa aj 

z pohľadu akademickej etiky. Boli sme si vedomí zložitosti vzťahov, na druhej strane 

sme poznali ich hodnotu pre efektívne vysokoškolské vzdelávanie a výchovu, preto sme 

pri kvalitatívnom výskume chceli zistiť, aké vzťahy vytvárajú vysokoškolskí učitelia so 
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študentmi a na akých etických princípoch ich budujú, aby boli pozitívne. V postojoch 

respondentov sa odrážala osobná skúsenosť, niekoľkoročná prax, či individuálny postoj 

o predstave dobrého vzťahu. Rovnako nás zaujímali potenciálne etické problémy vo 

vzťahu učiteľa a študenta a spôsoby riešenia problémov. Účelom kvantitatívneho 

výskumu bolo vysledovať výskyt/frekvenciu problémov vo vzťahu so študentom, ktoré 

sa vo fókusových skupinách ukázali ako relevantné a konfrontovať ich s teóriou. 

V nasledujúcej časti tejto kapitoly sumarizujme a interpretujeme výsledky najprv 

kvalitatívneho, potom kvantitatívneho výskumu. 

 

Výsledky 

 

V júni 2012 sa uskutočnili dve diskusné stretnutia na tému vzťah učiteľa 

a študenta. V tabuľke č. 9 uvádzame rodové a odborné zastúpenie účastníkov diskusie. 

 
Tabuľka č. 9: Rodové zastúpenie účastníkov diskusie na tému vzťah učiteľa a študenta. 

 

  Interní 

doktorandi 

Odborní 

asistenti 

Docenti Profesori 

1.skupina Ženy 2 0 0 3 

 Muži 0 1 2 0 

2.skupina Ženy 0 2 0 0 

 Muži 1 0 2 1 

Spolu  3 3 4 4 

 

Účastníkom fókusových skupín boli položené nasledovné otázky: Popíšte, resp. 

načrtnite vzťahy so študentmi na fakulte. Aké sú najčastejšie (etické) problémy vo 

vzťahu so študentmi, ktoré riešite? Spracovanie výsledkov diskusie vo fókusovej 

skupine možno tematicky rozdeliť do troch rovín: kvalita vzťahu a faktory vzťahu 

učiteľa a študenta, etické problémy vo vzťahu a nakoniec spôsoby riešenia problémov.  

Čo sa týka názorov na kvalitu vzťahu učiteľa a študenta, prípadne faktorov 

ovplyvňujúcich tento vzťah, odzneli nasledujúce výpovede
: 
 

- Vzťahy by mali byť korektné, pretože „[...] to študenti najviac oceňujú [...].“ 

A tiež študenti zvlášť oceňujú objektívny a čestný prístup, čiže „[...] učiteľ by 

nemal uprednostňovať jedných na úkor druhých, ale mať rovnaké štandardy ku 

všetkým [...]“, čo diskutujúci uviedli ako najdôležitejšiu požiadavku na učiteľa 

(nielen na vysokej škole). Zároveň, aby bol vzťah prijateľný pre učiteľa aj 

študenta, bolo povedané, „[...] aby sa osobné emócie dali nabok od 

profesionálneho vzťahu [...].“  
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- Ďalej sa v diskusii objavili také pojmy, ako „slušnosť, čestnosť, svedomie“,  

ktoré tvoria dôležitú zložku vzťahu učiteľ a študent. Zároveň sa diskutujúci 

vyjadrili, že k dobrým vzťahom treba vychovávať, hoci úloha výchovy nie je 

primárnou úlohou vysokoškolského učiteľa. 

- Iný účastník diskusie uviedol, že pri snahe o dobrý vzťah so študentom je nutné 

dbať na to „[...] aby neboli práva študenta porušené [...].“ Zároveň je potrebné 

pripomínať aj jeho povinnosti. Diskutujúci súhlasil s princípom korektnosti vo 

vzťahu, ktorá je vo vzťahu nutná: „Študent ocení korektnosť [...] a otvorenosť 

pedagóga. [...].“ 

- V diskusii o dobrom vzťahu rezonoval aj význam princípu vzájomnej úcty 

a rešpektu, avšak skôr konštatovaním, že úcta chýba, resp. je v niektorých 

prípadoch nízka: „[...] jedna a druhá strana sa vlastne nemajú v úcte [...]“, čo 

naznačuje potenciálny problém vo vzťahu.  

- Účastníci fókusovej skupiny uviedli, že vzťah medzi učiteľom a študentom sa 

vytvára predovšetkým v pedagogickom procese a potom v komunikácii so 

študentmi:  „[...] Komunikujete so študentmi a poznáte aj ich problémy, ktoré 

nemusia vždy súvisieť len s vysokou školou a vtedy sa vytvára iný vzťah [...] 

študenta viac chápete, už viete, prečo nebol pripravený, prečo mal teraz 

problémy, alebo na druhej strane, prečo teraz podáva dobré výkony a tam už 

máte aj väčšiu šancu zasiahnuť do vzťahu [...].“ 

- V diskusii odznel aj názor o tom, že dobré vzťahy podporujú aj neformálne 

stretnutia: „[...] Vzťahy sa veľmi prehlbovali, keď sme chodili na exkurziu [...] 

kedy je aj dostatok priestoru preto, aby sme sa mohli nezáväzne baviť o všetkom 

možnom [...] Keď sme sa z exkurzií vracali, tak tí študenti vnímali úplne ináč 

učiteľa, pretože aj my sme im porozprávali o našich veciach, ktoré nás trápia 

[...] Alebo potom katedrové večierky, spoločné a spoločenské udalosti, ktoré 

okrajovo alebo aj celkom súvisia so štúdiom by sa mali na univerzite rozvíjať, 

lebo oni prehlbujú vzťah učiteľ študent obojsmerne,  a to je veľmi dôležité 

a navyše vlastne vytvárajú takú väčšiu komunitu, ktorá má vzťah aj k tej 

univerzite, fakulte [...].“ 

- Iný faktor, ktorý vzťahy ovplyvňuje podľa niektorých závisí od toho, ako 

študenti „[...] vnímajú kolektívy inštitútu alebo katedier, pretože ak študenti 

vnímajú ten kolektív ako kolektív a nie jednotlivé individuality, tak to umožní 

mať taký hlbší vzťah k celému  kolektívu [...].“ 
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- Dobrý vzťah študenta a učiteľa narúša ľahkovážny prístup študenta k svojim 

študijným povinnostiam a tiež nízke nároky na seba (ktoré sú v kontraste 

k tomu, čo očakáva učiteľ). V diskusii odznelo, že je „ [...] tu istý laxný prístup, 

hľadanie ľahkých spôsobov,  prvoplánové uľahčovanie vecí, posunutá náročnosť 

na seba samých [...].“ 

 

Etické problémy týkajúce sa správania a konania študenta, ktoré ovplyvňujú 

negatívnym spôsobom vzťah učiteľa a študenta boli vo fókusových skupinách 

naznačené  nasledovne: 

- Opisovanie a podvádzanie študentov, napríklad pri písomnom teste, pričom 

spôsob reakcie študenta nie je adekvátny: „[...] Jedna z nich (študentiek – pozn. 

autora) ma obvinila, že ona sa naučila naspamäť a že som si ju dovolila obviniť 

[...].“  

- Neprimeraný postoj študenta k podvodu pri záverečných prácach: „[...] Ako 

ľahko prijímajú ten podvod [...] ako ľahko sú schopní s plným vedomím to urobiť 

[...].“ 

- Študent nevyužíva svoje právo na konzultácie: „[...] Osobne sa mi nepáči to, že 

študenti nechodia, nekonzultujú, nevyužívajú konzultácie ohľadom záverečných 

prác [...] a potom  nevedia pochopiť, prečo školiteľ nedovolí, aby práca išla 

ďalej, že musí ju prerobiť [...].“ Tento problém naznačuje tiež rozpor 

v očakávaniach a nárokoch na výkon študenta. 

- Ďalší možný problém súvisiaci so správaním študenta tiež pramení 

z neadekvátnych  vzájomných očakávaní a nárokov študenta a učiteľa. S týmto 

súvisí i schopnosť študenta samostatnej práce a organizácie štúdia. „[...] Chýba 

väčšia samostatnosť študentov a schopnosť samostatne abstrahovať, 

zovšeobecňovať, prehodnocovať prijímané vedomosti a informácie [...].“ 

Učitelia to od študentov prirodzene očakávajú, ale nie každý študent to dokáže, 

a tak vznikajú problémy vo vzťahoch plynúce z rozdielnych nárokov.  

- Nízka motivácia pri vzdelávaní a neprimeraný prístup študenta ku štúdiu: „[...] 

My máme novodobého študenta [...] chce dostať diplom, nechce dostať 

vedomosti, česť výnimkám [...].“ 

 

A posledný okruh fókusových skupín sa dotýkal možností riešenia uvádzaných 

problémov, pričom účastníci diskusie navrhovali niekoľko riešení: 
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- Diskutujúci zdôraznili váhu legislatívnych dokumentov, konkrétne Študijného 

poriadku a Disciplinárneho poriadku, pretože je potrebné, aby mal „[...] každý 

učiteľ pocit, že je chránený, že rozhodnutím neublíži nikomu, vrátane seba [...].“ 

A tiež, aby učiteľ vedel, o čo sa má oprieť, ak sa rozhoduje, aby jeho 

rozhodnutie bolo jednoznačne správne a v súlade s jasne danými pravidlami 

- Iní uviedli, že okrem nastavenia jednoznačných kritérií a pravidiel „[...] má 

zmysel byť náročnejší skôr [...]“ (v nižších ročníkoch už na Bc. stupni – pozn. 

autora) a zároveň „[...] problémy riešiť včas [...].“ S tým súvisel aj názor o „[...] 

všeobecne platných pravidlách, ktoré by platili pre všetky katedry rovnako [...].“ 

- Existenciu etického kódexu nepovažujú učitelia za riešenie, nakoľko „[...] ak nie 

sú sankcie, tak väčšina študentov to pustí k vode [...].“ Zároveň tiež vyjadrili 

obavu, či je možné v písomnej podobe zadefinovať v kódexe všetky možné 

varianty správania a konania študenta: „[...] Ak to nedokážeme, tak môže sa stať 

to, že v jednom prípade bude platiť etický kódex a v druhom to nebude platiť 

[...].“ 

- Aby sa odstránil problém nízkej motivácie či ľahkovážneho prístupu k štúdiu, 

diskutujúci poznamenali, že riešením by mohol byť aj výber študentov pri 

prijímacom konaní, keď „[...] vyberieme študentov, ktorí majú predpoklady na 

vysokoškolské štúdium [...].“ Diskutujúci nemali na mysli len vyberať tých 

najlepších, ale tiež robiť pohovory, avšak uznali nemožnosť takéhoto kroku 

(dôvody spoločenské, ekonomické, politické, inštitucionálne). 

- Podľa iných mali „[...] úvodné praxe svoj význam [...]“, aby sa študenti 

zorientovali, získali informácie o spôsobe vzdelávania na vysokej škole, 

prípadne, aby boli oboznámení s právami a povinnosťami. 

- Ako ďalšie riešenie potenciálnych problémov sa navrhli  rozhovory s rodičmi, 

pričom jedna diskutujúca uviedla, že využila aj štatút rodiča, no poznamenala, že 

rodičia mali inú predstavu o štúdiu svojho syna/dcéry (zo zákona však nemajú 

právo na informácie týkajúce sa  študijných výsledkov svojich dospelých detí – 

pozn. autora). 

- Aj keď študent urobil chybu, diskutujúci uviedol, že „[...] vždy človeku šancu 

dať treba, aby si to uvedomil [...] áno, urobil som chybu, musím za ňu niesť 

zodpovednosť a druhej strane mi dáva učiteľ, škola šancu, aby som ju napravil 

[...].“ Diskutujúci tak naznačil, že aj pri chybe možno dať druhú šancu a treba 

skúmať príčiny pochybenia.  
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V kvantitatívnom výskume sme chceli zistiť, či učitelia a doktorandi dodržiavajú 

etické princípy vo vzťahu ku študentom. Predpokladali sme, že medzi etické princípy 

respondenti zaradia tie, o ktorých často hovorili v priebehu diskusných skupín 

(spravodlivosť, korektnosť, objektívnosť, úcta, priateľskosť, otvorenosť v komunikácii).  

Otázka v elektronickom dotazníku v kvantitatívnom výskume bola formulovaná takto: 

Väčšina učiteľov na mojom inštitúte dodržiava etické princípy v prístupe k študentom: 

Odpovede boli v škále úplne súhlasím – skôr súhlasím – ani-ani – skôr nesúhlasím – 

úplne nesúhlasím. Tabuľka č.10 opisuje výsledky odpovedí učiteľov a interných 

doktorandov. 

 

Tabuľka č.  10: Väčšina učiteľov na mojom inštitúte dodržiava etické princípy v prístupe  

k študentom (N = 63).  

 

 Učitelia Interní doktorandi 

 Muži 

(n = 20) 

Ženy 

(n = 20) 

Muži 

(n = 8) 

Ženy 

(n = 15) 

Úplne súhlasím  25% 28,6% 25,0 % 20,0% 

Skôr súhlasím 35,0% 42,9% 62,5% 66,7% 

Ani-ani 35,0% 9,5% - 13,3% 

Skôr nesúhlasím 5,0% 9,5% 12,5% - 

Úplne nesúhlasím - 4,8% - - 

Pozn. n = počet respondentov,  N= celkový počet odpovedí 

 

Podľa respondentov  sa dodržiavajú etické princípov v prístupe ku študentom, 

pretože súhlasné odpovede (úplne súhlasím a skôr súhlasím) boli prevažujúce. Len 

učiteľky uviedli aj možnosť úplne nesúhlasím. Pri tejto otázke sa ukázali výrazné 

percentuálne rozdiely najmä v odpovediach učiteľov mužov a doktorandov mužov. 

Rozdiel v odpovedi skôr súhlasím predstavoval 27,5 %. Učitelia muži boli skôr 

nerozhodní a uviedli možnosť ani-ani 35%.  O niečo menšie rozdiely (23,8%) pri tejto 

otázke boli zaznamenané aj pri odpovediach učiteliek a doktorandiek. Na možnosť skôr 

súhlasím prikývlo 42,9% učiteliek a 66,7% doktorandiek.  

V druhej otázke bolo naším cieľom zistiť frekvenciu problémov, s ktorými sa 

učitelia a doktorandi najčastejšie stretávajú. Potenciálne problémy boli vytipované na 

základe rozhovorov vo fókusových skupinách. Otázka v dotazníku pozostávala zo 

šiestich podotázok a znela nasledovne: Na pôde fakulty sa stretávam s etickými 

problémami v správaní a konaní študentov:  

1. ľahkovážny prístup študenta ku štúdiu, 

2. snaha o uplácanie za dobré hodnotenie (vecné a finančné dary), 

3. nezáujem o štúdium v danom odbore, 
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4. plagiátorstvo a podvádzanie (pri seminárnych a záverečných prácach,  

      písomkách, skúškach...), 

5.  absencia bazálnej úcty a rešpektu k učiteľom, 

6. emocionálny nátlak študentov s cieľom vylepšiť svoje hodnotenie.  

Respondenti mohli pri každej z uvedených možností zhodnotiť problém podľa 

frekvencie viackrát za semester – viackrát do roka – aspoň raz ročne – menej ako raz 

ročne – nikdy.  

Vyhodnotenie častosti výskytu problému ľahkovážny prístup študenta ku štúdiu 

uvádzame v tabuľke č.11. Učiteľky, doktorandi muži a doktorandky vo svojich 

odpovediach uvádzajú, že majú skúsenosť s ľahkovážnym prístupom študenta ku štúdiu 

viackrát za semester (60% a viac percent).  Tiež odpoveď viackrát do roka presiahla 

pomerne vyššiu až 30% hranicu v odpovediach učiteľov mužov, doktorandov mužov 

a doktorandiek. Skúsenosť doktorandiek v porovnaní s učiteľkami je pri možnosti 

viackrát do roka vyššia (rozdiel 23,8%). Nikdy nemalo skúsenosť s ľahkovážnym 

prístupom študenta ku štúdiu len 4,8% učiteliek, ostatné skupiny respondentov túto 

možnosť neuviedli.  

 

Tabuľka č. 11: Na pôde fakulty sa stretávam s problémom ľahkovážny prístup študenta ku štúdiu 

(N=70). 

 

 Učitelia Interní doktorandi 

 Muži 

(n = 20) 
Ženy 

(n = 20) 
Muži 

(n = 16) 
Ženy 

(n = 14) 

viackrát za semester 55,0% 61,9% 62,5% 60,0% 

viackrát do roka 30,0% 9,5% 37,5% 33,3% 

aspoň raz ročne 10,0% 19,0% - - 

menej ako raz ročne 5,0% - - - 

Nikdy - 4,8% - - 

Pozn. n = počet respondentov, N= celkový počet odpovedí 

 

Snaha o uplácanie za dobré hodnotenie (vecné a finančné dary) nebola 

respondentmi vnímaná ako problém, s ktorým sa často stretávajú. Učitelia a doktorandi 

najčastejšie uviedli odpoveď nikdy. Odpovede viackrát za semester a viackrát do roka 

absentovali. Doktorandi muži označili však uviedli, že sa s týmto problémom stretávajú 

aspoň raz ročne (12,5%). Odpovede na túto otázku sú v tabuľke č. 12. 
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Tabuľka č. 12: Na pôde fakulty sa stretávam so snahou o uplácanie za dobré hodnotenie (vecné 

a finančné dary) (N= 56). 

 

 Učitelia Interní doktorandi 

 Muži 

(n = 19) 
Ženy 

(n = 16) 
Muži 

(n = 8) 
Ženy 

(n = 13) 

viackrát za semester - - - - 

viackrát do roka - - - - 

aspoň raz ročne - - 12.5% - 

menej ako raz ročne 10% 9,5% 12,5% 6,7% 

Nikdy 85,0% 66,7% 75,0% 80,0% 

Pozn. n = počet respondentov, N= celkový počet odpovedí 

 

 Väčšina učiteľov a doktorandov sa vyjadrila, že nezáujem o štúdium v danom 

odbore pozorujú v správaní študenta viackrát za semester či viackrát do roka. Až 54 % 

učiteľov uviedlo, že takúto skúsenosť má viackrát za semester. O niečo pravidelnejšie 

sa stretávajú s týmto problémom doktorandi (viackrát za semester 70,8%). Odpovede 

učiteľov a doktorandov boli s menšími odchýlkami podobné pri možnosti viackrát do 

roka. Pri doktorandoch absentovala odpoveď nikdy. Učitelia naproti tomu uviedli túto 

možnosť, avšak percento bolo nízke. Výsledky odpovede zaznamenáva tabuľka č. 13. 

 

Tabuľka č. 13: Na pôde fakulty sa stretávam s nezáujmom o štúdium v danom odbore (N=59). 

 

 Učitelia Interní doktorandi 

 Muži 

(n = 20) 
Ženy 

(n = 17) 
Muži 

(n = 8) 
Ženy 

(n = 14) 

viackrát za semester 35,0% 19,0% 37,5% 33,3% 

viackrát do roka 30,0% 19,0% 37,5% 13,3% 

aspoň raz ročne 20,0% 14,3% 12,5% 26,7% 

menej ako raz ročne 10,0% 19,0% 12,5% 20.0% 

Nikdy 5,0% 9,5% - - 

Pozn. n = počet respondentov, N= celkový počet odpovedí 

 

Frekvencia stretávania sa s problémom plagiátorstva a podvádzania v konaní 

a správaní študentov bola skoro zhodná u učiteľov a doktorandiek pri odpovedi viackrát 

za semester, kedy sa výsledky pohybovali v rozmedzí 25-28%. Doktorandi muži naopak 

sa s týmto problémom stretávajú menej často za semester (12,5%).  Pomerne vysoké 

opakovanie uvedeného problému sa ukázalo aj pri odpovedi viackrát do roka. V troch 

prípadoch (doktorandi muži, doktorandky a učitelia muži) sa častejšie stretávajú 

s problémom plagiátorstva, ako učiteľky. Pri odpovediach doktorandiek absentovala 

možnosť nikdy.  Odpovede týkajúce sa frekvencia problému plagiátorstva 

a podvádzania sú uvedené v tabuľke č. 14.  
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Tabuľka č. 14: Na pôde fakulty sa stretávam s plagiátorstvom a podvádzaním (pri seminárnych 

a záverečných prácach, písomkách, skúškach (N= 58). 

 

 Učitelia Interní doktorandi 

 Muži 

(n = 20) 
Ženy 

(n = 17) 
Muži 

(n = 8) 
Ženy 

(n = 13) 

viackrát za semester 25,0% 28,6% 12.5% 26,7% 

viackrát do roka 30,0% 23,8% 37,5% 33,3% 

aspoň raz ročne 20,0% 14,3% 12,5% 13,3% 

menej ako raz ročne 15,0% 4,8% 25,0% 13,3% 

Nikdy 10,0% 9,5% 12,5% - 

Pozn. n = počet respondentov, N= celkový počet odpovedí 

 

57,5% interných doktorandov a 43,8% učiteľov uviedlo, že správanie študenta 

týkajúce sa absencie bazálnej úcty a rešpektu k učiteľom sa deje viackrát do roka. 

39,5% učiteľov, no len 19,2% interných doktorandov zase uviedlo možnosť viackrát za 

semester. Zároveň 53,8% učiteľov a 45,0 %  interných doktorandov zvolilo v odpovedi 

aj možnosť nikdy. Učiteľky (19%) a doktorandky (20%) majú skúsenosť s uvedeným 

problémom aspoň raz ročne, u učiteľov mužov a doktorandov mužov táto odpoveď 

absentovala. Výsledky častosti a opakovania problému súvisiaceho s absenciou bazálnej 

úcty a rešpektu k učiteľom zaznamenáva tabuľka č. 15. 

 

Tabuľka č. 15: Na pôde fakulty sa stretávam s problémom absencie bazálnej úcty a rešpektu k 

učiteľom (N= 58). 

 

 Učitelia Interní doktorandi 

 Muži 

(n = 18) 
Ženy 

(n = 18) 
Muži 

(n = 8) 
Ženy 

(n = 14) 

viackrát za semester 30,0% 9,5% 12,5% 6,7% 

viackrát do roka 20,0% 23,8% 37,5% 20,0% 

aspoň raz ročne - 19,0% - 20,0% 

menej ako raz ročne 10,0% 9,5% 25,0% 26,7% 

Nikdy 30,0% 23,8% 25,0% 20,0% 

Pozn. n = počet respondentov, N= celkový počet odpovedí 

 

Na otázku, ako často sa stretávam s emocionálnym nátlakom študentov s cieľom 

vylepšiť svoje hodnotenie učitelia muži zhodne odpovedali pri možnosti viackrát za 

semester a menej ako raz ročne (30%). Doktorandi muži vôbec neuviedli výskyt toho 

problému pri možnosti viackrát za semester. Doktorandky mali nižšiu skúsenosť 

s emocionálnym nátlakom študentov, pretože frekvencia viackrát za semester  

predstavovala len 6,7% v porovnaní s učiteľkami 14,3%, dokonca aj učiteľmi mužmi 

30%. Najvyššie percento mali doktorandky pri odpovedi nikdy (33,3%), a to aj 

v porovnaní so zvyšnými tromi skupinami respondentov.  Častosť opakovania problému 
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spojeného s emocionálnym nátlakom študentov s cieľom vylepšiť svoje hodnotenie 

uvádza tabuľka č. 16. 

 

Tabuľka č. 16: Na pôde fakulty sa stretávam s emocionálnym nátlakom študentov s cieľom vylepšiť 

svoje hodnotenie (N= 58). 

 

 Učitelia Interní doktorandi 

 Muži 

(n = 19) 
Ženy 

(n = 18) 
Muži 

(n = 8) 
Ženy 

(n = 13) 

viackrát za semester 30,0% 14,3% - 6,7% 

viackrát do roka 15,0% 19,0% 25,0% 13,3% 

aspoň raz ročne 5,0% 19,0% 12.5% 26,7% 

menej ako raz ročne 30,0% 14,3% 50,0% 6,7% 

Nikdy 15,0% 19,0% 12,5% 33,3% 

Pozn. n = počet respondentov, N= celkový počet odpovedí 

 

Na otázku Na pôde fakulty sa stretávam s etickými problémami v správaní a 

konaní študentov v dotazníku nadväzovala otvorená otázka, ktorá znela: Ak niektorú z 

vyššie definovaných činností nepovažujete za neetickú, môžete uviesť ktorú a prečo.  

Piati respondenti odpovedali nasledovne:  

- „Žiadnu.“ 

-  „Plagiátorstvo niektorí študenti vôbec nepovažujú za nemorálne.“ 

- „Plagiátorstvo a podvádzanie (pri seminárnych a záverečných prácach, 

písomkách, skúškach...).“ 

- „Študent si nie je vedomý, že nekoná s úctou, je to pre nich normálne a začudujú 

sa, že sa to po nich vyžaduje.“ 

- „Nezáujem nechápem ako niečo neetické, ale ako o osobný postoj študenta k 

štúdiu, ktorý môže mať rôzne príčiny.“ 

- „Emocionálny nátlak.“ 

- „1,2,4,6“  čiže ľahkovážny prístup študenta ku štúdiu;  snaha o uplácanie za 

dobré hodnotenie (vecné a finančné dary); plagiátorstvo a podvádzanie (pri 

seminárnych a záverečných prácach, písomkách, skúškach...); emocionálny 

nátlak študentov s cieľom vylepšiť svoje hodnotenie. 

 

Diskusia 

Súhlasíme s viacerými závermi štúdií a výskumov (porovnaj Sánchez, Martinez-

Pecino, Rodríguez & Melero 2011; Läänemets, Kalamees, Ruubel & Sepp 2012), ktoré 

akcentujú úlohu učiteľa ako najdôležitejšieho aspektu vo vzťahu so študentom. Učiteľ je 

ten, kto vzťah tvorí a formuje, avšak istú úlohu zohráva aj samotný študent. Niektorí 
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oslovení učitelia skôr preferovali budovanie vzťahu na priateľských kontaktoch, 

neosobných vzťahoch počas výletov, exkurzií, spoločenských akcií, iní trvali skôr na 

formalite a profesionalite vzťahu. Avšak diskutujúci tiež podotkli, aby miera priateľstva 

so študentom neovplyvnila objektívnosť a spravodlivosť v rozhodovaní učiteľa 

(porovnaj Plaut & Baker 2011). Najlepšie je hľadať optimálny stred, teda vzťah niekde 

medzi profesionalitou a priateľskosťou, pričom treba zvážiť jedinečnosť situácie.  

Účastníci fókusových skupín v našom výskume uviedli, že vzťah učiteľa 

a študenta má byť korektný, čestný, objektívny, otvorený v komunikácii a založený na 

spravodlivosti, slušnosti, úctivosti, profesionalite a vzájomnom uznaní práv 

a povinností. Zároveň musí vo vzťahu existovať principiálnosť v zmysle dodržiavania 

pravidiel hry, ktoré sú známe obidvom stranám. Neplnenie práv a  povinností vedie 

k potenciálnym problémom vo vzťahu, preto je dôležité, aby učiteľ ako aj študent 

poznali a rešpektovali vzájomné práva a povinností. Tak, ako uvádzajú výsledky 

výskumov Zhang (2010), Roffey (2012), Sánchez, Martinez-Pecino, Rodríguez a 

Melero (2011) a M. Boynton a Ch. Boynton (2005), všetky uvedené princípy sú 

primárne vo vzťahu učiteľa a študenta a výrazne pôsobia na kvalitu vzťahu, ako aj pocit 

pohody. Ich rešpektovanie je vo vzťahu učiteľa a študenta vzájomné.  

Kvantitatívny výskum priniesol konkrétny záver o dodržiavaní etických 

princípov vo vzťahu ku študentom na pracovisku. Interní doktorandi aj učitelia pri 

otázke odpovedali skôr súhlasím, pričom však odpovede učiteľov boli percentuálne 

nižšie. To, že učitelia menej pozitívne vnímajú správanie iných kolegov vo vzťahu 

k študentom, sa môže odvíjať od toho, že učitelia hodnotili správanie a konanie svojich 

kolegov, doktorandi zase hodnotili správanie tiež vekovo sebe blízkych - skôr 

doktorandov. Možno sa domnievať, že doktorandi, ktorí sa zapojili do výskumu 

a v dotazníku aj odpovedali takto pozitívne, sú optimistickejší, pretože ich pomerne 

nízky vek a nedávna študentská skúsenosť (predsa ešte v pamäti) spôsobuje, že oceňujú 

silu pozitívnych a priateľských vzájomných vzťahov so študentmi, ako aj akceptáciu 

etických princípov vo vzťahu. Preto, keď vzájomne pozorujú a hodnotia správanie 

svojho kolegu, zrejme vyzdvihnú priateľský prístup ku študentovi, najmä ak vidia 

pozitívne výsledky. Na druhej strane, učitelia majú za sebou niekoľko rokov praxe 

a osobných skúsenosti, preto mohli objektívnejšie hodnotiť správanie a konanie svojich 

kolegov na pracovisku vo vzťahu ku študentom, aj keď to na prvý pohľad vyznelo ako 

skôr negatívna odpoveď (v porovnaní s odpoveďou doktorandov). Správanie učiteľov 

ovplyvňujú nielen početné skúsenosti, ale aj pocit uspokojenia v práci a sebarealizácia. 
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Uvedené skutočnosti sa môžu premietať do vzťahov so študentmi aj v podobe 

ne/dodržiavania etických princípov. 

Vo fókusových skupinách sme učiteľom tiež adresovali otázku, aké problémy 

riešia vo vzťahu so študentmi, a teda našou úlohou bolo získať okruh problémov, ktoré 

sú pomerne výrazné vo vzťahoch. Diskutujúci učitelia uvádzali najčastejší problém 

týkajúci sa podvádzania a opisovania počas štúdia, keď sa študent uchýli 

k podvodu/klamstvu, ktoré je spojené napríklad so seminárnou alebo záverečnou 

prácou. Pri zistení podvodu študent stráca učiteľovu dôveru, prípadne je naštrbená. 

Spôsob študentovej reakcie/postoja výrazne ovplyvňuje vzájomný vzťah. Vzťah je však 

závislý aj od postoja učiteľa k odhalenému podvodu, pričom existujú rôzne spôsoby 

riešenia podvodov v závislosti napríklad od motivácie k podvodu, rozsahu a spôsobu 

podvodu a správania študenta (porovnaj Jones 2011;  Burrus, Jone, Sackley & Walker 

2013). Pri pokusoch o podvod zohráva podstatnú úlohu aj motivácia študenta ku štúdiu 

a učitelia vo fókusových skupinách uviedli, že vo viacerých prípadoch je nízka, niekedy 

žiadna. Postoj študenta ku plneniu študijných povinností je podľa niektorých skôr 

v podobe „študujem kvôli diplomu“ (česť výnimkám). Problémy s podvodmi sú zrejme 

spôsobené aj tým, že študent nemá schopnosť naučiť sa, alebo nezvláda požadovanú 

úroveň/rozsah vedomostí, alebo nevie, čo od neho učiteľ očakáva (aký výkon 

a správanie). Študentom chýba schopnosť samostatnej práce, čo sa týka štúdia, pričom 

učitelia to od nich očakávajú, no študenti to nevedia, a tak vznikajú problémy nielen vo 

vzťahu, ale aj v postoji študenta k predmetu, štúdiu a škole. Preto je veľmi podstatné 

určiť a zadefinovať nároky a očakávania na študenta zo strany učiteľa, čo by malo viesť 

k ich pochopeniu zo strany študenta. Ak existuje rozpor medzi očakávaniami učiteľa 

a očakávaniami študenta na toho druhého, tak vznikajú vo vzťahu problémy.  

Uvedené problémy s etickým rozmerom je potrebné riešiť opatrne, zodpovedne, 

s dôsledným preskúmaním celej situácie. Zvolené postupy a postoj učiteľa k zistenému 

podvodu však závisia od každej jednej situácie zvlášť. Nemožno sa pri riešení problému 

rozhodovať vždy rovnako, skôr zvážiť situačné faktory majúce vplyv na konkrétny čin 

študenta, viac so študentom komunikovať, možno prejaviť o neho záujem v prijateľnej 

miere (porovnaj M. Boynton & Ch.Boynton 2005). Dokonca niektorí diskutujúci uviedli 

aj možnosť dať študentovi druhú šancu, aby pochopil, že urobil chybu.  

Kvantitatívny výskum vykázal mierne odchýlky v posudzovaní či v hodnotení 

problémov vo vzťahu so študentom uvádzaných ako častých v kvalitatívnom výskume. 

Vzhľadom na frekvenciu výskytu bol pomerne vysoko ako etický problém vnímaný 
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problém ľahkovážneho prístupu študenta ku štúdiu, za ním nasledoval nezáujem 

o štúdium v danom odbore, na približne rovnakej úrovni bol problém plagiátorstva 

(v kvalitatívnom výskume uvádzaný ako častý) a absencie úcty. Problémy ako 

emocionálny nátlak študentov s cieľom vylepšiť svoje hodnotenie a tiež snaha o 

uplácanie za dobré hodnotenie (vecné a finančné dary) neboli celkovo vnímané ako 

závažné, čo neznamená, že ich netreba brať do úvahy, prípadne, že sa nevyskytujú.  

Problematika ľahkovážneho prístupu ku štúdiu alebo tiež nezáujem o štúdium 

v danom odbore sú zrejme ovplyvnené spoločenskými, sociálnymi, politickými 

faktormi. Väčšina študentov vníma štúdium na vysokej škole ako svoje právo. Navyše, 

ak stredoškolský absolvent nemá možnosť zamestnať sa, tak priam automaticky 

pokračuje v štúdiu na vysokej škole, i keď to nie je vysnívaný odbor (na ten nebol 

prijatý), prípadne nemá na štúdium predpoklady. Od absolvovania univerzitného 

vzdelávania potom očakáva, že sa na trhu práce lepšie uplatní. Z takého postoja plynú 

neprimerané nároky na učiteľov, od ktorých sa očakáva priveľa, avšak študent 

zodpovednosť za svoju profesijnú kariéru odmieta, prípadne je nižšia ako učiteľova 

(samozrejme, nie je to tak vo všetkých prípadoch). Aj keď ide skôr o spoločenský 

problém, predsa len je potrebné venovať mu pozornosť. Dôraz na dobrý vzájomný 

vzťah učiteľa a študenta (popísaný v tejto kapitole) môže postoj študenta ku štúdiu 

zmeniť k lepšiemu. Zároveň sa nazdávame, že osobnosť vysokoškolského učiteľa (jeho 

vlastnosti, postoje a vzťahy s druhými) má rozhodujúci význam.  

 

Záver  

Z teoretických analýz o vzťahu učiteľa a študenta plynie, že vzájomné aktívne 

dodržiavanie etických princípov (vzájomnej úcty, tolerancie, akceptácie práv, 

spravodlivosti, čestnosti, slušnosti, korektnosti) prospieva vzťahu učiteľa a študenta 

a rozvíja ho pozitívnym smerom. Nazdávame sa, že vytváranie a podpora pozitívnych 

vzťahov sú podstatné pre vysokoškolských učiteľov a študentov. Ich 

autenticita/jedinečnosť (napriek zovšeobecneným etickým princípom vzťahu) je 

potvrdením toho, že každý vzťah je závislý od osobnosti učiteľa a tiež študenta. Svoju 

rolu zohrávajú aj osobné zažité skúseností spojené so školským prostredím.  V nemalej 

miere vzťah ovplyvňujú aj spoločenské faktory, na ktoré učiteľ alebo študent nemajú 

dosah. Možno odporúčať pravidlá dobrého vzťahu v teoretickej rovine, no osobný 

postoj účastníkov ku vzťahu má vždy iný a konkrétny dopad na vzťah v závislosti od 

uvedomovania si miery zodpovednosti za dôsledky svojho prístupu. Kým si učiteľ a tiež 
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študent neuvedomí hodnotu vzťahu pre vzájomné sebautváranie, dovtedy budú etické 

princípy len obyčajnou slovnou deklaráciou. Sociálny rozmer profesie vysokoškolského 

učiteľa je neustála konfrontácia s druhými (študentmi), aby sa predišlo potenciálnym 

problémom vo vzťahu. Konfrontácia by mala byť ponímaná ako dialóg dvoch 

rovnocenných partnerov (rešpekt), ktorí sú schopní jasne formulovať svoj názor 

(problém, požiadavku, nárok), prípadne poskytnúť argumenty a zároveň vypočuť 

druhého. Cieľom takého dialógu je prijatie vzájomne prospešnej dohody, čo zároveň 

podporuje dobré vzťahy a vzájomnú úctu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


